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چهارشنبه 1 مهر 1394

ُگر گرفتن 
مي گيرد  ُگر  ملي  سطح  در  رابرت  دستورنامه  مورد  در  بحث  نيست  دور  چندان  كه  روزگاري  دارم  اعتقاد 

همانطور كه مي شود گفت مراجعه به وب سايت كادرها  دات كام ُگر گرفته است. 

ديروز )سه شنبه 31 شهريور 94( آمار بازديد از كادرها دات كام به 427 بازديدكننده به ازاي آي پي رسيد. اين 
آمار نشان مي دهد كه در طول 24 ساعت ديروز اين تعداد بازديدكننده از اين تعداد كامپيوتر و آي پي به سرور 
كادرها دات كام مراجعه كرده اند. معلوم نيست اگر معيار اندازه گيري مخاطبان، به ازاي كليك يا صفحه بود 
اين رقم چقدر افزايش مي يافت. در حاليكه - به عنوان نمونه - تعداد بازديدكنندگان پريروز 94 و پس پريروز 

14 نفر بود و متوسط بازديد روز هاي قبل به حدود 15 نفر مي رسيد. 

هنوز زود است در مورد علت افزايش ناگهاني بازديد كنندگان از وب سايت كادرها دات كام اظهار نظر كرد. 
اگر اين رقم در همين حدود باقي بماند يا به تدريج يا ناگهان افزايش يا كاهش يابد - هر كدام از اين حالت ها 

يك معنا مي تواند داشته باشد. اما اگر دوباره به سطح سابق سقوط كند معنايش حتمًا متفاوت خواهد بود. 

با اين همه، اگر بخواهيم علت اين افزايش استقبال ناگهاني را بررسي كنيم، صرف نظر از اينكه در آينده چه 
خواهد شد، به چند احتمال مي توانم اشاره كنم كه در هر حال براي فهم تحوالت سريع اجتماعي و نسبت 

جامعه با دستورنامه رابرت بسيار اهميت دارد. 

احتمال اول: كميته فني 
ديروز سه شنبه بود. دوشنبه هفته گذشته مربي پارلماني دستورنامه رابرت را به اعضاي كميته فني شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران معرفي كرد. اعضاي آن كميته، ديروز سه شنبه جلسه داشته اند. در نتيجه مي شود 
حدس زد كه در آن جلسه در مورد اين وب سايت و گزارشي كه در مورد همان نشست در وب سايت منتشر 
شده است بحث  كرده  باشند. در نتيجه استقبال ناگهاني از وب سايت مي تواند به خاطر مراجعه اين افراد و 
آشنايان آنان در شانزده سازمان بزرگ دولتي و غيردولتي باشد كه نمايندگانشان در نشست هاي شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران شركت مي كنند. بعيد نيست هر يك از اين افراد در گروه هاي مختلف الكترونيكي 
كه عضو هستند لينك اين وب سايت را به اشتراك گذاشته باشند. و اتفاقًا اعضاي همين گروه هاي الكترونيكي 
كه تعداد حضور همزمان آنان در يك گروه بيش از ده نفر مي شود، خيلي سريع به ضرورت آشنايي با قواعد 

دستورنامه رابرت پي مي برند. 

احتمال دوم: مديرمسؤل سابق 
احتمال دوم مي تواند به گفتگوي روز جمعه من با آقاي مهندس بيژن سعيد آبادي مديرمسؤل سابق پيام »پيام 
باشد. عصر روز  داشته  ارتباط  )كعاصكا(   كارفرمايان  انجمن هاي صنفي  عالي  كانون  نشريه  كارفرمايان« - 
دوشنبه ي هفته گذشته در جلسه اي با حضور آقايان مهندس سيفي مديرمسؤل فعلي نشريه پيام كارفرمايان، 
مهندس محمد عطادريان بينانگذار كعاصكا و آقاي رجبي مديراجرايي دبيرخانه شركت كردم و گفتگو هاي 
من با مديرمسؤل فعلي سراسر چالش و تنش شد. به نظرم علت بروز اين چالش، احتماالً به تفاوت هاي درك 

من و مديرمسؤل جديد پيام كارفرمايان مربوط مي شود. 

نشريه  از  برابر شكايت هاي اشخاص حقوقي  دارد در  فقط مسؤليت  قانون مطبوعات، مديرمسؤل  براساس 
نبايد در  به همين خاطر حق دارد بگويد چه مطلبي و چرا  باشد.  پاسخگو  در در دادگاه ها حاضر شود و 
نشريه منتشر شود. اما مسؤليت تهيه مطالب با كيفيت و جذابيت بر عهده سردبير است و در اين زمينه او 
پاسخگوست. تعويض مديرمسؤل - بدون آنكه من را در جريان بگذارند - حاكي از اين رويكرد مي توانست 
باشد كه گويا مديرمسؤل حق دارد به سردبير يگويد چه مطلبي بايد توليد كند. در حاليكه من اين نظر را 
قبول ندارم و معتقدم اين وظيفه برعهده سردبير است. همين دو طرز تلقي - كه البته آشكارا در برابر هم 
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قرار نمي گرفت، شايد عامل اصلي چالش بود. در پايان آقاي عطارديان اطمينان داد كه تغيير مديرمسؤل پيام 
كارفرمايان به معناي تغيير سردبير نبوده و نيست. پس چرا مديرمسؤل به آن خوبي را عوض كردند؟ 

مديرمسؤل خوب
مديرمسؤل خوب از نظر يك سردبير اين است كه دست او را در توليد مطاب جذاب و اثرگذار باز بگذارد و 
موي دماغش نباشد. اما، از سوي ديگر، مديرمسؤل هم در برابر قانون و هم در برابر اخالق پاسخگوست. در 
نتيجه، بين اين دو مسؤليت هميشه تضاد و تعارض وجود دارد و همين تضاد سبب مي شود بين اين سردبير 

و مديرمسؤل مدام چالش و تنش جريان داشته باشد. 

با توجه به اين وضعيت ذاتًا متعارض، مديرمسؤلي خوب است كه به سردبير خود اعتماد كند و دستش را باز 
بگذارد و سردبير نيز آنقدر مهارت داشته باشد كه براي مديرمسؤل دردسري ايجاد نكند و اگر در مورد چاپ 

مطلبي نگراني هاي حقوقي و قضائي داشت قبل از نشر با مديرمسؤل هماهنگ كند. 

در طول ده سال گذشته، به جز چند ماه اول كه آقاي مهندس سعيد آبادي با دقت و نكته سنجي تمام مطالب 
نشريه را قبل از چاپ مطالعه مي كرد، تقريبًا هيچ كاري با من نداشت. او به من اطمينان پيدا كرده بود كه 
هيچ مطلب غيراخالقي در نشريه راه نخواهد يافت. در مورد سياست هاي كعاصكا نيز خودش كه ديگر عضو 
هيأت مديره نبود تا از نزديك با اين سياست ها آشنا باشد. اما در اين زمينه هم به آقاي مهندس عطارديان 
اطمينان داشت و آقاي عطارديان نيز بر كل سياست هاي كعاضكا اشراف كامل داشت و مطالب ضروري را 
قبل از چاپ مطالعه مي كرد. بعد از راه اندازي وب سايت هم كه اين حساسيت  ها يا ازبين رفت و يا به ميزان 
زيادي كاهش يافت. به اين دليل ساده كه حتي اگر مطلب نادرستي در وب سايت جاگذاري شود مي توان آن 

را اصالح و تعديل كرد. 

به همين داليل بود كه تغيير مديرمسؤل نشريه »پيام كارفرمايان« - به نظر من -  نه فقط الزم نبود، بلكه تأييد 
آقاي سعيدآبادي به عنوان مديرمسؤلي كه از ابتدا اين مسؤليت را پذيرفته است، بسيار هم مفيد بود و شخصيتي 
مثل او را كه نقش مهمي در فعاليت هاي انجمني در صنعت احداث دارد، از دور هم كه شده كنار هيأت مديره 
حفظ مي كرد. از سوي ديگر دانستن پاسخ اين سؤال كه علت واقعي تغيير مدير مسول چه بوده است، واقعًا 
براي من كه ده سال سردبير »پيام كارفرمايان« بودم اهميت داشت. و شايد حق داشتم تغيير مديرمسؤل را 
نشانةي تمايل مشروع هيأت مديره جديد براي انتخاب سردبير جديد بدانم. به همين دليل تصميم گرفتم با 

آقاي مهندس سعيدآبادي دبيركل سابق كعاصكا و مديرمسؤل سابق »پيام كارفرمايان« مشورت كنم. 

گفتگو با مديرمسؤل سابق پيام كارفرمايان
ساعت حدود ده صبح روز جمعه گذشته )27 شهريور 94( به تلفن همراه آقاي سعيدآبادي زنگ زدم. صحبت 
تلفني ما شايد حدود چهل دقيقه طول كشيد. در مورد علت تلفن زدم برايش توضيح دادم و از او پرسيدم اگر 
مايل است و صالح مي داند براي من توضيح بدهد كه روند اخذ تصميم براي بركناري وي از مديرمسؤلي 
نشريه به چه شكلي بوده است. بعد براي اينكه مقصودم را بهتر منتقل كرده باشم به توصيف مسؤليت هاي 
مديرمسؤل پرداختم و نتيجه گرفتم كه شما بهترين مديرمسؤل براي كعاصكا بوديد. هم به سردبير و هم به 
صاحب امتياز اعتماد داشتيد و در عين حال آماده بود كه شجاعانه در برابر دادگاه حاضر شويد. بنا بر اين چرا 

هيأت مديره جديد بايد شما را عوض مي كرد؟ 

باز هم من پيش دستي كردم و قبل از اينكه به وي ا اجازه بدهم كه جواب بدهد، خودم توضيح دادم يك دليلش 
مي تواند اين باشد كه اعضاي جديد هيأت مديره درك درستي از مسؤليت هاي حقوقي مديرمسؤل ندارند و 
فكر مي كنند كه وظايف توليد و انتشار مجله با كيفيت نيز بر عهده مديرمسؤل است و چون شما هم فرصت 

نداريد اين كارها را انجام دهيد، در واقع اين بار را از روي دوش شما برداشته اند. 

بحث هاي ما در اين زمينه ادامه يافت و به نتايج خوبي هم رسيد. اما در جريان همين بحث ها بود كه مسأله 
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آموزش دستورنامه هم مطرح شد. آقاي سعيد آبادي تأكيد كرد كه در حال حاضر بخش خصوصي در ايران با 
تمام وجودش احساس كرده است كه بايد به خودش تكيه كند توانايي دولت براي حل مشكالت را ناكافي 
مي داند و به همين دليل دنبال اين است كه خودش كاري بكند. در همين جا بود كه اهميت دستورنامه رابرت 

مطرح شد.

چون ماجراي ارايه طرح اصالح ساختاري در كعاصكا را در روزنوشت ديگري روايت كرده ام، از پرداختن 
به جزئيات گفتگو با مهندس سعيدآبادي در اينجا مي گذرم. خالصه اش اينكه، تصيم گرفته شد يك نسخه از 
»پيام كارفرمايان« ويژه معرفي دستگاه مفهومي را براي وي ايميل كنم تا او هم آن نشريه را در اختيار دوستان 

خودش قرار بدهد و آنان را تشويق كند تا دستورنامه رابرت را ياد بگيرند و به كار ببرند. 

نقش مهندس در توليد دستگاه مفهومي
يادآوري اين نكته الزم است كه اساسًا توليد مطلب »معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت هاي 
شركتي و انجمني« كه اكنون محبوب ترين مقاله وب سايت كادرها دات كام است، مديون حسن تدبير آقاي 
مهندس سعيدآبادي است. به اين معنا كه وي طبق معمول، چند روز قبل از مجمع عمومي انجمن شركت هاي 
ساختماني سراغ من مي آيد تا يك نشريه هشت صفحه اي با عنوان »پيام آبادگران« ويژه انتخابات تهيه و منتشر 
كنم تا اعضاي انجمن به شركت پرشور در انتخابات  هيأت مديره تشويق شوند. چون اعتقاد بر اين است كه 
صرف حضور بيشتر اعضاي انجمن در مجمع و در انتخابات حاكي از قدرت انجمن خواهد بود و اين قدرت 

نمايي در چانه زني هاي مسؤالن با مقامات دولت مفيد خواهد بود. 

در جريان نشست هاي مقدماتي براي تهيه اين ويژه نامه بود كه من در مورد دستورنامه رابرت و اهميت آن 
براي مهندس صحبت كردم و توضيح دادم كه قدرت واقعي هر انجمني در اين است كه اعضاي انجمن در 
روند اخذ تصميم هاي كليدي مشاركت داشته باشند و اين امر هم مستلزم آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت 
است. خوشبختانه آقاي مهندس سعيدآبادي با تمام وجودش اهميت همبستگي واقعي اعضاي انجمن هاي را 
احساس كرده است و با پيشنهاد من مبني بر معرفي اين قواعد در ويژه نامه »پيام آبادگران« موافقت كرد. به 

اين ترتيب اين جزوه آموزشي توليد شد. اما سرنوشت تلخي يافت. 

متأسفانه، مديرمسؤل »پيام آبادگران« كه فرد ديگري به جز مهندس آقاي سعيدآبادي بد، به جاي آنكه اشكاالت 
مشخصي را مطرح كند تا رفع شود، ظاهراً به خاطر اينكه فرصت اين كار هم وجود نداشت، با انتشار اين 
ويژه نامه 8 صفحه اي به طور كلي مخالفت كرد و به اين ترتيب زحمات من همه هدر رفت. اما بعدها همان 
مطالب را با كمي دستكاري در مطالب حاشيه اي در قالب يك شماره نشريه »پيام كارفرمايان« صفحه آرايي 
كردم تا در مجمع 14 مرداد 1393 كعاصكا در مقياس محدود تكثير شود و در اختيار اعضاي مجمع كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران قرار بگيرد كه اين كار هم انجام نشد و يكي از بهترين مجموعه 
مقاالت براي معرفي دستورنامه رابرت انتشار خارجي نيافت. هرچند بعدها من آن را روي وب سايت هاي 
مختلف جاگذاري كردم و در حال حاضر نيز مقدمه اين جزوه آمار بيشترين بازديدكننده  و محبوب ترين مقاله 

وب سايت كادرها دات كام را به خودش اختصاص داده است. 

روز جمه گذشته و در جريان گفتگو با آقاي سعيدآبادي بود كه از من خواست مطلبي براي معرفي دستورنامه 
رابرت در اختيارش بگذارم تا آن را به دست دوستانش برساند. من هم متن پي.دي.افي همان پيام كارفرمايان 
را برايش ايميل كردم. قرار شد او هم اين جزوه را در اختيار دوستان و آشنايان قرار بدهد و بعد در مورد 
روش آموزش اين قواعد به آنان تصميم گيري شود. بعيد نيست كه آقاي مهندس سعيد آبادي آن سند را براي 
دوستان و اعضاي انجمن هاي صنعت احداث - كه تعدادشان هم بسيار زياد است - و نيز اعضاي گروه هاي 
اينترنتي كه شايد خودش عضو آن هاست، ارسال كرده باشد. و شايد يكي از داليل افزايش استقبال ناگهاني از 

وب سايت كادرها دات كام طي چند روز اخير به اين موضوع ارتباط داشته باشد.

احتمال سوم: جنبش مبارزه با فساد
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يكي ديگر از داليل استقبال غيرعادي از وب سايت كادرها دات كام مي تواند فعاليت هاي ترويجي آقاي امير 
رئيسيان در گروه هاي مختلف تلگرام و از اين قبيل باشد. چون روز دوشنبه حوالي ظهر كه به دفتر كادرها 
آمد به من گفت كه اين وب سايت را در اين گروه ها معرفي خواهد كرد. ولي آيا معرفي فردي مثل آقاي امير 

رئيسيان مي تواند اين اندازه در افزايش استقبال از كادرها دات كام مؤثر بوده باشد؟ 

كه  بود  وكيالن(  )كادر  وكيالن  به  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه  اوليه  اعضاي  از  رئيسيان  امير  آقاي 
دعوت كنندگان اوليه آن خانم نسرين ستوده و آقاي آرش كيخسروي بودند. اعضاي اين گروه ابتدا زياد بودند. 
اما در همان مراحل اوليه بيش از نيمي از آنان از ادامه كار تن زدند. در حاليكه نيمه دوم آن خيلي ايثار كرد و 
به رغم مشغله هاي بسيار زيادي كه داشتند در بيش از چهل جلسه كارگاه آموزشي دستورنامه رابرت شركت 
كردند. شركت اين گروه از وكيالن پايه يك و صاحب نام كشور در كارگاه آموزش قانون پارلمان، در حاليكه 
مربي كارگاه مدام تأكيد مي كند كه او هم در همين كارگاه ها در حال يادگيري و خلق روش هاي محلي سازي 
آموزش اين قواعد پيچيده  است، انصافًا يك از خودگذشتگي تاريخي است و تاريخ جنبش كادرها زحمات 

اين وكيالن را در سينه خود براي هميسه ثبت خواهد كرد. 

، تا وقتي رئيس، دبير، خزانه دار، و مورخ خودش را انتخاب كرد تعطيل شد! با اين همه، بسياري از آنان كم و 
بيش روابطشان را با من حفظ كرده اند و من اخبار كادرها  را برايشان مي فرستم. بديهي است كه من - تا آنجا 
كه بتوانم سرنوشت تك تك آنان را از اين نظر كه بعد از شركت در كارگا ه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
دچار چه تحوالتي شدند و خودشان روي تحوالت بعدي جامعه چه تأثيري گذاشته اند - دنبال مي كنم. امير 
رئيسيان هم يكي از چهره هاي شاخص آن مجموعه بود و مي شود گفت تا حدودي شخصيتي كاريزماتيك 

دارد. 

آقاي امير رئيسيان در معرفي دستورنامه رابرت به دانشجويان عضو شوراي احياي انجمن هاي اسالمي نقش 
مهمي ايفا كرد و به موازات شركت در كارگاه وكيالن در كارگاه دانشجويان هم حضور مي يافت. با اين همه، 
يك روز در اوج يأس و درماندگي براي من درد دل كرد و توضيح داد كه طي چند ماه اخير )و آن زمان 
تأكيد داشت كه »طي چند ماه اخير«( تمام موكالنش از او مي پرسند: آيا كسي را داريد كه از قاضي حكم ما 
را بگيريد يا نه؟ خودش نتيجه مي  گرفت كه موكالن ديگر روي مهارت ها و تالش هاي وكيل حساب نمي كنند 
بلكه به اين اطميان رسيده اند اگر وكيلي با قاضي پرونده دستشان در يك كاسه باشد دعوايشان را به او بسپارند 

و گرنه دنبال يك وكيل ديگر بروند. 

آقاي امير رئيسيان بعد از تشريح آن وضعيتي كه فكر مي كرد در چند ماه اخير همه جاگير شده است و بدون 
رشوه به قضات نمي شود از يك موكل دفاع كرد، با غصه به من گفت كه به همين دليل تصميم گرفته ام ديگر 
معاشم را به وكالت گره نزنم و دارم سعي مي كنم با برخي از دوستان يك رستوران را تمشيت كنيم تا امور 
معشيتي خانواده به درآمد وكالت مربوط نباشد. من چه مي توانستم گفت؟ تصميمش را گرفته بود و براي 

مشورت پيش من نيامده بود. 

از آن زمان چند ماهي گذشت و من از آقاي رئيسيان خبري نداشتم تا پريروز دوشنه كه وقتي گوشي در بازكن 
برقي را برداشتم و پرسيدم: كيه كه در مي زنه؟ گفت: منم رئيسيان. بسيار خوشحال شدم. وارد شد و حدود 

دو ساعتي با هم گپ زديم.

شكست در رستوران و آغاز مبارزه با رشوه
آقاي رئيسيان برايم توضيح داد كه با سه نفر از دوستانش براي اجاره و مديريت يك رستوران شريك شده 
است و بيش از 50 ميليون در اين شركت سرمايه گذاري كرده است. اما آن شركت به هم خورده و او هم 
سرمايه ايش را از دست داده است. بسيار متأسف شدم. اما به جاي تأسف در چهره آقاي رئيسيان شادي غريبي 

موج مي زد كه بعداً علتش را كشف كردم: او مبتكر جنبشي براي مبارزه با فساد شده است. 
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به محض ورود به دفتر كادرها از من خواست سند سه صفحه اي را كه خودش در مورد جنبش مبارزه با 
فساد نوشته بود پرينت بگيرم. سند را به من داد تا بخوانم و نظر بدهم. اما در عين حال خودش شروع كرد 
به تشريح ساختار و هدف ها و عملكرد جنبش مبارزه با رشوه و من آنچه را كه از توضيح هاي وي به خاطمر 
مانده است به اختصار نقل مي كنم و توضيح مي دهم كه چرا ابتدا به اين طرح نمره 20 دادم اما بعد دنبال آن 

افتادم تا بيستم را پس بگيرم!

آقاي ريئسيان با هيجان و با عالقه پشت سفيد برگه ي كاغذي كه مطلبش را روي آن  پرينت گرفته بودم يك 
دايره بزرگ رسم كرد و داخل آن نوشت جنبش مبارزه با فساد. بعد ادامه كه اين جنبش بايد سراسري و ملي 
باشد و سازمان هاي ديگري كه در قلمروهاي ديگري براي مبارزه با انواع فساد مبارزه مي كنند جزو آن دايره 

خواهندشد. 

بعد از بخش خارجي محيط دايره يك خط راست به صورت مورب به طرف قسمت پائيني صفحه ي آ4 رسم 
كرد و آن را به يك شكل بيضوي اتصال و داخل اين بيضي نوشت: سيستم قضايي. منظورش از اين نقشه اين 
بود كه مبرم ترين قلمروي مبارزه با فساد سيستم قضائي است. درست مي گفت. اما بالفاصه ادامه داد كه فعاًل 
به سيستم قضات نمي شود نزديك شد. اما ارگان هاي حقوقي غيرقضايي سيستم قضايي براي چنين مبارزه اي 
مناسب تر هستند و در ميان آن ها وكال بهترين و مناسب ترين ساختار است كه مي شود مبارزه از درون آن 
شروع كرد. دور كلمه وكال يك دايره كشيد و چند قطعه خط راست و كوتاه را به محيط بيروني اين دايره 
اتصا داد و جلوي هر يك از آن خطو هاي كوتاه كلماتي را مي نوشت و به توضيح هاي پر شور خود ادامه مي داد. 

بنا به توضيح هاي آقاي رئيسيان در قلمرو وكالت نيز انواع مفاسد بيداد مي كند. اما ما تصميم گرفتيم مبرم ترين 
آن را انتخاب كنيم: رشوه گيري. و براي مبارزه با رشوه گيري از طرف وكيالن است كه مي خواهد سازماني را 
تأسيس كند. اين سازمان بايد كد اخالق حرفه اي خودش را تنظيم و تصويب كند. و كمپين مبارزه با رشوه 
را جلو ببرد. اين جوان شاه عبدالعظيمي خوش هيكل و خوش چهره، ضمن ارايه توضيح هاي خود، از رو به 
روي كلمه رشوه كه با خودكار آبي رنگ نوشته بود، تعدادي خط كوتاه رسم كرد و جلوي هر كدام از آن ها 
نيز يك كلمه ديگر نوشت: رسانه كمپين، قسم ويديويي، انواع برچسب ها، شوراي انصباطي و از اين قبيل. در 
هر يك از مفاهيمي نيز توضيحاتي ارايه مي داد. از جمله تأكيد داشت كه هر عضوي هنگام عضويت در اين 
سازمان بايد جلوي يك دوربين قسمت بخورد كه هرگز رشوه نخواهد گرفت و اين نوار ويديوئي به صورت 

همكاني منشر مي شود و در دسترس خواهد بود. 

به مرور كه جلو تر آمد متوجه شدم نكته ي بديع اين جنبش مبارزه با فساد اين است كه به جاي دعوت مردم 
به تقوا، اعضاي اين سازمان خودشان قسم مي خورند كه تحت هيچ شرايطي از هيچ كس و تحت هيچ عنواني 
از كسي رشوه نگيرند و تمام مردم هم بايد كمك كنند و اگر كسي از اعضاي اين سازمان رشوه گرفت او را 
افشا كنند. عالوه بر اين، هر كس هم كه در دستگاه قضا رشوه خواست اين سازمان وظيفه دارد موارد را به 

صورت سربسته در اختيار دستگاه قضائي بگذارد تا رسيدگي شود اما موارد را افشا نخواهند كرد.

راستش خيلي خوشحال شدم. چون آشكارا مي شد تأثير شركت آقاي امير رئيسيان در كارگاه هاي كادر وكيالن 
را در اين طرح ديد. من در اين كارگاه از پروفشن، پروفشناليسم و كد اتيكز خيلي صحبت كردم و گفتم هدف 
اصلي ما هم در واقع بايد بازآفريني پروفشن از شبه پروفشن وكالت باشد و همين آقاي امير رئيسيان بيش از 
همه از مفهوم پروفشن و مفاهيم ديگري كه من در هر فرصت  آن ها را تشريح مي كردم خوشش مي آمد. به 
همين خاطر زير مجموعه ي دايره ها،  بيضي ها، خطوط و كلماتي كه آقاي رئيسيان كشده بود امضا كردم و به 

آن نمره دادم: 20 !

ما - من و آقاي رئيسيان - پريروز ظهر در مورد بسياري مسائل ديگر هم صحبت كرديم. از جمله در مورد 
اينكه اين كمپين چقدر جلو رفته است؟ چه كساني عضو شده اند يا قرار است عضو شوند؟ كجا جلساتش 

برگزار خواهد شد؟ كي نسبت به را ه اندازي سازمان هاي مشابه در پروفشن هاي ديگر اقدام خواهيد كرد؟ 
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برخي مسائلي همه كه ارتباط مستقيمي به اين كمپين نداشت مطرح شد. از جمله شرايط من براي راه اندازي 
يك وب سايت براي شوراي تشكل هاي كانون وكال كه مديرمسؤلش آقاي رئيسيان است. و مسائل ديگر 

مربوط به كارگاه هاي دستورنامه رابرت.

وقتي آقاي رئيسيان مي خواست برود از من قول گرفت كه متن چهار صفحه كه نوشته و يك كپي از آن را 
به من داده بود بخوانم. من هم شماره دوم اتيكز نشريه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را به او دادم تا مقاله 
اصلي آن را بخواند كه استقبال نكرد. اما ظاهراً و به رغم آنكه من اخبار كادرها را به ايميل او مي فرستادم، به 
نظرم براي نخستين بار بود كه به صورت جدي به وب سايت كادرها دات كام رفت و همانجا بود كه قول 
داد اين وب سايت را در گرو ه هايي كه عضو است معرفي كند. آيا استقبال بي سابقه از كادرها دات كام مديون 

معرفي آقاي ريسيسان است؟ نمي دانم. 

بيسم را پس مي گيرم!
وقتي آقاي رئيسيان از دفتر خارج مي شد ياد چيز افتاد و در حاليكه گوشي تلفن هوشمند خودش را از جيب 
بقل كتش بيرون مي آورد به دفتر برگشت. حدسم درست بود. مي خواست از امضاي من و نمره ي بيستي كه 
به طرحش داده بودم عكس بگيرد. عكس گرفت و گفت: براي من اين نمره مهم است. اما به محض اينكه 
آقاي رئيسيان دفتر را ترك كرد، ذهنم روند وراسي طرح، مقاله و رفتارهاي آقاي رئيسيان را با جديت و بدون 
هيجان اوليه شروع كرد و كار كه جلو مي رفت احساس مي كردم كه بايد به او زندگ بزنم و به او بگويم آقاي 

امير خان رئيسيان، بيستم را پس مي گيرم. چرا؟ 

پيش از هر بحثي الزم است متن مطلبي را كه نوشته است نقل كنم: 

فساد بايد از جايی ريشه كن شود
در امر توسعه، بدون ترديد يكی از مهمترين و اساسی ترين قدمها، مبارزه با فساد است.به ويژه فساد اداری و 

مالی موجود در اركان اداری و ساختارهای قضايی يك كشور .
 فساد موجود در دستگاههای قضايی و اداری ايران از يك حركت كوچك و از يك نقطه ی آغاز پاكسازی 

خواهد شد. 
چنانكه در روند درمان از يك نقطه ، هر قدر كوچك ، نوشدارو وارد ميشود و سلول اول، پايه درمان و سم 

زدايی است.
جنبش مبارزه با فساد كه يك طرح بزرگ و فراگير در ارتباط با اصالح و فسادزدايی كل جامعه است، در ابتدا 

بايد بر يك اندام تمركز كند. اين اندام چنانكه گفته شد، قوه قضائيه و دستگاه قضايی است. 
با توجه به ويژگی انتصابی و نظام هرمی قوه قضائيه )كه راس هرم انتصابی است و بر تمام شئون هرم قدرت 
و سلطه دارد( اين اصالح از بدنه قضايی قوه قضائيه غير ممكن است، نه به علت اصالح ناپذيری اين قوه، 

بلكه به علت عدم وجود اراده آهنين و عدم اعتراف به فساد و وجود هاله موهوم تقدس .
از اين رو تنها راه چاره توجه به اصناف اقماری اين قوه است. اصنافی همچون وكال، كارشناسان دادگستری و 
سردفتران ، با اينكه در روند امور قضايی نقشی حياتی و چشمگير دارند، از هاله تقدس بی بهره اند، كمابيش 

مردمی و دموكراتيك اداره می شوند و اراده تغيير نيز دارند.
به  نيز  اين اصناف  ميان  از  اين است كه  بينانه  اين اصناف هستند و واقع  اول،  اول، منزل  بنابراين در سفر 

اثرگذارترين و مهمترين آنها بپردازيم. 
چرا وكال اولين صنف هستند؟ به داليل زير:

1- وكال تاثيرگذارترين و نزديكترين گروه به قضات هستند. 
2- وكال بزرگترين گروه حقوقدانان شاغل هستند.

3- وكال بيشترين و مستمرترين ارتباط را با مردم دارند.
4- وكال برای كارشان در دفاع از حق در مظان اتهام هستند.

5- كال مردمی ترين صنف مرتبط با عدالتند و دخالت قدرت در نهاد وكالت در حداقل ممكن است.
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6- وكال بيشترين عزم اصالح فساد را دارند.
اين تصور عمومی كه وكال اساسًا كار چاق كن هستند و با پول ) و نه استدالل ( هر كاری ميكنند . اگر چه به 
PPPPPPPPPPPPPPP ...غايت غلط و سطحی است. لكن اشاره ای است به اينكه نقطه عزيمت ما كجاست؟
در ميان تمام مشاغل موجود در ايران مهمترين بحران صنفی و حرفه ای P نداشتن كد اخالقی يا قسم نامه يا 
دستور شرفP است. در ديدگاه جزائی بی شك هيچ رفتاری را نمی توان قضاوت كرد ؛ مگر اينكه بنابر اصل 

قانونی بودن جرايم و مجازاتها اين رفتار جرم دانسته شده باشد يا خير؟
من از همين اصل حقوقی استفاده می كنم و نتيجه می گيرم در عالم اخالق حرفه ای هم هيچ رفتاری را نمی 
توان غير اخالقی و غير حرفه ای دانست مگر اينكه پيشاپيش به فرد عضو صنف آموخته و متذكر شده باشيم 

كه اين رفتار غير حرفه ای است.
از آنجائيكه يك پروفشن در طول زمان طوالنی بوجود آمده است، اخالق حرفه ای آن هم در طول زمان و 
در ميان قرون متمادی پديد آمده، لكن در ايران از آنجائيكه بسياری از مشاغل وارداتی و اكتسابی بوده اند، 
درست در قرن بيستم نهادی مثل وكالت دادگستری به رسميت شناخته می شود. در حاليكه هيچ جزئی از 

اجزای آن شغل به ايران وارد نمی شود. 
در نتيجه تنها ماسكی از وكالت در ايران تاسيس می شود. ونتيجه اينكه  كانون وكالی دادگستری در حقيقت 
چشم و گوش ندارد ، نظارت صحيح در آن وجود ندارد، زبان ندارد، اعتراضی نمی كند، شامه ای ندارد و 

تحليلی از آينده. حقوقی اجتماع در دست ندارد. 
اين شغل وارداتی قسم نامه ای دارد كه ظاهراً با دادگاه انتظامی وكال مورد پشتيبانی و حمايت قرار می گيرد؛ 
اما در واقع اينطور نيست. چراكه اين قسم نامه متنی كلی دارد و تعهدی است كه تحليف شونده را متعهد به 

شرافت وكالت و قضاوت ميكند و در جای ديگری وثيقه اين تعهد، خودِ تعهد است. 
يعنی در متن قسم نامه آمده است كه فرد متعهد ميشود بر خالف شرافِت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاری 
مرتكب نشود و در عين حال در انتهای قسم نامه آمده است كهPشرافت من وثيقه اين قسم استP اين ابهام 
و كلی گويی و دورگونِگی موجب شده است كه هيچ معنای صحيح و دقيقی از مفهوم و اركان مفهومِ شرافت 
در دسترس نباشد و افراد تحليف شونده و همينطور ناظران كانون وكال پيرامون مصاديق اين شرافت اختالف 

عقيده و تفاوت برداشت داشته باشند. 
ممكن است ابتدا تصور شود كه اين سوگند، صوری بوده و در عبارات آن اهميتی نهفته نيست. يا اينكه گمان 
ببريم اين سوگند به قانون اشاره كرده است و همه چيز، زير عنوان قانون تعريف می شود، لكن حقيقت اين 
است كه همين ابهام و همين صوری انگاشتن سوگند موجب شده است كه اعتبار آن دچار تزلزل شده و به 

سخره گرفته شود.
بايد يك مصداق مشخص، قابل اندازه گيری، شايع و كليدی از ميان موارد نقض اين قسم پيدا كرد و مبارزه 

را با آن شروع كرد.  
به نظر ميرسد مهمترين پديده در بسط فساد قضايی رشوه است. به همين دليل می توان گفت بايد به جنگ 
همين پديده رفت. رشوه رفتاری دوسويه است كه اگر يك سوی آن اصالح شود سوی ديگر نيز قابل اصالح 
و درمان است. اما در شرايط فعلی نمی توان سراغ رشوه گيرنده رفت. برای همين بايد از راشی)رشوه دهنده( 

شروع كرد. 
از اينرو قدم اول برای رسيدن به منزل اول Pكمپين مبارزه با رشوهP است. 

اين كمپين با اعالم عمومی وكال شروع به كار خواهد كرد. هر يك از وكال كه بخواهد به اين كمپين ملحق 
شود بايد سوگند مبارزه با رشوه ياد كنند. اين سوگند عبارت مختصر، دقيق، موجز و تعهد آوری است كه فرد 

وكيل را متعهد می كند با هر گونه رشوه در هر قالب و روش و عنوانی مخالفت و مبارزه كند.
P من ...... وكيل دادگستری، در تاريخ..... به شرافتم سوگند ياد ميكنم كه از اين تاريخ با هرگونه رشوه ای 
مبارزه كنم و نه خود رشوه بدهم و نه به كسی كمك كنم كه رشوه بدهد. ضمن اين سوگند به هموندانم 
در كمپين مبارزه با رشوه اختيار تام ميدهم كه در صورت نقض اين سوگند- كه در فرايندی ضابطه مند، 
اثبات خواهد شد-  مراتب نقض اين سوگند توسط من را به عموم مردم-از طريق  دموكراتيك و عادالنه 

 P.كمپين مذكور- اطالع دهند
اداره كمپين توسط اعضای منتخب)در فرايندی دموكراتيك( صورت ميگيرد كه داوطلبانه و غير انتفاعی برای 
كمپين خدمت ميكنند. ساختار اداری اين كمپين ساختاری حداقلی و كوچك است كه در اثنای كار توسط 
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اعضاء مشخص خواهد شد. شيوه نظارتی كمپين بايد به روشنی برنامه ريزی، طراحی و اجرا شود. اين كمپين 
با كمپينهايی كه در آنها افراد تنها با يك امضاء وارد می شوند و بدون هيچ كنش بعدی عضو می مانند متفاوت 
است. اين كمپين به بخشی از سبك زندگی فرد تبديل خواهد شد. هر عضو كمپين چشم و گوش كمپين است 
و هيچگاه از نظارت ساير چشم و گوشها در امان نيست. هر عضو كمپين تا زمانی كه صالحيتش مورد خدشه 
واقع نشده است مورد حمايت و پشتيبانی همه اعضای كمپين در قبال متخلفين درون و بيرون كمپين است. 
اين كمپين از هر عضو خود كه بخواهد از رشوه گيرنده يا پيشنهاد دهنده ای شكايت كند حمايت قانونی و 

اجتماعی و تشكيالتی خواهد كرد. عزم هر عضو در مبارزه با رشوه، عزم همه اعضاء محسوب ميشود.  
هر عضو كمپين با همراه داشتن نشانه ای در پوشش)آرم كمپين( به ديگران يادآوری ميكند كه در اين كارزار 

عضو است و به آن متعهد است. از سوی ديگر با اين كار فعاليت ترويجی و تبليغی و منعی می كند. 
اين كمپين هر سال گزارش كاملی از وضعيت رواج يا عدم رواج رشوه در دستگاه قضايی به مردم و اعضای 

خود ارائه می دهد.
امير رئيسيان          
وكيل دادگستری
راستش وقتي بيشتر فكر كردم از اينكه زنگ بزنم و نمره ي بيستم را از آقاي رئيسيان پس بگيرم پشيمان شدم. 

داليل زيادي براي اين پشيماني دارم. چند مورد مهم اين ها هستند: 
يك. اگر من در جستجوي مفاهيم كلي هستم و دنبال بازآفريني پروفشن از شبه پروفشن وكالت، آقاي رئيسيان 
يك مورد ملموس و مبرم را مطرح كرده است كه در ادامه ش شايد بشود كارهاي بهتر و ديگري نيز انجام داد. 

همانطور كه خودش هم اين نظر را دارد. 

دو. متني كه نوشه خالي از ايراد نيست. اما هنوز يك پيش نويس است و در محافل خصوصي در حد محدود 
تكثير شده است و فرصت براي اصالح آن قبل وبعد از نشر  وجود دارد. 

سه. به قول معروف؛ نه به بار است و نه به دار است، اسمش خاله نگار است. اين طرح فعاًل در مرحله ايده 
است. هنوز خيلي مانده كه به يك سازمان واقعي و عملياتي بدل شود و مشكل آنجاست. در نتيجه بايد صبور 

بود و از اين قبيل حركت بچه ها با ديدي انتقادي اما سازنده و تشويق كننده حمايت كرد. 

چهار. يكي ازانتقادها هم مي تواند اين باشد كه خوب، آقاي رئيسان چرا كمك نكرديد تا همان انجمن يا 
مؤسسه دردست تأسيس با همكاري ساير بچه ها همين كارها را  شروع كند؟
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شنبه 4 مهر 1394

استقبال عجيب از يك مقاله
در طول سه روز بعد از روزنوشت روز چهارشنبه اول مهر 94، فقط يك كارگاه در دفتر برگزار شد: چهارمين 
نشست كارگاه ترجمه متون پارلماني. كارگاه دبيران كه در حال حاضر فقط سه كارورز دارد، به دليل سفر 
آقاي حبيب اهلل اعلمي به كربال، تشكيل نشد. پسر ايشان آقاي دانيال اعلمي تلفني به من خبر داد به دليل اينكه 
پدرش ماشين را با خود برده است و وسيله نقليه در اختيار ندارند برايشان بسيار سخت است كه از اشتهارد 
پارلمان شركت كند به همين  بيايند. خودش هم كه قرار بود در كارگاه ترجمه متون  به كارگاه  از كرج  و 
دليل شركت نكرد. اما همان يك كارگاه هم پر از بركت بود. به عالوه، در طول اين دو سه روز دستاوردهاي 

ارزش مندي خلق شده است كه سعي مي كنم در اين روزنوشت گزارش كنم. 

درك تازه براي انجمن خانوادگي
من عمداً كوشيده ام پاي اختالفات خانوادگي با همسرم را به اين يادداشت ها باز نكنم. اما فكر مي كنم الزم 
است تجربه هايي كه در جريان اين اختالفات كسب شده است و مي تواند تأثير مثبتي بر ايجاد انجمن هاي 

خانوادگي بگذارد، مورد توجه قرار بگيرد. 

در اينجا الزم نمي دانم به سوابق اختالفات با همسرم بپردازم. اما، و در حاليكه من فكر مي كردم اوضاع رو به 
آرامش مي رود، آقاي محمود حسيني كمال گزارشي از آخرين گفتگوي خود با همسرم را با اين جمع بندي به 
من داد كه: همسرت قطعًا و يقنًا طالق مي خواهد و من هم با كمال تأسف توصيه مي كنم طالقش بده و كار 
را تمام كن. اين نتيجه گيري با نتيجه گيري من از آخرين حوادث و رويدادها  تفاوت فاحش داشت. به همين 
دليل مدتي مديد تلفني با آقاي محمود حسيني كمال كه از سال 1359 با او دوست هستم صحبت كردم تا 
كشف كنم حرف حساب همسرم چيست؟ و آقاي حسيني يك پاسخ داشت: او مي گويد كه داود از من متنفر 
است! و درست بر عكس من كه فكر مي كردم كليد معما را پيدا كرده ام و به زودي مشكل من و همسرم براي 
همشيه حل خواهد شد، آقاي حسيني اصرار داشت كه كار تمام است و هرچند هميشه و به خصوص به خاطر 

وجود غزل با طالق ما مخالفت مي كرد، به اين نتيجه رسيده بود كه كار تمام است. 

به نظرم آقاي حسيني به يك نكته مهم توجه نداشت: اينكه همسرم قبالً  ادعا مي كرد كه او از من متنفر است، 
اما حاال فكر مي كند كه من از او متنفرم. هرچند در هر دو حال، جانب احتياط را رها كرده است، اما تا آنجا 
كه به من مربوط مي شد از او متنفر نبودم. به همين دليل فكر مي كردم حاال ديگر اين مسؤليت بر عهده ي من 
است تا به او نشان بدهم كه نه تنها از او متنفر نيستم بلكه مي توانم او را دست داشته باشم. و از همين جا بود 

كه درك جديدم از روابط خانودگي و از حقوق خانواده آغاز شد. 

تجربه هاي گذشته هاي نزديك
در جريان تأسيس انجمن ميثاق خانوادگي ما بود كه براي نخستين بار به طور جديد به حقوق اعضاي خانواده 
فكر مي كردم و به دستاوردهاي بسيار جالبي هم مي رسيدم كه نتايج آن ها در نشست هاي مجمع تأسيسي آن 

انجمن مطرح مي كردم و بعضي از آن ها را در اين روزنوشت ها آورده ام. 

يكي از نكاتي كه آن روز ها جمع بندي كردم اين بود كه ما نمي توانيم با اعضاي يك خانواده به مثابه اعضاي 
اما  داد،  ارايه  مي شود  واقعيت  اين  براي  زيادي  داليل  كنيم.  برخورد  دارند  برابر  حقوق  كه  انجمني  يك 
خالصه اش اينكه، اعضاي يك خانواده مثل اعضاي يك گروه يا يك انجمن داوطلبانه نيستند، بلكه تعهدات 

متقابلي دارند كه بررسي آن ها از نظر حقوقي بايد در قلمرو حقوق خانواده قرار داشته باشد. 

درك جديد از معناي حقوق
شايد آنچه را كه مي خواهم بگويم، براي فالسفه حقوق بسيار ابتدائي باشد، همانطور كه در اواخر عمرم كشف 
كردم اگر آزادي نه گرفتني است و نه دادني، بلكه آموختني است، براي آموزش آزادي چه چيزهايي را بايد 
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آموخت، حاال در عنفوان كهولت است كه معنا هاي جديد حقوق را درك مي كنم. 

بر اساس اين درك جديد، حق نيز چيزي شبيه ساير پديده هاي اجتماعي است كه تحت شرايط مشخصي در 
جامعه به وجود مي آيد و پا به پاي تحوالت اجتماعي مفهوم و معناي جزئي آن متحول مي شود. تجربه من 
در آشنايي با حقوق پارلمان كمك كرد كه همين نكته ساده را بهتر درك كنم. چند وقت پيش بود كه براي 
نخستين بار به اين مسأله توجه كردم كه چطور گذر زمان از جمله عواملي است كه در ايجاد حق دخيل است. 
به عنوان مثال، وقتي كسي جلوي پارك رو به روي منزل من مدتي در زمان مشخصي بايستد و بالل بفروشد، 
براي او حقي ايجاد مي شود  كه نمي شود به سادگي او را از اين حق محروم كرد. به همين ترتيب، مردم و 

جنبش آنان در تاريخ حقوقي را كه مگنا چارت مدون شده بود ايجاد كرد. و قس علي هذا. 

در چارچوب چنين دركي است كه دانش حقوق و فلسفه حقوق معنا مي يابد و مشخص مي شود كه چطور 
فليسوفان حقوق نيز براي تاريخ تفكر بشر و تحوالت اجتماعي چه اهميت عظيمي دارند. اما كل اين ماجرا 

به داستان دعواي من با همسرم چه ارتباطي دارد؟ 

وقتي آقاي حسيني تأكيد داشت كه همسرت اعتراض دارد كه تو از او متنفري و به همين خاطر بر خواسته اش 
اصرار مي كند، متوجه شدم كه احيانًا همسرم از نظر فكري تحوالت مهمي را تجربه كرده است. تا مدتي قبل 
او بود كه اصرار داشت از من متنفر است. واكنش من چه بود؟ فاصله گرفتن از او. اما حاال كه فكر مي كند 

من از او متنفر چه بايد بكنم؟ اثبات اينكه او در اين مورد هم اشتباه مي كند. 

ديگراني كه آگاهمان مي سازند
چند وقت پيش بود كه در يكي از كتاب هاي انجمن معتادان به اين نكته برخوردم كه چطور ديگران كه از 
نكنيم،  اگر ديگران را متهم  تا نواقص شخصيتي خود را بشناسيم و  اذيت شده اند كمك مي كنند  ما  دست 
خواهيم توانست اين كاستي ها را به مرور و با زحمت برطرف كنيم. من هم در اين مدت سعي كردم و مي كنم 
با همسر و دخترم همين رفتار را داشته باشم. كاري كه در كودكي غزل آگانه  نكردم. اما حاال اصرار دارم كه 
در برابر خطاها و رفتارهاي نادرست او و مادرش طوري رفتار كنم تا متوجه اشكال در اين رفتار بشوند و 
تالش مي كنم به آنان كمك كنم تا به مرور خودشان را اصالح كنند. آيا اين شيوه رفتار كه حدود هفت تا 

هشت سال طول كشيد، جواب داد؟ 

وقتي از آقاي حسيني - دوست بسيار محترم و قديمي خودم - شنيدم كه همسرم اصرار دارد من از او متنفرم، 
دريافتم حاال ديگر حل مسأله بسيار راحت است: اثبات اينكه از او متنفر نيستم. درست همين جا بود كه درك 
جديدي از يك نكته پيش پا افتاده و قديمي به دست آودم: همسر شما »حق« دارد »احساس« كند كه شما او را 
دوست داريد. در اين گزاره دو نكته قابل اهميت است. اول اينكه همسر شما بايد با معيارها و در نظام ارزشي 
خودش احساس كند كه شما او را دوست داريد. و نكته مهم ديگر اين كه اين »حق« يك حق انحصاري 
و منحصر به فرد در روابط زن و شوهر است. در نتيجه نمي توان روابط زن و شوهري را به حقوق مساوي 
شهروندي تنزل داد و طبق قواعد دستورنامه رابرت در يك خانواده دست به تصميم گيري زد. و درست همين 
جاست كه »حقوق خانواده« به مثابه يك شاخه يا زيرشاخه از دانش حقوق و فلسفه حقوق شكل مي گيرد و 
اين وظيفه بر عهده اين دانش شريف است كه ماهيت اين حقوق را شناسايي كند و قواعد و روابط موجود 

بين اين حقوق را كشف كند و توضيح دهد. 

در هر حال، بعد از توجه مجدد به اين نكات قديمي بود كه با همسرم صحبت كردم و توضيح دادم كه چطور 
رويكردم تغيير كرده است. بعد برايش توضيح دادم كه در مورد من اشتباه مي كند و من از او متنفر نيستم. 
هرچند شايد به اندازه جواني نسبت به او كشش جنسي نداشته باشم كه شايد امري طبيعي باشد. اما چون 
فكر مي كنم هيچ كس وجود ندارد كه جاي خالي او را در دفتر و در كنارم پر كند، از توسعه دفتر و استخدام 
افراد ديگر خودداري مي كنم. به همين دليل تا او به دفتر برنگردد، من هيچ عالقه اي به توسعه دادن كارم 

نخواهم داشت. 
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حرف هايي كه زدم همه حقيقت داشت و طبق نصيحت آن روحاني عمل نمي كردم كه فيلمش را در شبكه هاي 
اجتماعي ديدم كه از باالي منبر مردان را اندرز مي داد براي خواباندن زنشان حق دارند و مكلف اند كه به آنان 
دروغ بگويند تا بتوانند دست خر را در لجن بتپانند. به نظرم همسرم نيز اذعان داشت كه راست مي گويم. 

بنا بر اين، قضيه به ميزان زيادي حل شد و حاال بايد كمي صبر كنم تا او براي برگشت به دفتر آماده شود. 

روز پنجشنه كه آقاي پرهام رضايي، طبق معمول، زودتر از ساعت مقرر به دفتر آمد يكي از نكاتي كه با او 
در ميان گذاشتم همين بود. به او هشدار دادم كه مبادا در آينده بخواهد قواعد قانون پارلمان را ميان اعضاي 
خانواده پياده كند. به نظرم او هم تعجب كرد. بعد برايش قضيه را طبق درك جديدي كه به آن رسيده بودم 
توضيح دادم و گفتم:  خوشبختانه، در جريان ايجاد انجمن خانوادگي نيز خيلي زود به اين جمع بندي رسيديم 
و قرار شد نحوه ي رأي گيري در خانواده ها بر اساس حقوق اختصاصي خانواده باشد. اما هر خانواده مي تواند 
آن  در  كه  دادم  توضيح  ادامه  در  باشد.  خانوادگي  انجمن هاي  كانون  حقوقي عضو  يك شخصيت  مثابه  به 
گردهمايي بزرگي كه تمام اعضاي خانواده هاي عضو كانون شركت مي كنند و مجمع در واقع به صورت پلنوم 
تشكيل خواهد شد، و در مورد بعضي از تصميم ها كه ماهيت شهروندي دارد مي شود رفراندوم برگزار كرد و 
براي تك تك اعضا حق برابر قائل شد. نكته مهم اين است كه در يك خانواده، اعضا نسبت به هم حقوق و 
تكاليفي دارند كه ناشي از همين عضويت در خانواده است كه با عضويت در يك شخصت حقوقي داوطلبانه 

تفاوت دارد. آقاي پرهام رضاي جوان بسيار باهوشي است و به نظرم تا ته قضيه را خواند. 

شادي مشهود
آن روز اين شيمي دان جوان بسيار شاد بود. وقتي علت آن را جويا شدم، جواب غريبي داد: آهنگ دلخواهش 
را بعد از مدت ها جستجو در اينترنت يافته بود. تلفن هوشمند همراهش را روي ميز كنفرانس گذاشت. صداي 
آن را تا آنجا كه جا داشت بلند كرد تا من آهنگ را بشنوم. آهنگ خوبي بود. اما من نسبت به آن هيچ خاطره اي 

نداشتم كه بازيابي اش اسباب اين همه شادي شود. 

علت ديگر شادي  آقاي پرهام رضايي اين بود كه قصه هايي را كه در دوران نوجواني نوشته بود پيدا كرده 
است. آنان اخيراً اثاث كشي داشته اند و شايد در جريان همين اثاث كشي دفتر قصه  هايش را يافته است. يكي 
از قصه ها در مورد يك گربه است. به من گفت هنوز از آن قصه خوشش مي آيد. آن را تايپ كرده است و 
دوست دارد كه من هم آن را بخوانم. اما هم او يادش را به من بدهد و هم من يادم رفت قصه را از او بگيرم. 

يادم باشد اين كار را بكنم. 

خيلي خوشحال شدم كه از نوجواني دنبال قصه نويسي بوده است. او استعداد درخشاني در نويسندگي دارد. 
بسيار خوش ذوق است و اميدوارم در آينده بتواند آثار ارزشمندي خلق كند. 

در يك ربع مانده به شروع كارگاه ترجمه متون پارلماني، فشرده ي تجربه هاي چند ساله ام در آشنايي با تاريخ 
ايران را براي او روايت كردم: ماجراي استالينيسم در روسيه و حذف جريان مورخان دانشگاهي كه به نظام 
آسيايي اعقتاد داشتند، بعد كالس هاي استاد گرامي دكتر رضا شعباني معلم تاريخ در دانشگاه ملي و تأثير 
عميقي كه آموزه هاي او در مورد تاريخ ايران بر تفكر من گذاشت، بعد انقالب اسالمي و كتابچه هاي ماركس 
در مورد نظام آسيايي و اينكه چطور شد به يك گروه خاص و كوچك همكاري كردم كه درك بهتري از 

آموزه هاي ماركسي داشت و باقي قضايا. 

تبديل كارگاه به انجمن
در جريان چهارمين كارگاه ترجمه ي متنون پارلماني بود كه اين تصميم به تصويب رسيد كه اين گروه به عنوان 
يك انجمن به كار خود ادامه دهد. چرا به اين تصميم رسيديم؟ در حاليكه قباًل همين ايده رأي نياورده بود؟ 

اول بگويم كه در جلسه پنجشنبه گذشته آقايان دانيال اعلمي و اميرعلي قرباني و خانم سارا احمدي حضور 
نداشتند و جلسه فقط با حضور من و آقايان سامان عصرپوران، سهيل فاضلي و پرهام رضايي برگزار شد. در 
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ابتداي جلسه از آقاي سامان عصرپوران تقاضا كردم تا مسؤليت رياست را بر عهده بگيرد. بعد، صورتجلسه اي 
را كه وي از نشست قبلي تهيه كرده بود و من هم آن را تكثير كرده بودم در اختيار اعضاي گذاشتم و جلسه 
در  را مطرح كردم و  قبل رفت. من تصحيح هاي خودم  قرائت صورتجلسه اجالس  به طرف  ناخواه  خواه 
جريان همين بحث ها بود كه اين نكته بار ديگر مطرح شد كه آيا اين نشست ها يك كارگاه  است يا يك مجمع 
تصميم گيري ؟ اگر كارگاه باشد، در آن صورت من معلم هستم و روابط معلمي و شاگردي بايد حاكم باشد. 
در آن صورت ديگر ما نمي توانيم ترجمه سؤال هاي پارلماني را حاصل يك كارگروهي بداينم و به صورت 
گروهي اسم خودمان را به عنوان يك گروه زير آن بگذاريم. و اگر قرار است كه تك تك اعضاي گروه به 
صورت گروهي متوني را ترجمه كنند و به تصويب برسانند، در آن صورت بايد مشخص كنند كه ماهيت 
حقوقي مجمع آنان چيست و لوازم حقوقي تصميم خود را بپذيرند. ظاهراً سه انتخاب هم بيشتر پيش روي 
ما نيست: كميته، بورد و انجمن. كميته و بورد كه نمي توانيم باشيم، پس بايد به شكل انجمن عمل كنيم بخش 
قابل توجهي از وقت جلسه صرف همين مذاكرات شد و سرانجام اين پيشنهاد تصويب شد كه گروه انجمن 
نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني را تأسيس كند. قرار شد من هم پيش نويس آئين نامه اش را آماده كنم 

و در طول هفته هم اگر كسي نظري داشت با من در ميان بگذرد. 

نخستين خبر انگليسي من
مدت هاي دنبال خلق فرصتي بودم تا بتوانم مهارت انگليسي نويسي خودم را ارتقا بدهم. سرانجام طي دو 
روز گذشته نخستين مطالبم را به زبان انگليسي در وب سايت كادرها دات كام منتشر كردم. اين مطلب دو 
بند كوتاه بيشتر نيست: اينكه آموزش دستورنامه رابرت كه در جهان متمدن به خوبي شناخته شده است در 
ايران هم شروع شده و به نظر مي رسد كه با استقبال موجه شود، و نيز اينكه چطور كلمه كادر در انگليسي و 
سرواژه كادر در زبان فارسي شباهت لفظي دارند اما هدف كارگاه ها را از تربيت كادر به خوبي بيان مي كنند. 
اين مطلب را به عنوان معرفي وب سايت به انگليسي نوشته ام و در توصيف بخش وب سايت از آن استفاده 
كرده ام. زير اين مطلب هم خبر ايجاد انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني را قرار داده ام و حاال بايد 
از كساني كه به انگليسي آنان اعتقاد دارم بخواهم تا اشكالت كارم را بيان كنند. به اين ترتيب، فكر مي كنم 
فرصت ارتقاي مهارت انگليسي نويسي خودم را فراهم ساخته ام: توليد مطالبي براي انتشار در كادرها دات كام. 

گزارش پشت صحنه ي وب سايت كادرها دات كام
درست برخالف روشي كه طبق آن در مورد تاريخ كادرها مي نوشتم كه عبارت بود از ارايه گزارش فعاليت هاي 
زيرخاكي كادرها، از اين پس بايد گزارشي از پشت صحنه هاي فعاليت كادرها دات كام تهيه كنم. چون خود 
وب سايت كه در معرض چشم همه ي عالقمندان قرار دارد. در نتيجه آنچه را كه من خواهم نوشت نكاتي 

است كه نمي شود در وب سايت گذاشت و نمي شود ناديده اشان گرفت. 

طي دو سه روز گذشته بخش قابل توجهي از وقتم صرف امور وب سايت  هاي تحت مديريتم. شد. از آنجا كه 
با زبان هاي پي.اچ.پي و اچ .تي.ام.ال و سي.اس.اس آشنا نيستم، نمي توانم وب سايت هايي را كه روي اسپيپ 
نصب مي كنم سفارشي سازي كنم. در نتيجه مجبورم از اسكلت هاي موجود كه فارسي هم شده باشند استفاده 
كنم كه دستم بسيار بسته است و امكانات - دست كم تا آنجا كه من امروز مي دانم - بسيار محدود است. به 
همين دليل نمي توانم صفحه اول وب سايت هاي تحت مديريت خودم را به يك ويترين جذاب بدل كنم. در 
نتيجه، هرچه حجم مطالب وب سايت زياد مي شود، فضاي صفحه اي اول خفن و گيج كننده مي شود. چكار 

بايد مي كردم؟ 

اگر يك مشتري جدي پاي كار مي ايستاد و هزينه آن را مي پرداخت ممكن بود با يكي از بچه هاي اسپيپ كه در 
سطح جهان شركت هاي طراحي وب سايت دارند وارد مذاكره مي شدم تا برنامه يك اسكلت سفارشي سازي 
شده برايم بنويسند. اما چنين مشتري اي پيدا نشد و همه به همين اسكلتي كه به فارسي هم ترجمه شده است 

رضايت دادند يا سراغ كسان ديگر رفتند. 

راستش مدتي به طور جدي دنبال آموزش زبان هاي برنامه نويسي افتادم اما در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه 
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با توجه به برنامه هايي كه براي آينده در نظر دارم، اقتصادي نيست كه روي اين قضيه سرمايه گذاري آموزشي 
كنم. در نتيجه از ادامه آموزش اين زبان ها صرف نظر كردم. اما - به خصوص با توجه به كشمكشي كه در 
هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(  جريان دارد، بايد براي مدخل آن وب 
سايت فكري مي كردم. چون به رغم آن  همه مطالب عالي كه در آن وب سايت جاگذاري شده است، نظام 

هدايت گري وب سايت خفن و ناكارآمد است. 

خوشبختانه متوجه شدم حتي وقتي در متن توصيفي وب سايت هم لنيك مي سازم عمل مي كند. به همين خاطر 
متن اديتوريال يا خوشامد گويي وب سايت را به يك نظام ناويگاسيون يا هدايت گر درست حسابي تبديل 
كردم و نتيجه اين شد كه حتي آدمي مثل مهندس عطارديان هم توانست در قسمت هاي مختلف وب سايت 
پيام كارفرمايان چرخي بزند. حاال آن وب سايت مثل شهري شده كه نظام هدايت گري آن مسافر را به هر 

كجا كه بخواهد هدايت مي كند. 

البته، من اين كار را ابتدا در وب سايت كادرها دات كام تجربه كردم. اما طي چند روز اخير در وب سايت 
پيام كارفرمايان هم به كار گرفتم. از آنجا كه اين مطلب، گوشه اي از فعاليت هاي روزنامه نگاي من در پيام 
كارفرمايان را هم نشان مي دهد، شايد مناسب باشد آن متن را كه اخيراً تكميل شده و هر از گاه روزآمد مي كنم 

عينا بياورم: 

به شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد
مأموريت اصلي »شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران )شاكا( ، در جهت تحقق هدف  راهبردي »كانون 
الزم  الكترونيكي  زيرساختارهاي  فراهم سازي  ايران«)كعاصكا(،  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي 
براي تبادل اطالعات و تجربه ها بين تمام تشكل هاي كارفرمايي ايران است تا بتوانند پيام متحد خود 
را به گوش شركاي اجتماعي خود و به گوش جامعه ي كل برسانند؛ پيامي كه يك خواسته را دنبال 

مي كند: توليد ارزش افزوده رقابتي در جهت ارتقاي رفاه و آزادي ملت ايران.

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي متنوع و گسترده كعاصكا، مطالعه نشريات كاغذي پيام كارفرمايان، 
بررسي و مطالعه ي اسناد و گزارش  هاي كعاصا، آشنايي بيشتر با تشكل هاي كافرمايي عضو كعاصكا 
و آشنايي با رابطان خبري تشكل هاي كارفرمايي با شاكا، پيوند هاي مربوط را كليك كنيد يا به اين 
زيربخش مراجعه فرماييد. و براي بازگشت به صفحه اول، لنيك پذيرش سايت را - در سمت راست 
قسمت فوقاني صفحه- كليك كنيد. در همه حال توجه داشته باشيد كه ده مطلب از آخرين مطالبي 
كه در هر بخش جاگذاري شده است در همان صفحه به نمايش در مي آيد و براي رفتن به صفحات 

ديگر بايد شماره هاي صفحات را كه در پائين هر صفحه مي آيند تغيير دهيد.

كعاصكا از نخستين  سال هاي تأسيس خود به عنوان كنفدراسيون ملي كارفرمايان بخش خصوصي 
ايران به عضويت در سازمان بين الملي كارفرمايان )س.ب.كا( پذيرفته شد. براي كسب اطالعات بيشتر 

در مورد همكاري مستمر و پر تمر كعاصكا با س  .ب.كا اينجا را كليك كنيد

سازمان هاي  از  ديگر  يكي  سه جانبه،  بين المللي  سازمان  تنها  كار)س.ب.ك(،  بين المللي  سازمان 
بين المللي است كه كعاصكا به نمايندگي از كارفرمايان ايران در آن حضوري فعال و مستمر دارد. 

براي مطالعه اسناد اين همكاري به اين بخش مراجعه فرمائيد.

براي مطالعه اسناد ساير سازمان هاي بين الملي، مثل سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني، صندوق 
بين المللي  اتحاديه هاي   ،20 گروه  بين المللي،  بازرگاني  اتاق  متحد،  ملل  سازمان  پول،  بين المللي 

كارگري به بخش سازمان هاي بين الملي برويد.

اسناد و گزارش هاي مربوط به همكاري هاي مستمر كعاصكا با سازمان هاي دولتي و غيردولتي ملي 
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داخلي، مثل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان هاي كارگري، در 
بخش سازمان هاي ملي جاگذاري شده است.

كعاصكا به عنوان نماينده ي كارفرمايان ايران در همايش سه جانبه ي ملي كه هر ساله در تهران برگزار 
مي شود فعاالنه شركت كرده است. اسناد و مدارك و گزارش هاي همايش ملي كار را اينجا مالحظه 

فرماييد.
آزادي  تثبيت حق  براي  عالي  تشكل  اين  مستمر  مبارزه ي  كعاصكا  درخشان  دستاوردهاي  از  يكي 
انجمن در كشور بوده است. اطالعات مربوط به فعاليت هاي كعاصكا را در اين زمينه در بخش گفتمان 

آزادي انجمن مطالعه كنيد.

آموزشي  محور  سيزده  به  مختلف  زيربخش  سيزده  كارفرمايي  تشكل هاي  كارآمد سازي  بخش  در 
اختصاص داده شده است كه هدف تمام آن ها ارتقاي كارآمدي و اثربخشي تشكل هاي كارفرمايي 
عضو كعاصكاست. براي بهره گيري از اسناد ارزشمندي كه در اين بخش جاگذاري شده است به آنجا 

مراجعه فرمائيد.

اگر مايليد از تجربه ها، مشاوره ها و مساعدت هاي كعاصكا براي راه اندازي وب سايت براي تشكل 
متبوع خود بهره مند شويد، اگر مايليد بخش ويژه اي در شبكه اطالع رساني كعاصكا )شاكا( در اختيار 
تشكل متبوع شما قرار بگيرد تا اخبار و گزارش ها و نظرات خود را به صورت مستقيم و بي واسطه 
و  روزنامه نگاري حرفه اي  متبوع شما  تشكل  دبيرخانه  كاركنان  به  مايليد  اگر  كنيد،  منتشر  در شاكا 
كاركردن با اين نرم افزار به صورت تلفني و در حين كار آموزش داده شود، و اگر مايليد خبرهاي 
شاكا مستقيمًا به صندوق ايميل شما ارسال شود، و يا اگر در مورد شاكا سؤال يا نظري داريد با تلفن 

شماره 88911017 تماس بگيريد و يا با اينجا مكاتبه كنيد.

براي ارتباط با دبيرخانه كعاصا نيز با تلفن هاي شماره 88940211 و 88940512 تماس بگيريد.
ما حقيقتًا خوشحال مي شويم به اعضاي كعاصكا تا آنجا كه از دستمان برمي آيد خدمت كنيم.

البته، اين متن پر از لينك است كه با تقه زدن روي آن بازديد كننده مي تواند به بخش ها و زيربخش هاي ديگر 
برود كه در پيشاني هركدام از آن ها نيز به همين ترتيب متني تهيه شده كه خواننده به زيربخش هاي مورد 
نظرش هدايت مي كند. به اين ترتيب، يك نظام هدايت گري ايجاد شده كه به جاي تصويري بودن متني است. 
به هر حال، بهتر از هشتي يا ورودي خفن وب سايتي است كه يك دنيا مطلب در آن جاگذاري شده اما مدخل 

ورودي آن مخاطب را به جاي آنكه جذب كند دفع مي كرد. 

تقريباً  همين دانش فني را در مورد وب سايت كادرها دات كام به كار گرفته ام و متن آن  را هم با ذكر يك 
توضيح نقل مي كنم. 

نقش خالصه كتاب
راستش از اول اين نگراني را داشتم كه مبادا دستورنامه رابرت هم در جريان ايروني شدنش به ابتذال كشيده 
شود و مردم ايران به جاي اينكه اين قواعد را بياموزند و رفتار خودشان را طبق اين قواعد اصالح كنند،  اين 
قواعد را به شكل خودشان در آورند و تحريف كنند. شواهد زيادي به من حق مي داد كه در اين مورد دغدغه 
داشته باشم. به همين خاطر از انتشار وسيع و گسترده خالصه كتاب دستورنامه زياد استقبال نمي كردم. اما 
بر خالف من مي ديدم بسياري از كساني كه حتي در نشست هاي متعدد كارگاه ها شركت كرده اند، از خالصه 

كتاب بيشتر استقبال مي كنند. 

البته، بايد اعتراف كنم كه خودم نيز اول خالصه كتاب را خريدم و ترجمه آن را شروع كردم. اما در جريان 
عمل بود كه احساس كردم الزم است متن اصلي را بخوانم. 
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ْ  ذهني ادامه داشت تا چند شب پيش كه ترجمه پيشگفتار ويرايش يازدهم كتاب را منتشر  اين چالش هاي درون 
كردم. در آنجا با صراحت تأكيد شده است كه اتفاقًا براي اداره جلسات كوچك خالصه كتاب بسيار مفيد 
خواهد بود و نشان مي دهد كه طي حداكثر يك ساعت مي شود نكات اساسي دستورنامه را كه براي شركت 

رد يك مجمع كفايت مي كند فرا گرفت. 

با همين سوابق ذهني بود كه طي دو سه روز گذشته در مورد نشر گسترده قواعد دستور نامه رابرت به صورت 
مختصر آن خيلي فكر كردم. به نتيجه جالبي رسيدم: همانطور كه بازي فوتبال را بايد در كوچه پس كوچه هاي 
شهر و روستا تشويق كرد، كار با اين قواعد را نيز بايد از ساده ترين قسمت ها و در وسيع ترين عرصه ها شروع 
كرد. هرچه اين قواعد بيشتر بازي شوند، نياز به درك عميق تر و درست تر آن بيشتر خواهد شد. در نتيجه شايد 
ضرروري باشد كه به موازت گسترش توده اي بخش هاي ساده تر اين قواعد است كه بايد نسبت به تربيت 

مربيان كارآمد و خوش فكري كه پويايي هاي قانون پارلمان را خوب درك كنند اقدام كرد. 

در پي همين تأمالت بود كه تصميم گرفتم از يك سو قواعد ساده شده  را بهتر در معرض مخاطبان وب سايت 
قرار بدهم و در نتيجه به زودي فهرست مطالب اين كتاب را هم همراه با روي جلد متحرك آن روي وب 
سايت خواهم گذاشت، هم در عين حال يك جمله به متن هدايت گري وب سايت با اين مضمون اضافه كرد 
كه: اگر فكر مي كنيد رانندگي و شنا را با خواندن ياد مي گيريد، يا واليبال بازي را مي تواند تنهايي تمرين كنيد، 
به شركت در كاگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت نيازي نخواهيد داشت. فكر مي كنم خود اين جمله بهترين 
تبلغ براي تشويق مخاطبان به شركت در اين كارگا هاست. و اما آخرين ويرايش متن هدايت گري وب سايت 

كادرها  دادت كام: 

به دفتر كادرها خوش آمديد!
سازمان هاي  و  تصميم گيري  مجامع  انواع  اداره ي  پيش گزيده  ي  قواعد  آموزش  براي  كادرها  دفتر 
اوردر  آو  روولز  عنوان  رابرت  ز  با  كتابي  در  بار  نخستين  براي  كه  است  شده  تأسيس  دموكراتيك 

)دستورنامه رابرت( گردآوري و منتشر شد.

كتاب دستورنامه رابرت كه نخستين ويرايش آن در سال 1876 در اياالت متحد آمريكا انتشار يافت 
و برگردان فارسي ويرايش يازدهم آن به زودي در تهران منتشر مي شود، قواعد و رويه هاي قانون 
عرفي پارلمان را، با حذف بخش هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون گذاري كاربرد ندارد، تدوين، 
تشريح و بر مبناي اصول بنيادين قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون عرفي پارلمان سه تعريف 

ارايه شده است: 
- قواعد بازي دمكراسي 

- قواعد حاكم بر رويه هايي كه از طريق آن ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي شوند 
- قواعد و آدابي كه حاكم بر مجامع و سازمان هاي  مشورتي و تصميم گيري هستند.

ريشه ي قانون پارلمان به دولت شهرهاي يونان باستان مي رسد. بعدها كه امپراتوري رم جزيره بريتانيا 
را تسخير كرد و شهر لندن بنياد گذاشته شد، ميزان بسيار كمي از تحربه ي يونان باستان در خلق قانون، 
قبليه اي  انگلوساكسون ها در برگزاري مجامع تصميم گيري  با سنت هاي  اين جزيره منتقل شد و  به 
در آميخت و در طول حدود هشت قرن تاريخ پارلمان هاي انگلستان بود كه به مرور قانون پارلمان 
به مثابه زبان تصميم گيري گروهي ساخته و پرداخته شد. اما گرامر اين زبان را آمريكايي ها تدوين 
كردند و اصطالح دستورنامه )PPPPP PP PPPPP( را براي مجموعه ي قواعد و رويه هاي پارلماني 
مكتوب كه از سوي اعضاي يك سازمان يا گروه تصويب مي شود تا طبق آن عمل كنند، آفريدند و 
دستورنامه هاي زيادي نيز تدوين و منتشر كرده اند. جامع ترين و معروف ترين »دستورنامه« را فردي به 
نام هنري مارتين رابرت تدوين كرد و كتابش كه به 31 زبان ترجمه شده است، با نام برند »دستورنامه 
رابرت« شناخته شده است و تا كنون براي توصيف اين كتاب به زبان ساده تر، ده ها كتاب نيز تأليف 

شده است.
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اساس  بر  گروهي  تصميم گيري  دارد  نظر  در  )كادرها(  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  دفتر 
قواعد اين دستورنامه را به ايرانيان عالقمند به فعاليت هاي گروهي آموزش دهد.

قوانين و مقررات  بتوانند  بايد  از دولتي و خصوصي، كه  اعم  تمام اشخاص حقوقي،  بديهي است 
داخلي خودشان را در چارچوب قوانين عمومي تدوين و به صورت مداوم روزآمد كنند، به قانون 
عرفي پارلمان نياز دارند در حاليكه اين قانون - كه ام القوانين است - در كشور ناشناخته است، و در 

نتيجه، اشخاص حقوقي در آشوب محض سير مي كنند.

براي كسب اطالعات بيشتر در مورد تاريخ كادرها به اينجا مراجعه فرماييد. اگر مايليد از برنامه هاي 
آموزشي دفتر كادرها مطلع شويد اينجا را تقه بزنيد. اگر دنبال مقاالت آموزشي در اين زمينه هستيد، 
به بخش اسناد آموزشي در همين وب سايت سر بزنيد. اسناد بسيار بيشتري به زبان فارسي در اينجا 
نيز در دسترس شماست. اگر مي خواهيد ترجمه كتاب اصلي دستورنامه رابرت را به فارسي مطالعه 
كنيد، به فهرست مطالب كتاب اصلي دستورنامه رابرت مراجعه فرماييد. ترجمه ي خالصه مطالب 

كتاب اصلي نيز كه براي مبتديان تأليف شده است در اينجا در دسترس شماست.

براي رفتن به بخش انگليسي اين وب سايت، اينجا، را كليك كنيد. به زودي بخش عربي نيز فعال 
خواهد شد و نشاني آن در همين بند خواهد آمد.

پس از اين بررسي هاي اوليه، اگر خواستيد قواعد پيش گزيده ي تأسيس و اداره ي انواع سازمان ها و 
مجامع عضويتي و دموكراتيك را فرابگيريد و مهارت هاي الزم براي اين كار پيچيده را كسب كنيد، در 
حال حاضر كه اين قواعد در ايران ناشناخته است،  كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در خدمت 
شما خواهد بود. اما اگر مي توانيد رانندگي و شنا را با خواندن ياد بگيريد، و تنهايي واليبال بازي را 

تمرين كنيد،  به شركت در اين كارگاه ها نياز نداريد.

توجه داشته باشيد هزينه شركت در اين كارگاه ها كه در دفتر كادرها - در تهران - برگزار مي شود - 
فعاًل - همت عالي است. اما مربي پارلماني براي برگزاري كارگاه هاي اختصاصي در خارج از دفتر 
نيز آمادگي خود را اعالم مي كند. دنبال برگزاري وبينار و الكترومجمع هم هستيم. در آن صورت هر 

كجاي جهان باشيد زير يك سقف خواهيم بود.

براي كسب اطالعات بيشتر از طريق تلفن شماره 88911017 -09821 با دفتر كادرها در تهران، ايران، 
تماس بگيريد يا به اين نشاني ال نامه ارسال كنيد.

در پايان خاطرنشان مي شود، كادرها براي ساختن جامعه هاي دموكراتيك، شرافتمند، فسادناپذير، و 
مبتني بر دستور شرف، بر اساس قانون - به معناي اراده ي واقعي اكثريتي كه در همه حال، حقوق 
افراد، اقليت ها، و غائبان را به روشي متوازن و عادالنه رعايت مي كند - آستين همت باال زده اند و 

دستان كمك شما را در كشورهاي فالت ايران و منطقه خاور ميانه به گرمي مي فشارند.

گفتن ندارد كه اين متن هم پر از لينك است كه با تقه ي آن ها بازديد كننده به بخش ها و زيربخش هاي ديگر 
هدايت مي شود در پيشاني صفحه اول هر بخش و زيربخش هم يك نظام هدايت گري مثل همين مقدمه نصب 
شده است و به اين ترتيب نظام هدايت گري ويژه اي ايجاد شده است كه به جاي نشان دادن، آدرس مي دهد 
و خواننده بايد سواد خواندن هم داشته باشد. به نظر خودم اين خصوصيت به وب سايت تا حدودي شكل و 
نگ خاصي داده است و وجه ادبي آن را در مقايسه با وجه نمايشي و گرافيكي آن،  تقويت كرده است. بايد 

ديد اين تغيير در استقبال از وب سايت چقدر تأثير خواهد گذاشت. 
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حاال كه صحبت از وب سايت است شايد بهتر باشد گزارش هاي ديگرم در مورد كارهاي اخيرم در اين وب 
سايت را همين جا ارايه كنم. يكي از آن ها ترجمه پيش گفتار ويرايش يازدهم كتاب است. در اين زمينه خوب 

است نكاتي مورد تأكيد قرار بگيرد. 

عدم انتشار ترجمه هاي ويرايش يازدهم
به زيور طبع آراسته كنيم، در نوشته هاي  از وقتي تصميم گرفتم ويرايش يازدهم را به جاي ويرايش دهم 
مختلف خاطر نشان مي كنم كه به همين دليل ترجمه هايي كه مترجم روي وب سايت جاگذاري كرده است 
متن نهايي نسيتند و اصطالحات وضع شده بايد در متن نهايي )ويرايش يازدهم( به طور كامل دگرگون شوند.

اين امر هم صداقت دارد و هم تبليغي خريد بيشتر ويرايش يازدهم محسوب مي شود. 

تصميم ديگري كه در همين زمينه گرفته ام رونمايي از كتاب در روز 17 ارديبهشت 95 است. در اين زمينه 
با كسي صحبت نكردم. به خصوص با آقاي اردهالي. اما فكر مي كنم مشكل خاصي نخواهيم داشت. از او 
خواسته ام اين خبر را به طور خاص دنبال كند. در نتيجه با او هماهنگ خواهيم شد. حتي اگر تا آن زمان كتاب 
چاپ نشود از يك جلد صحافي شده در آن مراسم رونمايي خواهيم كرد. و اما نقل خبر مربوط به همين 

مسأله از وب سايت كادرها دات كام: 

عكس: يازدهمين ويرايش دستورنامه رابرت نوبازنوشته؛ از وب سايت انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا

هفده ارديبهشت نود و پنج: روز رونمايي از دستورنامه رابرت
2 مهر 1394

جمعه 25 سپتامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

از نخستين چاپ كتاب دستورنامه رابرت ]1[ در سال 1876 تا امروز، يازده ويرايش از اين كتاب منتشر شده 
است. عنوان اصلي ويرايش اول )1876(، دوم )1876(  و سوم )1893( اين بود: راهنماي جيبي دستورنامه 
براي مجامع مشورتي ]2[. اما عنوان روي جلد كتاب »دستورنامه رابرت« بود و به همين نام هم معروف شد.

مؤلف اصلي كتاب، هنري مارتين رابرت، در سال 1915 اين كتاب را به طور كامل بازنويسي كرد و با عنوان 
جديد »دستورنامه رابرت بازنوشته« ]3[ به عنوان ويرايش چهارم منتشر ساخت. ويرايش هاي پنجم )1943( 

و ششم )1951( نيز با اين نام منتشر شدند.

»دستورنامه رابرت بازنوشته« نيز بار ديگر در سال 1970 به طور كامل بازنويسي شد و حجم آن نيز به دو 
به عنوان ويرايش هفتم  نوبازنوشته« ]4[  با عنوان »دستورنامه رابرت  اين كتاب جديد  يافت.  افزايش  برابر 
دستورنامه رابرت انتشار يافت. اين كتاب بعدها با تغييراتي ديگر در سال 1981 و به عنوان ويرايش هشتم، 
در سال 1990، به عنوان ويرايش نهم منشر شد. ويرايش دهم همين كتاب و با همين عنوان، اما با بازنگري 
كامل براي توضيح بهتر مفاهيم، در سال 2000 انتشار يافت. ترجمه فارسي همين ويرايش است كه به صورت 
متن هاي الكترونيكي در اختيار عالقمندان قرار گرفته است و قرار بود متن كاغذي آن نيز منتشر شود. اما به 

داليل گوناگون انتشار متن كاغذي آن كه مجوز نشر هم دريافت كرده است، به تأخير افتاد.

عنوان  همان  با  و  مفيد،  تغييرات  برخي  با  همراه  معمول  طبق  كتاب،   اين  پانزدهم  ويرايش  سال 2015  در 
الكترونيكي  مجامع  بر  ناظر  قواعد  از جمله  ويرايش،   اين  در  يافت.  انتشار  نوبازنوشته«  رابرت  »دستورنامه 
)الكترومجمع( نيز گنجانده شده است كه با توجه به گسترش استفاده از شبكه هاي اجتماعي و رونق بي سابقه 

تشكيل گروه ها و انجمن هاي الكترونيكي )الكتروگروه  و الكتروجمن( ترجمه آن ها بسيار ضروري است.

با توجه به همين تحوالت است كه تصميم گرفته شد به جاي ويرايش دهم، ويرايش يازدهم اين كتاب به 
زيور چاپ آراسته شود.
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در پي رسيدن به اين تصميم بود كه مقدمه ويرايش يادهم كتاب »دستورنامه رابرت نوبازنوشته«، در ادامه 
تقديم عالقمندان مي  شود، با اين اميد كه متن كامل نسخه كاغذي آن نيز روز 17 ارديبهشت سال 1395 - كه 

چهارمين سالرگرد تأسيس دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت است - رونمايي شود:

مقدمه بر ويرايش يازدهم
يازدهمين ويرايش كتاب »دستورنامه ي رابرِت نْو بازنوشته« يكصد و سي و پنج سال بعد از چاب 1876 آن 
منتشر مي شود كه به عنوان نخستين كتاب از مجموعه معروف به »دستورنامه رابرت« توسط سرگرد )بعداً 

سرتيپ( هنري مارتين رابرت انتشار يافت.

فهرست كامل ويرايش هاي آن اينجا ارايه شده است و تاريخ آن ها نيز در مقدمه گفته مي شود.

ويرايش يازدهم، در كل اين مجموعه، پنجمين ويرايش از دومين بازنويسي كامل كتاب است كه ابتدا در سال 
1970 چاپ شد. فقط اين كتاب چاپي است كه مجموعه ي كامل قواعدي را كه به عنوان »دستورنامه رابرت« 

فهميده مي شوند در بر مي گيرد.

در دهه ي بعد از چاپ ويرايش دهم در آغاز هزاره، سه منبع مهم براي تكميل »درن« اضافه شده است.

اول، مدت ها بين نياز به يك راهنماي پارلمانِي به اندازه كافي مفصل براي ارايه قواعد حتي االمكان جامع و 
بدون ابهام كه تعداد بيشتر و متنوع تري از مسائل پارلماني را كه ممكن است در يك مجمع مشورتي مطرح 
شود در بر بگيرد، از يك سو، و يك كتاِب به اندازه كافي ساده و قابل فهم كه اجازه دهد جلسه رو هاي معمولي 
قواعد اساسي را كه براي اغلب نشست ها كافي هستند به سادگي ياد بگيرند و به كار ببرند، از سوي ديگر، 

يك تنش محسوس وجود داشته است.

هنگام آخرين بازنويسي كامل اين كتاب در 1970، تالش مشتركي در جهت ارتقاي ارزش كتاب براي تحقيق 
در قانون پارلمان- تا حدي كه با هدف اصلي اش به عنوان يك راهنماي مرجع هماهنگ باشد - صرف شد.

براي كساني كه به استقبال اين امر خطير خواهند رفت، اين كتاب به عنوان يك متن خودتوضيح، با سرفصل هاي 
ارايه شده به ترتيبي كه درك كلي از مطلب را به بهترين نحو منتقل كند، براي آن نوشته مي شود كه بتواند به 

طور كامل خوانده شود.

با اين همه، اذعان مي شود كه اين طرح ممكن است براي بسياري از تازه آشنايان با رويه پارلماني چاليشي 
بزرگتر از آن باشد كه در ابتدا خودشان را قادر يا مايل به دست و پنچه نرم كردن با ان مي دانستند.

در 2005، براي رفع نياز به يك كتاب ساده و كوتاه، مختصر دستورنامه رابرت نوبازنوشته براي بار نخسيت 
چاپ شد. ويرايش جديدي از آن مختصر، براي جور شدن با ويرايش يازدهم، بازنگري و روزآمد شد كه 
اكنون چاپ شده است. ويرايش يازدهم دستورنامه رابرت نوبازنوشته، كتاب كامل قواعد، اكنون 669 صفحه 

متن دارد به اضافه جدول ها و نمايه.

تمام مطالب كتاب مي بايست در آن گنجانده مي شد چرا كه ممكن است به مثابه يك مسأله رويه اي در جايي 
مورد بحث قرار بگيرند و الزم شوند. اين كتاب به عنوان مرجعي طراحي شده كه به هر سؤال مربوط به 

رويه ي پارلماني كه بتواند مطرح شود، تا حد ممكن، جواب بدهد.

با اين همه، بسياري از افراد، براي كسب آشنايي اوليه با قواعد انجمن، شروع كردن با كتاب مختصر را مفيد 
خواهند يافت. يك خواننده معمولي در عرض فقط بيست دقيقه مي تواند حداقل قواعد ضروري را ياد بگيرد 
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و با حدود يك ساعت مطالعه مي تواند تمام نكات اساسي را بياموزد.

بخش هاي اضافي نكاتي در مورد نحوه ي استفاده ي كارآمدتر از ويرايش يازدهم دستورنامه رابرت نوبازنوشته 
به عنوان يك كتاب مرجع و راهنمايي براي كساني كه به عنوان نمايندگان كنوانسيون يا جايگزين آنان، يا به 

عنوان رئيس، قائم ماقم، دبير، يا خزانه  دار انتخاب مي شوند ارايه مي هد.

جدول هاي مفيد آخر كتاب هم به رئيس و هم به اعضاي عادي عبارت هاي مناسب براي استفاده در برخورد 
با رايج ترين پيشنهادها و اداره نشست ها را عرضه مي كند. با اين همه بايد قويًا تأكيد شود كه كتا ب مختصر 

يك ضميمه ي مقدماتي اين كتاب است و نه جايگزين آن.

فقط اين كتاب به اندازه كافي جامع هست كه براي تصويب به مثابه يك كتاب قاعده حاكم بر يك مجمع 
انضباطي - كه در كتاب  تا رويه هاي  تصويب شود، و بسياري از مسائل اساسي را - از محتواي آئين نامه 

كوتاه تر به سختي به آن ها اشاره شده است، در بر مي گيرد.

دوم، يك نسخه الكترونيكي از دستورنامه رابرت نوبازنوشته، و كتاب مختصر، از طريق همكاري با انتشارات 
قانون آمريك در دسترس قرار دارد. و يك چاپ چديد همراه با ويرياش جديد از هر دوي آن ها در دست 
چاپ است. خصوصيت جستجوي آن به خصوص مفيد است و مطالب مفيد اضافي مانند دستور عمل براي 
صندوق داران در شمارش برگه ها و وقت نگه داران، فرم هاي نمونه، توضيح اصالح هاي ثاويه و بسياري چيزها 

را در بر مي گيرد.

كتاب  منظم  روزآمد سازي  و  مديريت  بر  كه  اصلي  مؤلف  بازماندگان  سازمان   - رولز  رابرت  انجمن  سوم، 
نظارت دارد - از وب سايت PPP.PPPPPPPPPPPP.PPP حمايت مي كند.

اين وب سايت همچمين تفسيرهاي رسمي دستورنامه رابرت در خصوص موضوع هاي قانون پارلمان را كه 
بين ويرايش هاي دستونامه رابرت مطرح مي شود و مؤلفان دستورنامه پرداختن به آن ها را مفيد مي دانند در 

برمي گيرد.

از چاپ نخستين ويرايش دستور رابرت در 1876، ژنرال رابرت، و پس از مرگش، جانشينان او، سؤال هاي 
مربوط به قانون پارلمان را دريافت كرده و به آن ها پاسخ داده اند.

و  گسترش،  »بازسازمان دهي،  مي دهد،  قرار  توجه  مورد  را  بازنگري  موضوع  كتاب  مقدمه  كه  همانطور 
روشن سازي عرضه شده در دستورنامه رابرت بازنوشته ي 1915 بيشتر برآمده از صدها نامه ي دريات شده از 
سوي مؤلف در طول سال ها بود كه سؤال هاي مربوط به قانون پارلماني را كه در سازمان ها مطرح مي شد و 

ويرايش قبلي كتاب به آن ها پاسخ نداده بود مطرح مي كردند«.

سنتًا، روند در جرياني كه مؤلف در فاصله بين دو چاپ به سؤال ها پاسخ مي دهد بخش جدا نشدني وظيفه  ي 
مستمر روشن سازي بازنگري دوره اي كتاب است؛ تفسيرهاي رسمي دستورنامه رابرت نوبازنوشته اين فعاليت 

را در قالب مدرن ادامه مي دهد.

تفسيرهاي رسمي دستورنامه رابرت نوبازنوشته از نظر فني براي سازماني كه اين دستورنامه را به عنوان مرجع 
پارلماني خود تصويب كرده باشد، الزامي نيست، اما با اين حال، نفسيرهاي مطمئن از كتاب توسط مولفان 

فعلي آن هستند و در نتيجه بايد بسيار قانع كننده تلقي شوند.

بنا بر اين براي رئيسان جلسات، يا پارلمانتارين هايي كه به آنان مشاوره مي دهد، منطقي است كه براي كسب 
راهنمايي در خصوص مسائلي كه به آن ها برمي خورند به اين تفسيرها مراجعه كنند.
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دستورنامه رابرت نوبازنويسي چاپ يازدهم شامل اضافات و روشن سازي هاي مهم نسبت به چاپ دهم است.

در حاليكه وضعيت هاي مستحدثه در مجامع حاكي از نياز به تدوين قواعد كمل تر است كه براي موارد خاص 
كاربرد داشته باشند، روند رسيدن به استنتاج هاي جديد از طريق فن تفسير ادامه مي يابد.

بعضي از مهم ترين تغييرات، با صفحه هايي كه مطلب اصلي را مي توان در آن ها يافت، عبارتند از:

مقامات و دادگاه ها و  بركنار كردن  انضباطي، شامل رويه ي دقيق تر  بازنگري كامل فصل PP، رويه هاي   .1
مقررات بيشتر در خصوص جبران سوءاستفاده از مقام توسط رئيس در نشست و برخورد با فسادهاي اعضا.

2. بازنگري مطلب قواعد تعديل شده در بوردهاي و كميته هاي كوچك، با اذعان به اينكه يك مجمع كوچك 
ممكن است بخواهد اين رويه هاي كم ر تر رسمي را به كار بگيرد ]501 - 500، 487 - 88، 16، 10 -9[.

3. شرطي كه يك بورد مي تواند دستورنامه اختصاصي و مقررات اجرايي خودش را تا آنجا كه با قواعد انجمن 
مغاير نباشد تصويب كند ]486[.

4. يك زيربخش جديد در مورد »نشست هاي الكترونيكي«، همراه با بسط كامل اين موضوع ]]99- 97[.

5. پذيرش »يك شخص، يك رأي« به عنوان اصل بنيادين قانون پارلمان ]407[.

6. افزودن تعريفي براي يك عضو معتبر بودن ]6[.

7. روشن سازي قواعد ناظر بر روش هايي كه كار طبق آ ن ها مي تواند از يك اجالس به اجالس بعدي انتقال 
يابد، شامل روشن  ساختن، همراه با گنجاندن كار ناتمام و دستورات خاص ناتمام، كه شامل پنج راه مي شود 

)به جاي چهار روش كه در ويرايش هاي قبلي با صراحت تعريف شده بود( ]90 - 91[.

در  دستور  در  پيشنهادهاي  و  آن  بين  رابطه  و  ويژه،  نشست هاي  براي  قبلي  اخطار  ماهيت  8. روشن سازي 
نشست هاي ويژه.

9. يك زيربخش جديد در مورد به چالش كشيدن نتيجه اعالم شده انتخابات  ]444 - 46[؛ يك بازنگري 
اساسي از بخش مربوط به پيشنهادهاي مرتبط به رأي و رأي گيري ]283 - 86[؛ و قواعد دقيق تر در مورد 
حفظ برگه ها و اوراق شمارش ]411، 418 - 19، 422]، در خصوص جبران نقض حق رأي ]252 - 53[، و 
در مورد محدوديت هاي زماني براي بازشماري، چالشيدن، و عوض كردن رأي، نيز جستجو براي بازرأي گيري 

به روشي ديگر ]9-408[.

10. مقررات جديد در خصوص رويه قضايي ]251 - 52[.

11. پديرش عبارت »بحث ديگري هست؟« به عنوان جايگزين كم تر رسمي براي عبارت »براي رأي گيري 
آماده ايد؟« و توضيح رويه مناسب در ارتباط با استفاده از اين سؤال ها؛ يا استفاده از اين سؤال، »اصالح ديگري 

هست؟« بسته به اينكه آن پيشنهاد قابل مذاكره و قابل اصالح باشد يا نه ]38، 44، 120، 386[.

از  كاستن  براي  اطالعات«،  »اخطار  پيشنهاد  براي  بهتر  نام  عنوان  به  توضيح«  »تقاضاي  اصطالح  12. وضع 
سوءتفاهم رايج يا سوءاستفاده از اين پيشنهاد براي دادن اطالعات به جاي طرح تقاضاي آن ]294 - 95[.
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13. توضيح رابطه بين اقدامات يك بورد اجرايي با مجمع والد آن ]482 - 83[.

14. بازنگري قواعد مربوط به تعليق تأثير تجديد نظر و افزودن يك زيربخش جديد در مورد تجديد بررسي 
پيشنهادي كه به خاطر اقدام بازدارنده، ديگر در دستور نيست ]22 - 23، 318[.

15. تعريف دقيق تر از پيشنهادهاي در دستور در غياب نصاب و در يك كنوانسيون قبل از تصويب گزارش 
كميته اعتبارنامه ها، نيز آنچه كه قبل از تصويب مقرارات اجرايي كنوانسين حاكم است ]615، 618، 641[.

16. توضيح حقوقي كه اعضا براي بازرسي گزارش هاي مجمع، بوردها و كميته ها دارند ]460[.

17. مقرره  اي كه اجازه ارسال اخطار به وسيله نامه هاي الكترونيكي، مانند ايميل، يا فاكس را به اعضايي كه 
راضي باشند مي دهد ]89[. 

براي فهرست تفصيلي تغييرات در ويرايش يازدهم به وب سايت رابرت روولز دات كام مراجعه كنيد.

- هنري م. رابرت سوم
- دانيل اچ. هانيمن

- توماس جي. بالش 
- دانيل اي. سي بولد

- اشموئل گربر

[1] Robert’s Rules of Order

[2] POCKET MANUAL OF RULES OF ORDER FOR DELIBRATIVE 
ASSEMBLIES

[3] Robert’s Rules of Order REVISED

[4] Robert’s Rules of Order Newly Revised (RONR

افزايش ناگهاني و تحليل محتوا
بازديد از وب سايت كادرها دات كام در روز سه شنبه گذشته به 427 آي پي در روز رسيد كه با توجه به 
متوسط بازديد ها در ماه ها و هفته هاي اخير معلوم مي شود كه تعداد بازديدكنندگان در اين روز چهل برابر 
بيشتر شده است. در جستجوي دليل اين افزايش ناگهاني بود كه روزنوشت قبلي را براي نشر در وب سايت 
نوشتم و آن متن تقريبًا براي نشر آماه است و فقط نيا به كمي ويرايش دارد. اما به دو دليل دست نگه داشتم. 
دليل اول فني بود: نكند اسپم هايي كه به وب سايت وارد مي شود به افزايش آمار بازديدكنندگان منجر مي شود؟ 
براي يافتن پاسخ اين سؤال يك ال نامه براي جورج - عربي سوري مقيم فرانسه كه عضو بچه هاي اسپيپ 
است ارسال كردم و از او اين مسأله را پرسيدم. به عالوه، فوراً سخنگاه هاي مقاله ها را مسدود كردم تا ببينم باز 
هم شاهد افزايش آمار خواهم بود يا نه. خوشبختانه، آمار بازديدكنندگان همچنان باال ماند به نحوي كه رقم 
بازديد كنندگان در روز جمعه به ركورد 449 رقم رسيد. البته، اين رقم روز شنبه به عدد 181 كاهش يافت و 
الگويي را در اختيار گذاشت كه گويا روز هاي سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه آمار بازديد كنندگان باال 
مي رود و شنبه دوباره كاهش مي يابد. اما سيركلي رقم بازديد ها باشتابي قابل توجه صعودي است. چرا؟ و 

كدام مقاالت بيشتر مطالعه شده اند؟ 

وب سايت كادرها دات كام يك وب سايت خبري نيست كه انتشار خبرهاي جذاب آمار بازديدكنندگان را 
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افزايش دهد، يا بازديدكنندگان براي خوندن اخبار جديد به وب سايت مراجعه كنند. برعكس، اين وب سايت 
بيشتر يك پايگاه آرشيوي محسوب مي شود و افزايش آمار بازديدكنندگان آن به معناي افزايش افراد عالقمند 
به مطالب آن وب سايت است. در نتيجه، كساني كه يكبار به اين وب سايت مراجعه كنند، حتي اگر باز هم 
براي خواندن بخري مطالب دوباره به وب سايت برگردند، ما نبايد شاهد چنين افزايش چهل برابري باشيم. 

نتيجه ساده اينكه مطالب وب سايت به استقبال تعداد هرچه بيشتري بازديد كننده جديد مواجه شده است. 

اخير  بازيديد كنندگان  بيشتر  اينكه  آن  مواجه هستيم و  بسيار شگفتي  با موضوع  نيز  تحليل محتوا  در مورد 
سراغ مقاله »معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران« رفته اند كه خودم فكر مي كنم بهترين مقاله وب سايت و 
مانيفست كادرها محسوب مي شود و در نتيجه، بازديد كنندگان بايد از ميان اقشار روشنفكر و دانشگاهي باشند 

كه اين مسائل برايش قابل فهم و جالب است. 

به هر حال، هنوز نمي توانم با دقت بگويم كه علت افزايش چهل برابري در آمار بازديد كنندگان طي سه شنبه 
تا شنبه اخير چه بوده است. 

كارهاي فني 
طي دو روز اخير از نظر فني هم وب سايت را ارتقا دادم. يكي از اين تعميرات، اصالح بنر وب سايت است. 
بنر اسكلت پيش گزيده از تعدادي عكس استفاده كرده است كه به كار ما ارتباطي ندارد. به جاي آن ها من 
از عكس هاي تعدادي از بچه هاي كارگاه استفاده كردم. عكس تاريخي از چكشي كه خودم با گوشت كوب 
درست كرده بودم نيز كار كردم. سه عكس مديوم از آقايان پرهام رضايي، سامان عصرپوران و دانيال اعملي را 
هم روي بنر گذاشتم. يك عكس هم از خودم گذاشتم. تمام اين عكس ها بسيار كوچك كار شده اند و كم تر 
كسي مي توانند صاحبان آن ها را شناسايي كند. آرم مؤسسه گرايش ويژه  را هم كار كردم كه حركت يك كادر 

و كامل شدن آن را نشان مي دهد و به درد دفتر كادرها هم مي خورد. 

كار ديگري كه انجام دادم مرتب كردن مطالب كتاب دستورنامه رابرت در وب سايت است. قباًل كه آقاي 
خندان به دفتر مي آمد، در بارگذاري اين مقاالت به من كمك كرد و من هم در اين همه مدت به آن ها دست 
هم نزدم. اما حاال كه آمار سايت با سرعت باال مي رود، بايد آن مقاالت را هم ساماندهي كنم تا مشتري پران 

نباشند. اين كارها را در اوفات فراغت ادامه خواهم داد. 

تدارك برگزاري نخستين مراسم سالگرد تأسيس كادرها
روز 17 ارديبهشت ماه 1391 نخستين نشست نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در سالن گردهمايي 
اعضاي هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد. مدتي است اين ايده به ذهنم رسيده است كه 

آن روز را به عنوان سالروز تشكيل كادرها هر سال جشن بگيريم. 

از وقتي اين ايده به ذهنم رسيده است، با سرعت بال و پر درآوده و بسط يافته است و يك مجموعه برنامه هاي 
عالي براي آن مراسم به ذهنم رسيده است. اما تا امروز تمام آن ها را موكول كرده ام كه همسرم به دفتر برگردد 

و با كمك او كار را شروع كنيم. 

پيش از درك جديد از حقوق خانواده به كسان ديگري فكر مي كردم كه از نظر اجرايي مسؤليت اصلي اين 
ماجرا را بر عهده بگيرند. اما اميدوارم وقتي همسرم به دفتر برمي گردد بتواند اين مسؤليت را بر عهده بگيرد 

و فكر مي كنم به خوبي از پس آن برخواهد آمد. 
خوب است در اينجا به برخي از ايده ها و برنامه هايي كه براي مراسم نخستين سالروز به ذهنم رسيده  است اشاره 
كنم: اول از همه رو نمايي از انتشار ويرايش يازدهم دستورنامه رابرت، دوم دادن يك سري گواهينامه هاي درجه 
يك و دو به فارغ التحصيالن، سوم ارايه گزاش فعاليت، چهارم، برگزاري نخستين مجمع تأسيس انجمن كادرها. 

فكر مي كنم برگزاري اجالس هاي ساالنه با چنين برنامه هايي براي پيشبرد انجمن ها بسيار مفيد خواهد بود. 
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دوشنبه 6 مهر 1394

گزارش پشت صحنه كادرها
كاماًل محسوس است كه شرايط حاكم بر جريان كادرها دارد از يك مرحله وارد مرحله ديگري مي شود. در 
نتيجه، اين روزنوشت ها نيز دارند تغيير مي كنند. روز هاي اخير متوجه اين مسأله شده ام. امروز كمي به آن فكر 

كردم و حاال مي خواهم اين ماجرا را تحليل كنم و به جمع بندي جديد برسم.

فكر مي كنم با فعال تر شدن وب سايت كادرها دادت كام مي شود گفت كه جنبش كادرها از مرحله ي زير 
خاكي خارج شده و به صحنه درآمده است. افزايش تدريجي اسقبال از وب سايت به افزايش هاي ناگهاني بدل 
مي شود و به عنوان نمونه رقم بازديد به ازاي آي.پي از آوريل تا اوت امسال  از 181 به 979 آي پي افزايش 
يافته است. اما ناگهان از 979 بازديد در ماه آوريل به 3151 بازديد در ماه سپتامبر )ماه بعدي( جهش كرده 
است. از همه ي اين ها مهم تر، جهشي است كه در همين زمينه در ذهن من رخ داده كه در آينده در روش كار 
من و همكاران تأثير خود را نشان خواهد داد: از يك رويكرد نخبه گرايان و نگران از مبتذل شدن اين قواعد، به 
يك رويكرد عوام گريانه تعمدي. اين رويكرد به خصوص در جريان نوشتن توصيه به آقاي سامان عصرپوران 
خودش را به خوبي نشان داده است. اما پيش از ادامه پرداختن به اين قضايا، الزم است توضيح بدهم منظورم 

از گزارش پشت صحنه  كادرها چيست.

تاريخ جنبش زيرخاكي كادرها
قباًل فكر مي كردم دارم تاريخ زيرخاكي كادرها را مي نويسم. سعي مي كردم حركت كادرها را هم حتي المقدور 
آفتابي نكنم و بدون سر و صدار مشغول گزينش عالقمندان و آموزش دستورنامه رابرت به آنان بودم. اين 

رويكرد داليل و عوامل متعددي داشت كه به مرور تمام آن ها دست خوش تغيير شده اند. 

يك. نسبت به واكنش  محافل امنيتي حكومت نگران بودم. در اين مورد اين نگراني همچنان به قوت خودش 
باقي است. چون حكومت ملوك الطوايفي است و هر آن ممكن است يك دسته از آنان به صرافت بيافتد و 
دنبال بهانه براي آتو گرفتن برآيد. با اين همه، تعميق بحران هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اقتصادي به 
باندهاي قدرت به شدت دامن زده  است و بحران ها و خطرات بسيار جدي تري گروه حاكم را  تضاد هاي 

تهديد مي كند. به همين دليل اين نگراني ها بسيار كم شده است.

دو. فهم من نسبت به نحوه  ي آموزش اين قواعد و روند يادگيري آن ها هم خيلي تغيير كرده و واقع بينانه تر 
هم انديشي  كارگاه  عنوان  با  كه  را  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه  نخستين  اعضاي  كه  اآلن  است.  شده 
عرف پارلماني روز 17 ارديبهشت 1391 شروع به كار كرد مرور مي كنم در مي يابم كه هيچ كدامشان به درد 
پارلمانتارين شدن نمي خورند. البته همان روز هم قرار بود كه آنان به عنوان يك اتاق فكر در خدمت اين 
حركت ملي باشند. اما حتي براي همان كار هم مناسب نبودند. امروز معتقدم بهترين ها، افرادي مثل آقايان 
پرهام رضايي، سامان عصر پوران و دانيال اعلمي هستند. هرچند ممكن است در آينده دريابم اين بار هم اشتباه 
كردم! اما حاال بهتر مي فهم كه چطور يادگيري اين قواعد، مثل يادگيري شنا يا رانندگاني به تمرين و تمرين ها 
مستمر نياز دارد و حتمًا بايد استخري وجود داشته باشد تا بچه ها در آن شنا كردن را تمرين كنند. به هر حال، 

اين تغييرات نيز در شكل گيري رويكردهاي امروزم تأثير عميق گذاشته است. 

سوم. در اوايل كار خيلي نگران بودم كه درك غلطي از اين قواعد در كشور رواج يابد و ديگر نشود جلوي 
آن را گرفت. اما حاال اين نگراني من هم كمتر شده است. األن فكر مي كنم نسبت افراد مختلف با اين قواعد 
مي توان مثل نسبت شيعيان به شيعه كاماًل متفاوت و در سطوح مختلف باشد: يكي مي شود آيت اهلل بروجردي 
يكي هم مي شود روضه خوان قبرآقا و يكي هم مي شود آيت اهلل حائري يزدي كه در دانشگاه هاروارد فلسفه 

مالصدرا درس مي داد. 

چهارم. كاماًل محسوس است كه با فقيرتر شدن مردم امكان فعاليت هاي انجمني داوطلبانه به نحو حيرت انگيزي 
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كاهش مي يابد. اين تجربه را به خصوص هنگام تأسيس انجمن فاميلي با گوشت و پوستم احساس كردم: 
اعضاي خانواده ها در بهترين حالت طوي هفته را جان كنده بودند و جمعه را بايد صرف رسيدگي به خانه 
مي كردند، عالوه بر اين، حتي روز جمعه هم مجبور بودند كار كنند و حتي وقتي كار نمي كردند، هزينه كرايه 

ماشين براي آمدن به محل مجمع نيز يك دغدغه مهم براي بسياري از آنان بود. 

پنجم. درست در چنين شرايطي است كه شعبده ي جهاني شدن نرم افزارهايي مثل تلگرام را به بازار عرضه 
مي كند كه گفته مي شود روزانه بيش از 9 ميليون ايراني به آن سرمي زند و كارزار مبارزه با خريد خودروهاي 
ايراني يك پديده  ي عجيب ناشي از همين فرايند هاي جهاني شدن است كه تمام خصوصيت اين فرايند ها را 

به نمايش گذاشت: تضعيف دولت هاي ملي، از بين مرزها، تسهيل حركت  هاي گروهي ميليوني. 

ششم. در چنين شرايطي بود كه ناگهان دريافتم همين انجمن ها و گروه هايي كه در تلگرام و وايبر و اين قبيل 
نرم افزارها شكل گرفته مي تواند مناسب ترين بستر براي ترويج دستورنامه رابرت در سطح ميليون باشد. و 
اين قواعد را مي شود و بايد مثل قواعد بازي فوتبال در نظر گرفت و هرچه سريع تر آن ها را در سطح ملي 

آموزش داد. 

پيامدهاي اين تغيير رويكرد
مي شود فهرست موارد باال را ادامه داد. اما براي نشان دادن ماهيت عوامل و داليل تغيير رويكرد من كفايت 
با خريد خودروهاي  ناگهان به صرافت حركت هايي مثل كارزار مخالفت  مي كند. همين عوامل سبب شده 
ايراني بيافتم كه آن ها را تهديدي براي دموكراسي و حكومت قانون ارزيابي مي كردم. چرا كه معتقد بودم ادامه 
اين حركت هاي ناشي از جهاني شدن كه در تمام دنيا جريان دارد و سبب مي شود روسيه و چين كمونيست با 
جمهوري اسالمي شيعه براي شكار چريك هاي بي رحم سني خالفت اسالمي اتئالف تشكيل دهند، سرانجام 
قوي ترين و مستبد ترين حكومت ها را هم مثل برفت در آفتاب تموز  آب خواهد كرد و مردم اين كشورها نيز 
عنان گسيخته به خيابان ها هجوم خواهند آورد و ليبي و سوريه و عراق در مقايس جهاني تكثير خواهد شد. 
به نظرم اين آينده آنقدر محمتل است كه مي شود در خشت خام هم آن ها را ديد. راه  حل؟ نمي دانم. اما به 
نظرم رسيد شايد بشود همين حركت هاي تهديد آميز را - دست كم در ايرن و كشورهاي فالت ايران - به 
عنوان فرصت نگاه كرد و كوشيد تا بذر قواعد قانون پارلمان را در ميان اين مردم پراكند با اين اميد كه به جاي 

حركت محتوم به شورش كور، از تلگرام به دموكراسي بروند. 

اين رويكرد به ويژه وقتي داشتم در پاسخ به مصوبه روز پنجشنبه در كارگاه ترجمه متون پارلماني توصيه هاي 
خودم را براي آقاي سامان عصرپوران كه به عنوان مسؤل كميته تدوين پيش نويس انجمن در دست تأسيس 
نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني انتخاب شد مي نوشتم انسجام نسبي پيدا كرد و براي نخستين بار در 
همان توصيه بازتاب يافت. بعد كه نامه را براي آقاي عصر پوران و ساير اعضا ارسال كردم به نظرم رسيد 
اين توصيه ها به درد ساير كادرها هم مي خورد. با كمي دست كاري آن را در وب سايت جاگذاري كردم و 
براي بسط بيشتر اين ايده ها طي ايميل به كل مخاطبان خاص وب سايت كادرها دات كام خبر انتشار آن را 

هم به اطالع آنان رساندم. 

با ذكر اين مثال خواستم به اين جمع بندي برسم كه اوالً اين نوشته ها به مرور دارد به عنوان گزارش پشت 
صحنه كادرها تبديل مي شود: كادرها مثل يك نمايش، روي صحنه جريان دارد و خيلي ها ممكن است اين 
به صحنه رفت، وظيفه اي  آماده شد و  نمايش  اين  اينكه چگونه  اما در هر حال،  نبينند.  يا  ببيند  را  نمايش 
است كه حاال اين روزنوشت ها بر عهده خواهد داشت. در نتيجه، فكر مي كنم به رغم اين تغيير مأموريت كه 
پيامدهاي گسترده اي در نحوه نگارش اين روزنوشت ها خواهد گذاشت، احساس مي كنم نوشتن آن ها همچنان 

ضرورت دارد. هرچند هدف و مخاطب و در نتيجه روش كار آن تغيير كرده و خواهد كرد. 

حاال به ادامه گزارش پشت صحنه برمي گردم و متن جاگذاري شده در وب سايت كادرها دات كام را عينًا 
نقل مي كنم: 
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توصيه هاي مربي صفر به اعضاي انجمن در دست تأسيس
6 مهر 1394

دو شنبه 28 سپتامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان
در پي انتخاب آقاي سامان عصرپوران به عنوان مسؤل كميته تدوين پيش نويس آئين نامه انجمن در دست 
كه  پارلماني  متون  ترجمه  كارگاه  نشست  چهارمين  در  پارلماني«  ادبيات  مترجمان  و  »نويسندگان  تأسيس 
روز پنجشبه 2 مهر ماه 1394 در دفتر كادرها برگزار شد، وي از ساير اعضا موسس اين انجمن خواست تا 
نقطه نظرات خودشان را در اين زمينه براي او ارسال كنند. آنچه كه در زير مي آيد، نظرات مربي پارلماني است 
كه خطاب به آقاي سامان عصرپوران تنظيم و براي ايشان ارسال شده است. در اين توصيه ها به نكاتي اشاره 

شده كه شايد براي ساير كادرها نيز مفيد واقع شود. به همين دليل متن آن  در ادامه تقديم مي شود:

جناب آقاي سامان عصرپوران
مسؤل كميته تدوين پيش نويس آئين نامه انجمن در دست تأسيس انماپ

هم فرست به ساير اعضاي محترم مؤسس

نكاتي كه در اين زمينه به نظرم ميرسد تقديم مي شود و يك نسخه از آن نيز براي ساير كارورزان كارگاه 
هم فرست خواهد شد. از دريافت كنندگان تقاضا دارد اين نامه را اسپم تلقي نكنند و دريافت آن را اطالع 

دهند.

ك. به نظرمن اين انجمن سازي نوعي انجمن بازي هم بايد تلقي شود تا ما تجربه محلي سازي اين قواعد 
را غني تر كنيم.

دو. فكر مي كنم از همين ابتدا در فكر باشيد كه به عنوان مورخ اين انجمن، اين تجربه ها را نيز تحليل و به 
صورت مكتوب در اختيار ديگران بگذاريد. 

سه. آشنايي ما با قواعد دستورنامه رابرت نقطه قوت بسيار مهمي است كه بر اساس آن بايد بتوانيم انجمن هاي 
پروفشنال ايجاد كنيم. در نتيجه از همين حاال به اين فكر باشيد كه كمك كنيد تا انجمن هاي نويسندگان و 
مترجمان در ساير ديسيپلين هاي آكادميك نيز تشكيل شود و بعدها با هم كانون به درد بخوري حول منشور 

آزادي  آكادميك ايجاد كنند.

چهار. اين انجمن منحصر به مترجمان انگليسي به فارسي نمي شود. مترجمان فارسي به انگليسي و اساسًا 
هر زبان مقدصد به مبدئي شايد بتوانند در اين انجمن حضور يابند. مشروط به اينكه مرحله مقدماتي كارگاه 
آموزش دستورنامه رابرت را طي كرده  باشند يا كميته آموزش دستورنامه رابرت در خود انجمن اين قواعد 

را به آنان آموزش بدهد. 

در  مجزا  فصل هاي  در  دائمي  سازمان هاي  تشكيل  روند  نيز  و  آئين نامه  به  مربوط  قواعد  كه  مي دانيد  پنج. 
دستورنامه آمده است. خوب است بار ديگر آن ها را مرور كنيد و در عمل از رويه هاي مناسب بهره ببريم. در 
جريان عمل است كه سايرين هم ازشما ياد مي گيرند. به عالوه، اثر آموزش از طريق انجام كار بسيار ماندگار 
تر خواهد بود و قواعد فرار دستورنامه رابرت هم فقط در جريان عمل و به تدريج در ذهن ماندگار مي شوند. 

نامه  آئين  مورد  در  بحث  به  را  هر جلسه  وقت  از  كمي  بسيار  مدت  بايد  ما  كه  باشيد  داشته  توجه  شش. 
اختصاص بدهيم تا از ترجمه متون به شدت مورد نيازعقب نمانيم. در نتيجه، آئين نامه انجمن ما در يك يا دو 

جلسه تدوين و تصويب نخواهد شد و الزم هم نيست كه بشود. 

هفت. در نتيجه ما يك سازمان موقت الزم داريم كه وضعيت آن در بخشي از فصل مربوط به نشست هاي 
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توده اي در كتاب دستورنامه رابرت آمده است. 

هشت. سازمان موقت ما فعاًل فقط به چند قاعده اوليه و مبرم نياز دارد كه خوب است همين قواعد را براي 
جلسه بعد پيشنهاد كنيد. 

 نه. انجمن ما مي تواد براي صرفه جويي در وقت و هزينه، به صورت الكترونيكي ايجاد شود قواعد مربوط 
به الكترومجمع در ويرايش يازدهم كتاب آمده است و شما مي توانيد متن انگليسي آن بخش ها را مرور كنيد. 

الكتروانجمن ذكر شده است. از آن ها هم  ده. در آئين نامه انجمن ملي پارلمتانتارين ها نيز قواعد مربوط به 
مي شود ياد كرفت.

يازد.ه. اساسًا پارلمانتارين ها در آمريكا انجمن الكترونيكي هم دارند كه مي شود از تجربه آنان كمك گرفت.

دوازده. براي ايجاد الكتروانجمن بايد از نرم افزار مناسب استفاده كرد. 

سيزده. من مي دانم كه ويندوز نرم افزاري به نام گو تو ميتينگ داشت و گوگل نيز در گوگل پالس چيزي كه براي 
اين كار مناسب باشد دارد. به عالوه، وب سايت هاي زيادي هستند كه به صورت رايگان برگزاري وبينار و يا 

ويدئو كنفرانس را ميزباني مي كنند. مي شود از آنها كمك گرفت.

چهارده. مي دانيد شبكه هايي مثل تلگرام ، وايبر، فيس بوك و از اين قبيل فقط براي الكتروفارم طراحي شده اند 
و براي برگزاري الكترومجمع و الكتروانجمن مناسب نيستند. با عنايت به استقبال ميليوني كه هموطنان از اين 
نرم افزارها كرده اند، بايد تالش كنيم تا آنان با اين تفاوت هاي بسيار مهم آشنا شوند و به مرور از الكترو رمه 
به الكترو جامعه كوچ كنند. شما مي توانيد در انتقال شهروندان از تلگرام به اين نرم افزارها كمك كنيد تا مردم 
به صورت انبوه و ميليوني و كم كم با قواعد قانون پارلمان آشنا شوند. در آن صورت است كه مي شود توقع 
داشت به مرور جامعه هاي قانوني ساخته شود و جامعه كل نيز قانون پذير شود - )البته اگر بشود. چون ممكن 

است در آينده كشف كنيم كه به دياليلي اين كار مثاًل در برخي جوامع شدني نيست!(

پانزده. يادمان باشد استفاده از اين قواعد بايد مثل قواعد بازي فوتبال توده اي شود. و در آن صورت است كه 
در سطوح عالي تر بازي، رعايت دقيق تر قواعد اهميت بيشتري خواهند يافت و اهل فن دنبال آشنايي بشتر با 

قانون پارلمان خواهند رفت. 

شانزده. ملت ما فرصت كمي دارد كه از تلگرام به طرف شورش كور خياباني برود يا به طرف دموكراسي. به 
همين خاطر اقدامات شما - و ساير كادرها، در اين زميه - اهميت تاريخي دارد كه هرچه زودتر مبرم ترين 

قواعد قانون پارلمان را در اختيار توده هاي ميليوني مردم قرار دهيد.

هفده. كافي است كه مردم روي ريل رعايت قواعد قانون عرفي پارلماني قرار بگيرند. در آن صورت ديگر 
هر نوع رفتار بي قاعده در جريان تعيين حق حاكميت در سطوح مختلف توي ذوق آنان خواهد زد و مجبور 

خواهند شد تا با رفتار رمه وار خود بدورد بگويند. 

 هيجده. وب سايت كادرها دات كام سكوي مناسبي براي طرح اين نكات در الكتروگروهاست كه بازارشان 
فعال گرم است.

قربان شما. داود حسيني
يكشنبه 5 مهر 94. تهران
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خطايي كه نبايد تكرار شود
همانطور كه اثرات ضعيف بودن نخستين شماره يك نشريه كاغذي را به سختي مي توان از ذهن مخاطبان 
پاك كرد، به همين دليل دست در كاران انتشار نشريه بايد سعي كنند نخستين نشريه را سنگ تمام بگذارند 
و البته اگر در شماره هاي بعدي نيز از آن سطح كيفي سقوط كنند لطمه خواهند خورد، يك وب سايت  هم 
بايد از همان ابتداي جلوه گري خود در جهان مجازي بايد آراسته و بايسته به صحنه درآيد. اين اصل ساده را 
من فراموش كردم يا جدي نگرفتم: مدت هاي مديد وب سايت كادرها دات كام روي صحنه رفته بود اما من 
حضورش را اصاًل جدي نمي گرفتم. هروقت آقاي عيسي  خندان كه تمام وقت به اين جريان كمك مي كرد و 
بعد ناگهان رابطه اش را با من قطع كرد، در دفتر بي كار مي شد از او خواهش مي كردم ترجمه هاي دستورنامه 
رابرت و خالصه آن را روي وب سايت كادرها دات كام جاگذراي كند تا هم كاري انجام داده باشد و هم 
نرم افزار اسپيپ را ياد بگيرد. او هم بي دريغ اين كار را مي  كرد. فقط روز ها و هفته هاي اخير است كه فكر 

مي كنم موقع روي صحنه رفتن كادرها فرارسيده و در نتجه به وب سايت كادرها توجه بيشتري مي كنم. 

به دنيال همين رسيدگي به اين خانه بود كه مشغول ساماندهي به مقاالت خالصه كتاب دستورنامه رابرت 
از  بريف«  »اين  انگليسي  كلمه  معادل  عنوان  به  »مختصر«  يا  »خالصه«  كلمه  جاي  به  رسيد  نظرم  به  شدم. 
اصطالح »براي نوآموزان« استفاده كنم. چون قانون را كه نمي  شود خالصه كرد. بلكه هدف اين كتاب كمك به 
نوآموزاني است كه احتماالً براي نخستين بار مي خواهند به مجمع بروند يا به عنوان رئيس يا دبير يا خزانه دار 

در يك انجمن انتخاب شده اند. 

اين  بازتاب  رسيد.  جمع بندي  به  كتاب  اين  به  نسبت  رويكردم  كه  بود  بندي  جمع  اين  به  رسيدن  از  بعد 
جمع بندي ها در مقدمه اي كه بر معرفي فهرست مطالب اين كتاب نوشتم و در وب سايت جاگذاري كردم 

بازتاب يافته است. به همين خاطر آن مقدمه را نقل مي كنم:

فهرست مطالب دستورنامه رابرت براي نوآموزان
يكشنبه 27 سپتامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

در حاليكه نخستين ويرايش دستورنامه رابرت در سال 1876 در آمريكا منتشر شد، اما در سال 2005 بود كه 
براي نخستين بار چكيده ويرايش دهم كتاب در اختيار نوآموزان قرار گرفت. ترجمه فارسي اين كتاب در 
حال حاضر در همين وب سايت جاگذاري شده و در اختيار عالقمدان قرار گرفته است. با تقه زدن روي 
عنوان هاي فهرست مطالب اين كتاب - كه در ادامه آمده است - به اصل مقاله دسترسي خواهيد يافت. اما 

پيش از آن، لطفًا به چند نكته مهم توجه كنيد:

يك. مخاطبان اين كتاب، نوآموزان در كشورهايي هستند كه مجامع تصميم گيري در آن ها طبق قانون عرفي 
پارلمان اداره مي شود. در حاليكه مجامع تصميم گيري در ايران معموالً به شيوه ي هيأتي و من درآوري اداره 
مي شود كه با پا در مياني شيخ مجلس معموالً توافق حاصل شده و تصميم ها با اجماعي عمومي اتخاذ مي شود. 
اما اگر تعداد حاضران در مجلس افزايش يابد و اختالف نظرها باال بگيرد، اين روش هيأتي ديگر جواب 
نخواهد داد و جلسه به هم مي خورد و كار به جاهاي باريك مي كشد. به همين دليل، اين كتاب براي كساني 

كه مي خواهند به مجامع تصميم گيري هيأتي در ايران امروز بروند، كارآيي نخواهد داشت.

دو. براي اداره مجلس مشورتي طبق قانون عرفي پارلمان، ما به رئيساني نياز داريم كه قانون پارلمان را - كه 
بخش هاي اصلي و عمومي آن در دستورنامه رابرت تشريح شده است - بخوبي بلد باشند و مهارت الزم 
براي اداره جلسه طبق آن قانون را كسب كرده باشند. كه البته در آن صورت به چنين كتابي هم چندان نياز 
نخواهد بود. چون هر عضو مي تواند سؤال هاي پارلماني خود را از رئيس جلسه سؤال كند و رئيس جلسه 
نيز وظيقه دارد - در صورتي كه سؤال مطرح شده در آن زمان طبق دستور باشد - قواعد ضروري را براي 

عضو توضح دهد.

سه. در نتيجه، اين كتاب در ايران امروز احتماالً به درد آن گروه از جلسه رو هاي حرفه اي مي خورد كه قبل 



33

از حضور در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت مطالب آن را بخوانند و با ذهن باز تر و آماده تري در اين 
كارگاه ها شركت كنند تا مهارت هاي الزم براي اداره مجالس تصميم گيري را به دست آورند. انجمن در دست 
تأسيس كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت تالش مي كند با راه اندازي الكترومجمع، امكان آموزش برخط 

اين قواعد را براي هموطنان شهرستاني نيز فراهم آورد.

كارگاه هاي  برگزاري  در جريان  كه  نيستند. چرا  نهايي  ارايه شده  ترجمه هاي  كه  باشيد  داشته  توجه  چهار. 
دستورنامه رابرت براي برخي از اصطالح ها معادل هاي مناسب تري انتخاب شده است كه در چاپ ويرايش 

يازدهم كتاب اصلي از آن ها استفاده خاواهد شد.

پنج. نكته آخر اينكه، دفتر كادرها از انتشار متن كاغذي ويرايش دهم دستورنامه رابرت - كه مترجم متن 
الكترونيكي آن ها را از طريق چند وب سايت در اختيار عالمندان قرار داده - صرف نظر كرده است و در 
نظر دارد ويرايش يازدهم آن را به صورت كتاب كاغذي منتشر كند. براي كسب اطالعات بيشتر در مورد 
ويرايش هاي گوناگون كتاب دستورنامه رابرت به اينجا مراجعه كنيد. و اما فهرست مطالب دستونامه رابرت 

براي نوآموزان )ويراش دهم(:

فهرست مطالب دستورنامه رابرت براي نوآموزان:

قسمت اول: چرا قواعد جلسه؟ 
بخش 1. قواعد اداره نشست ها

قسمت دوم: حاال كه به جلسه مي رويد 
بخش 2: در يك نشست چه مي گذرد؟ 

خش 3: در يك نشست تصميم ها چگونه اخذ مي شوند: بررسي پيشنهادها 
خش 4: مذاكره 

خش 5: اصالح ها 
بخش 6: تعويق و ارجاع به كميته 

بخش7: يك گروه چگونه مي تواند نظر خود را عوض كند؟ 
ادامه دارد. . .

تصميم دارم به مرور تمام بيست بخش اين كتاب را به همين ترتيب در ادامه بياورم. حاال هر بازديد كننده وب 
سايت با كليك كردن عنوان بخش ها مي تواند مقاله مورد نظر خودش را به سادگي بخواند. 

در متن باال تعداد قابل توجهي پيوند به مقاالت ديگري در وب سايت كادرها دات كام ساخته شده است كه 
خواندن آن را جذاب تر مي سازد. 

پيامدهاي اين رويكرد جديد
اگر به اين نتيجه رسيده باشم - كه رسيده ام - كه بايد مبرم ترين قواعد دستورنامه رابرت را در مقياس ميليوني 
به  اين سؤال هم در سطح نظري و هم در سطح عملي، فعاًل كه ساده  بايد كرد؟ پاسخ  ياد مردم داد، چه 
نظرم مي رسد : نوشتن راهنمايي براي كساني كه مثاًل عضو تلگرام هستند، يا مي خواهند يك نشست مديران 
ساختمان را اداره كنند يا مي خواهند به عنوان معلم اين قواعد را به دانش آموزان مدارس درس بدهند. براي 
تمام اين ها مي شود به سادگي  راهنماهايي توليد كرد و از طريق وب سايت در اختيار عالقمندان قرار داد. فكر 
مي كنم اين مسؤليت بر عهده ي خودم باشد و نبايد بيش از اين فرصت ها را سوزاند. به همين دليل اين ايده در 
ذهنم شكل گرفته است كه نوشتن جزوات و مقاالتي را با همين هدف ها آغاز كنم كه اتفاقًا به درد جاگذاري 

در وب سايت كادرها دات كام مي خورد. 
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كارگاهي كوچك با دستاوردهاي بزرگ
در كارگاه ديروز فقط آقاي ابراهيم عليپور اول، خانم اكرم اعظمي و آقاي پرهام رضايي شركت داشتند. وسط 
كارگاه نيز آقاي عباس نخلبند - كه دانشجوي رشته فيزيك در دانشكده علم و صنعت است و دارد براي 
پرواز به خارج خودش را آماده مي كند به عنوان مهمان آقاي پرهام رضايي به كارگاه آمد و به عنوان مستمع  
آزاد در كارگاه نشست. اين كارگاه نيز همين چند ماه پيش با تعداد بسيار بيشتري كار خودش را آغاز كرد و 
يكي از شرايط آن اين بود كه ديگر عضو جديد قبول نكند، به اين دليل كه تجربه نشان داد كه حضور عضو 
جديد در بين راه كل برنامه آموزشي مربي را مختل خواهد كرد. به عالوه، قرار شد هر يك از كارورزان هم 
كه به هر دليل نتوانست در يك كالس شركت، قبل از شركت در كالس بعدي در يك كالس جبراني شركت 
كند و هزينه  آن كالس جبراني را هم - به مبلغ ده هزار تومان و براي دانشجويان پنج هزار تومان بپردازد. اما 
اين تصميم هم رعايت نشد و هرچه جلوتر آمديم از تعداد كارورزان كم و كم تر شد. البته، ديروز آقاي سامان 
عصرپوران به خاطر كالس ها و كارگاه هاي دانشگاه نتوانست در كارگاه حضور يابد. به احمال بسيار قوي آقاي 
قرباني هم به اين دليل در كارگاه نيامد. آقاي اميد و حامد ارجمند هم دانشجوي دروه فوق ليسانس هستند و 
چه بسا به همين دليل قادر به شركت نشدند. اما به خصوص اين دو نفر از چند هفته قبل در كارگاه حضور 
نمي يابند و من حدس مي زنم بين آنان و آقاي فاضلي - شايد در جريان بحث براي ايجاد يك انجمن اختالف 

نظر ها به انشعاب منجر شده باشد: البد اين بار بر سر درك هاي مختلف از دستورنامه رابرت!

با اين همه،  كارگاه ديروز از همه نظر يك كارگاه بسيار خوب بود و به خصوص نشان داد كه معناي واقعي 
همكاري چيست و چطور وقتي چند نفر بياموزند با هم همكاري كنند تا چه اندازه در بهره وري هم افزايي روي 
مي دهد. فكر مي كنم موضوع اصلي روزنوشت امروز كه مي خواهم به كارگاه ديروز بپردازم عمدتاً همين مسأله 

باشد، اما خوب است دستاوردهاي فكري امروز صحب خودم را قبل از پرداختن به كارگاه ديروز ثبت كنم. 

مدت ها قبل اين ايده به ذهنم آمد - به اين معنا كه در جريان ذهن ورزي هاي صحبگاهي شنيدم كه يكي از 
داودهاي دروني در جريان گفتگوي خيلي با كسي داشت اين  برنامه ها را براي مخاطبي كه االن به خاطر ندارم 
كي بود تعريف مي كرد، و داود ديگري ناگهان دريافت اين حرف ها كه از دهان يك داود ديگر خطاب به يك 
شخص خيالي دارد مطرح مي شود همان ايده هاي جديدي است كه گفته مي شود: به ذهنم خطور كرد. بله، به 
اين معنا اين ايده به ذهنم »خطور« كرد كه روز 17 ارديبهشت سال 1395 را به عنوان پنجمين سالگرد تأسيس 
دفتر كادرها مراسم جشني برگزار كنيم. اين ايده در ذهنم شاخ و برگ پيدا كرد و به يك برنامه جامع بدل شد 
كه مي شد آن را به عنوان يك برنامه از پيش تدوين شده در وب سايت جاگذاري كرد و خالصه آن را هم به 
دست اعضاي ميلينگ ليست فرستاد. اما تجربه ها نشان داده است كه هرگاه ايده هاي غيرفوريتي را چند روزي 

در ذهنم بخوابانم خيلي بهتر ور مي آيند و حسابي مثل يك گالبي رسيده خوشمزه تر مي شوند. 

همينجا بايد اذعان كنم كه تجربه كنگره آمريكا براي تعيين يك فرصت 30 يا 60 روز براي بررسي لوايج و 
قوانين و از جمله توافق نامه هسته اي ايران با شش كشور قدرتمند جهان، شايد بيان كننده اهميت و ارزش 

همين تجربه باشد. 

به هر حال، آگاهانه تصميم گرفتم آن برنامه را كار نكنم و به قول معروف روي آن ايده مدتي بخوابم و 
خوابيدم. امروز صبح كه بعد از بيداري مشغول ذهن ورزي بودم اين ايده به ذهنم »خطور« كرد كه در كنار 
از  بزرگان هر يك  و  بنيان گذاران  و  كنندگان  با دعوت  است،   به ذهنم رسيده  كنون  تا  كه  برنامه هاي  ساير 
كارگاه ها جداگانه صحبت كنم و برنامه را براي آنان شرح بدهم و از آنان بخواهم كه بار ديگر براي جمع كردن 
مدعوان خود آستين همت باال بزنند و در مراسم سالگرد سال آينده به صورت سازمان يافته تر مشاكت كنند. 

گسترش سريع يك ايده
در پي تأمل بيشتر در همين ايده بود كه بسط آن شروع شد: اينكه هر يك از گروه ها بيانيه مختصري تهيه 
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كنند و نماينده آنان بيانيه را در مراسم قرائت كند، و هر گروه دوباره به عنوان يك انجمن براي تشكيل انجمن 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت سازماندهي شود. خوب، ايده هاي بسيار خوبي است. اما آيا شخصي 
مثل آقاي خندان حتي جواب من را هم خواهد داد؟ و آيا شخصي مثل آقاي عبدالحسيني قادر و حاصر به 

حضور مجدد خواهد شد؟ 

مجموعه اي از همين سؤال ها و مشكالت اجرايي بود كه ديدم سبب مي شود تا اين ايده باز هم بيشتر گسترش 
با آقاي خندان از خانم نسرين ستوده بخاهم با وي صحبت كند. و  بيابد. به عنوان نمونه، به جاي تماس 
خالصه اينكه طبق تحليلي كه از هرشخيصت و شناختي كه از وضعيت آنان دارم، بسيار با احتياط و فكر شده 
و طبق ارزياب جلو بروم كه به بهترين و مؤثرترين نتيجه منجر شود. به همين داليل است كه قرار است خود 

اين مطلب نيز به مرور و طي يكي دو ماه آينده صورت بگيرد. كل اين ماجرا همه دستاورد بود. 

حاال بايد در كنار كارهاي ديگري كه مي كنم، تمام افرادي را هم كه قرار است براي شرك در مراسم جشن 
ساالنه دعوت شوند مورد ارزيابي مجدد قرار بدهم و طبق يك برنامه نستاً  فكر شده جلو بروم تا بهترين 

دستآور حاصل شود. 

فعاليت هاي سحرگاهي
مدتي است دچار يك عادت عجيب شده ام: حدود ساعت دو بعد از نيمه شب از خواب بيدار مي شوم و 
آنقدر سرحال هستم كه بتوانم كارم را شروع كنم. اما بعد از دو سه ساخت كار، دوباره خوابم مي گيرد و به 
بستر برمي گردم. امروز سحرگاه وقتي از خواب برخاستم ايده هايي در ذهنم بود. آن ها را اجرا كردم. از جمله 
مطلبي به عنوان توصيف بخش مربوط به تاريخ كادرها نوشتم اما صبح كه از خواب برخاستم به نظرم رسيد 
كه آن مطلب را به عنوان »تاريخ كادرها در يك نگاه« در صفحه  اي جداگانه در بخش مربوط به تاريخ كادرها 
جاسازي كنم. در اين صفحه از آرم مؤسسه گرايش ويژه )مؤسسه قبلي ام( كه در آن، يك كادر از درون يك 
مجموعه كادر ناقص ديگر خارج مي شود و تكامل مي يابد استفاده كنم. به عالوه،  اين نوشته اجازه مي داد تا 
به اين بهانه عكس جالبي كه از اعضاي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني داشتم نيز استفاده كنم كه به نظرم 

به كارگاه هاي من اعتبار بيشتري مي دهد. متن آن نوشته را در ادامه نقل مي كنم: 

تاريخ كادرها در يك نگاه

نگارش اول: چهارشنبه 8 مهر 1394
چهار شنبه 30 سپتامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

از  بيش  در   - امروز  تا  ابتدا  از  )كادرها(   رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  تحليلي  و  تفصيلي  تاريخ 
از اين  ادامه خواهد يافت. نمونه اي  پنج هزار صفحه و به صورت روزنوشت - به ثبت رسيده و اين كار 

روزنوشت ها به شرح زير در همين بخش جاگذاري شده است: 
 انجمن سازي در زادگاه

 تجربه هاي ساخت انجمن خانوادگي
تاريخ جنبش كادرها براي مخاطبان امروزي

جهش ژنتيكي؛  از رمه به جامعه

اما آنچه كه در ادامه تقديم مي شود،  در واقع تاريخ كادرها در يك نگاه است كه هر از گاه روزآمد خواهد شد.

نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت با حضور ده نفر از شخصيت هاي ملي از جمله آقايان مهندس سيد 
محمد بهشتي، مهدي جمالي بحري، دكتر مصطفي معين، مهندس محمد عطارديان، دكتر مجتبي اميري، دكتر 
رزم خواه  مهندس محسن  بهرام شهرياري،   مهندس  گلسرخي،  علي اصغر  مهندس  بني اسدي،  محمد حسين 
و آرش كيخسروي با عنوان »هم انديشي عرف پارلماني« روز يكشنبه 17 ارديبهشت 1391 در سالن هيأت 
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مديره انجمن  شركت هاي ساختماني تشكيل شد و نشست هاي آن مدت ها ادامه داشت و بعدها شخصيت هاي 
ديگري مثل آقايان سعيد اردهالي، مهندس حامد سحابي، مهندس سپهر محمدي و علي اكبر عبدالحسيني به 

اين جمع ملحق شدند.

عكس
يكي از نشست هاي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني

از راست: آقايان سعيد اردهالي، مهندس حامد سحابي، مهندس سپهر محمدي، دكتر مجتبي اميري، علي 
اكبر عبدالحسيني، دكتر محمد حسين بني اسدي، مهندس علي اصغر گلسرخي، و مهندس محسن رزم خواه

همزمان با برگزاري نشست هاي كارگاه هم   انديشي عرف پارلماني، كارگاه آموزشي ديگري به همت آقاي 
از  نفر   8 براي  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  شوراياري هاي  اجرايي  ستاد  وقت  دبير  عبدالحسيني  علي اكبر 
كارشناسان وقت آن ستاد برگزار شد و نشست هاي اين كارگاه نيز تا برگزاري انتخابات دوره چهارم شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا ادامه يافت.

گروهي از معلمان نيز در كارگاه ويژه اي براي آموزش دستورنامه رابرت شركت كردند و طي ده نشست با 
مبرم ترين قواعد دستورنامه رابرت آشنا شدند.

برخي از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي ايران نيز در كارگاه ويژه اي كه براي آموزش 
دستورنامه رابرت به دانشجويان راه اندازي شد شركت كردند و از درون همان كارگاه بود كه فكر تشكيل 
مؤسسه اي براي ترويج و تأسيس سناهاي دانشجويي بيرون آمد. اين كارگاه، البته با حضور برخي از اعضاي 

جديد همچنان روز هاي سه شنبه در دفتر كادر ها تشكيل مي شود.

يكي ديگر از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت به همت و به دعوت خانم نسرين ستوده و آقاي آرش 
كيخسروي به راه  افتاد كه كاروزان آن همه وكيل دادگستري بودند و از دل آن، مؤسسه ارتقاي پروفشن گرايي 

وكالت تأسيس شد و تا انتخاب مسؤالن دائمي، مجامع آن در دفتر كادرها برگزار مي شد.

به همت و دعوت آقاي عيسي خندان كارگاه  ديگري براي آموزش دستورنامه رابرت افتتاح شد كه در آن 
دوستان و مدعوان آقاي خندان شركت مي كردند. اين كارگاه در ادامه و با حضور اعضاي جديد مدت ها ادامه 

داشت و قرار است با همت برخي از اعضاي همين كارگاه انجمن مربيان پارلماني تأسيس شود.

از  اروميه، بعضي  دانشگاه  از دانشجويان  تعدادي  براي  براي آموزش دستورنامه رابرت  كارگاه هاي ديگري 
اعضاي ساختاري  از  برخي  و  بانوان  دبيران،  از  تعدادي  تهران،  اسالمي شهر  اداري شوراي  كاركنان بخش 

)كادرهاي( انجمن »معتادان گمنام « نير داير شده كه مورد اخير همچنان داير است.

تا زمان نگارش اين گزارش، آخرين گارگاهي كه از چهار هفته پيش در دفتر كادرها تشكيل شد و همچنان 
متون تخصصي حقوق  ترجمه  تمرين  بر  آن، عالوه  در  كه  است  پارلماني  متون  ترجمه  كارگاه  دارد،  ادامه 
پارلماني، ترجمه گروهي تحت قواعد دستورنامه رابرت نيز تمرين مي شود. اعضاي اين كارگاه در آخرين 
نشست خود )پنجشنه 2 مهر 1394( تصميم گرفتند انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني  را تأسيس 

كنند.

مجمع  اداره  و  تشكيل  تمرين  و  رابرت  دستورنامه  آموزش  براي  زودي  به  نيز  ديگري  كارگاه  است  قرار 
تصميم گيري بر اساس آن قواعد، راه اندازي شود. اين كارگاه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز هاي پنجشنبه 

در دفتر كادرها برگزار خواهد شد.

نگارش اول: سه شنبه 7 مهر 1394
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قسمت دوم: 
گزارش دستاوردهاي كارگاه ديروز

يك ربع به ساعت پنج بعد از ظهر بود كه آقاي پرهام رضايي دانشجوي سال آخر شيمي در دانشگاه خواچه 
نصير و يكي از بهترين كادرها - به دفتر كادرها آمد. تا آمدن بقيه اعضا فرصت داشتيم تا در مورد فلسفه با 
هم كل كل كنيم. مدت ها قبل به او توصيه كرده بودم »نقد تفكر فلسفي غرب«، نوشته اتين ژيلسون را مطالعه 
كند. فكر مي كنم رويكرد اتين ژيلسون براي يك جامعه پرفرهنگي خيلي راهگشاست. او قلمرو ي چهار حوزه 
شناختي فلسفه، علم، عرفان و كالم را از منظر يك فيلسوف مشخص كرده و سهم عادالنه هر كدام از آن ها 
را به اهلش واگذاشته است. در نتيجه، اگر اهالي اين چهار قلمرو مثل ژيلسون به جهان بنگرند و به قلمرو 
خود قناعت كنندخواهند توانست در كنار هم به غني ترسازي زندگي معنوي و فكري انسان ها مدد برسانند. 

يكي دو هفته قبل بود كه شيمي دان جوان خبر مسرت بخشي به من داد: متن  الكتروانگليسي كتاب نقد تفكر 
فلسفي غرب را در جهان مجازي پيدا كرده بود. از او خواستم يك نسخه هم براي من بفرستد. فرستاد و حال 
چند هفته اي است كه ساعاتي از روز را پاي صحبت عاقل ترين انسان پس از سقراط مي نشينم كه هرچند 
زبان مادري اش فرانسه است،  اما با انگليسي بسيار فروتنانه و مؤدبانه اي با مخاطبانش سخن مي گويد. حجت 
االسالم دكتر احمد احمدي مترجم خوش ذوق كتاب، اين لحن منحصر به فرد اتين ژيلسون را در ترجمه 
فارسي به زيبايي بازآفريني كرده است. با اين همه خواندن اين متن به زبان انگليسي لطف ديگري دارد. به 
خصوص كه ترجمه فارسي اين كتاب در يك شرايط كاماًل استثتائي به دست من رسيد كه فرصت داشتم 
متن آن را آنقدر تكرار كنم كه تقريبًا تمام آن را از حفظ شده ام. در نتيجه، وقتي جمالت انگليسي كتاب را 
مي خوانم صداي مهربان و خردمندانه دكتر اتين ژيلسون به زبان فارسي هم در ذهنم طنين انداز مي شود. با 
اين همه،  با ديدن عنوان انگليسي كتاب متوجه نكته اي شدم كه در طول سي سال گذشته كه از آشنايي من با 
ترجمه فارسي اين كتاب مي گذشت به آن توجه نكرده بودم. ترجمه عنوان اصلي كتاب اين است: »وحدت 
تجربه فلسفي« و هيچ سخني از »غرب« در عنوان اصلي كتاب نيست. پس چرا در عنوان فارسي پاي غرب 

به ميان كشيده شده است؟ 

به خاطر دارم كه دكتر حجت االسالم احمد احمدي در پيشگفتار خود به تغيير نام كتاب هنگام ترجمه به 
فارسي اشاره كرده بود. اما همچنان به خاطر نمي آورم كه آيا به علت گنجاندن كلمه »غرب« در عنوان فارسي 
كتاب هم اشاره كرده است يا نه. فكر مي كنم برداشت خودشان اين بوده است كه آقاي اتين  ژيلسون تجربه اي 
را نقادي كرده است كه در تاريخ فلسفه غرب تكرار شده است و آن اين است كه بسياري از فيلسوفان غربي 
با رويكردي غيرفلسفي به فلسفه پرداخته اند و عمدتًا اصالت يك علم را مبناي تفلسف هاي خود قرار داده اند 
و - چه بسا - به همين دليل در نظام فكري آنان تناقضي راه يافته كه دستگاه مفهومي آنان را فروريخته است.  
اتين ژيلسون نشان مي دهد كه چطور اين تجربه از تالس تا ماركس تكرار شده است: وحدت تجربه فلسفي!

بله،  اتين ژيلسون در واقع همين كار را انجام داده و به خوبي هم از پس اين كار برآمده است. اما تجربه   اي 
كه به آن مي پردازد منحصر به تفكر غربي نمي شود، و ساير مرتكبان از هشدارها و انذارهاي ژيلسون در امان 
نيستند و اين هشدار به فيلسوفان غربي منحصر نمي شود بلكه متكلمان و عرفاي يهودي،  مسيحي و مسلمان 
نيز از  هشدارهاي او در امان نيستند كه اگر پا از گليم خود دراز تر كنند و بخواهند فلسفه را با نقادي عقل 
ويران سازند،، فيلسوفي  هم برخواهد آمد كه كشتي كالم آنان را به گل خواهد نشاند و بساط عرفان آنان را در 
هم خواهد پيچاند. پس شايسته تر آن است كه متكلمان بناي كارشان را بر ايمان قرار دهند و عرفا در سلوك 

عرفان طي طريق كنند و اين هر دو پا در كفش فالسفه نكنند. 

با اين حال،  چون متن فارسي كتاب فعاًل در دسترس نيست تا توضيح دكتر حجت االسالم احمدي را با دقت 
بازخواني كنم از داوري در اين مورد مي پرهيزم. اما نسبت به انتخاب اين اسم در ترجمه فارسي خوش بين 
نيستم. چرا كه مي توانست عنوان اصلي عينًا به فارسي ترجمه مي شد و مترجم يادداشت خود را به توضيح 
اختصاري منظور نويسنده اختصاص مي داد. اما حاال، حتي كسي كه توانايي ذهني خواندن و فهم اين كتاب 
نفيس را ندارد،  محتواي كتاب اتين ژيلسون را - نخوانده - ضد غربي تلقي خواهد كرد. در حاليكه به خاطر 
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ندارم فيلسوفي به اين خوبي در دفاع از عقل و فرهگ غربي قلمفرسايي و دفاع كرده باشد. 

به هر حال،  مدت هاست احساس مي كنم ذهنم از تعلق خاطر به اين يا آن دستگاه فلسفي رها شده است و 
مي تواند با بال هاي نودرآمده ي خودش تفلسف كند و به همين دليل است كه كل كل  كردن هاي فلسفي من 
با شيمي دان جوان بسيار لذت بخش است. چون كم تر كسي را مي توانم مثل اين جوان بيابم كه  به رغم سن 

كم اين اندازه عالي تفلسف كند. 

بعد التحرير
تصميم داشتم از اين مضمون مطلبي درآورم كه به عنوان يك روزنوشت روي وب سايت كادرها دات كام 
جاگذاري كنم. اما در جريان نوشتن و پرداختن همين موضوع بود كه در عرصه فلسفه دستاوردهاي عجيب 
و غريبي كسب كردم و به اين نتيجه رسيدم كه با ساختاري كه برايش پيش بيني كرده بودم جور در نمي آيد. 
مدتي از وقتم صرف اين ماجرا شد. اما سرانجام همين جا رهايش كردم تا روزي ديگر موضوع را از جايي 

ديگر پي بگيرم و خواهم گرفت. 
جمعه 10 مهر ماه 1394
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شنبه11 مهر 1398

نقش وب سايت كادرها دات كام
به داليل مختلف اين روز ها اهميت وب سايت كادرها دات كام افزايش يافته و خواهد يافت. بر خالف مدتي 
قبل، بيشتر توجهم روي ارتقاي اين وب سايت متمركز شده است. برخي مقاالت آن را براي چندمين بار مرور 
و ويرايش مي كنم. براي ارتقاي كاركردهاي فني وب سايت ايده هاي جديد به ذهنم مي رسد، سعي مي كنم 
به كادرهاي عالقمند كار كردن با اين نرم افزار را آموزش بدهم، و به طور كلي، وب سايت مي تواند همان 
نقشي را ايفا مي كند كه نشريه ايسكرا براي بلشويك ها ايفا كرد. اما اين كجا و آن كجا! به نظرم تحليل و ثبت 
تحوالت پشت صحنه ي وب سايت هم مي تواند براي آيندگان جالب باشد. به همين خاطر گزارش هايي از 

پشت صحنه ي اين وب سايت را هم از اين پس ثبت خواهم كرد. 

تغييرات مستمر
است.  دچار مشكل  تحليل  فالن  يا  فالن جمله  مي آورم  به خاطر  مي كنم  تأمل  تنهايي هاي خودم  در  وقتي 
بالفاصه سراغ وب سايت مي روم. آن اصالح مي كنم و توضيح مي دهم كه اين مطلب ويرايش جديد است. 
به عنوان نمونه در قسمت مقدماتي و معرفي وب سايت در مورد ضرورت شركت مخاطبان در كارگاه  قباًل 

اين را نوشته بودم: 

پس از اين بررسي هاي اوليه، اگر خواستيد قواعد پيش گزيده ي تأسيس و اداره ي انواع سازمان ها و 
مجامع عضويتي و دموكراتيك را فرابگيريد و مهارت هاي الزم براي اين كار پيچيده را كسب كنيد، در 
حال حاضر كه اين قواعد در ايران ناشناخته است،  كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در خدمت 
شما خواهد بود. اما اگر مي توانيد رانندگي و شنا را با خواندن ياد بگيريد، و تنهايي واليبال بازي را 

تمرين كنيد،  به شركت در اين كارگاه ها نياز نداريد.

به اين جمله خيلي فكر كردم. به نظرم اشكاالت زيادي داشت. سرانجام ديروز آن را اينطور اصالح كردم: 

تقديم  اخالص  طبق  در  و  مرور  به  رابرت  دستورنامه  قواعد  آموزش  اسناد  كه  مي كنيد  مالحظه 
از هموطنان  بيشتري  تعداد هرچه  به  و  بياموزند  را  دموكراسي  بازي  قواعد  تا  عالقمندان مي شود 
معرفي كنند و آموزش بدهند. اما اگر بشود مهارت هايي مثل رانندگي، شنا و واليبال را با قرائت متن 
كسب كرد، قواعد بازي دموكراسي، كه ماهيتي اجتماعي دارند، بسيار پيچيده تر از اين ها هستند و 
بدون شركت در گروهاي  آموزشي و تمريني، زير نظر يك مربي يا يك رئيس جلسه كاربلد، كسب 
مهارت فعاليت گروهي دموكراتيك مقدور نخواهد بود و دقيقًا به همين دليل است كه كارگاه هاي 

آموزش دستورنامه رابرت راه اندازي شده اند.

فكر مي كنم بين اين دو بند تفاوت ها زياد و آشكار است و نيازي به توضيح ندارد. 

تيتر خبري را هم كه از توصيه هاي مربي پارلماني به انجمن در دست تأسيس ساختم و روي وب سايت 
گذاشتم، به شكل زير اصالح كردم: 

يا  به آشوب  تلگرام  از  بود:  اين  قباًل  احيانا، دموكراسي. در حاليكه  يا آشوب، و  به سرخوردگي  تلگرام  از 
دموكراسي. در واقع، در تيتر جديد سه احتمال ديده شده است: سرخوردگي، كه بيشترين احتمال را دارد. اما 
اگر كارزار موفق شود به آشوب منجر خواهد شد كه پيامده هايش فروپاشي جامعه خواهد بود. و يك احتمال 

ضعيف اينكه به مرور از درون اين الكترو رمه ها، الكتروجامعه ها بيرون بزند. 

همانطور كه جنبش سبِز - به اصطالح - بي خشونت، كه در واقع بي مبارزه بود و نه بي خشونت، به سرخوردگي 
منجر شد، و بهترين ابزارها و روش هاي مبارزاتي خودش را خيلي خيلي ارزان سوزاند و از رده خارج كرد، 
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بالقو ه  شبكه هاي اجتماعي را  امكانات عظيم و  نابلدي و فقدان تجربه تمام  نيز به خاطر  امروز  ايران  مردم 
خواهند سوزاند و كار زيادي هم از دست كسي ساخته نيست و راهي جز كسب تجربه وجود ندارد. با اين 
همه اگر جنبش كادرها بتواند ميرم ترين و فوري ترين قواعد اداره مجامع تصميم گيري گروهي را به مردم ياد 

بدهد شايد از درون اين ماجرا حركت به سمت دموكراسي بيرون بزند. 

در پي همين تأمالت بود كه بند مربوط به اين تيتر را هم به شكل زير اصالح كردم: 

به طرف  تلگرام  از  دارند كه  نابلدي، فرصت كمي  و  تاريخي  فقدان تجربه هاي  به خاطر  ما،  شانزده. ملت 
سرخوردگي يا آشوب بروند، اما اين احتمال هم قابل تصور است كه با تالش همه  جانبه كادرهايي كه تا 
كنون تا حدودي قواعد بازي دموكراسي را فراگرفته اند، هرچه زودتر با مبرم ترين قواعد اين بازي آشنا شوند. 
در آن صورت اين احتمال بسيار ضعيف متصور است الكترو فارم  هايي كه در تلگرام ايجاد مي شوند به الكترو 
اين زمينه  اميدوارم در  يابد.  ارتقا  قانوني  به روابط  استبدادي سركوب/آشوب  تبديل شوند و روابط  مجمع 

وظيفه خود را ادا كنيد.

نمونه ي ديگر: تاريخ كادرها در يك نگاه
تغيير ديگري كه در مطالب وب سايت دادم به »تاريخ كادرها در يك نگاه« مربوط مي شود. خالصه اي اينكه 
عكسي از گروه هم انديشي عرف پارلماني را كه در متن خبر جاگذاري كرده بودم به عنوان لگوي مقاله مورد 
استقاده قرار دادم و فهرست اسامي افراد را نيز در شرح عكس گنجاندم. حاال هركس كه به اين خبر نگاه 
كند - كه در حال حاضر آخرين و در نتيجه نخستين خبر است - نمي تواند برخواندن آن چشم بپوشد. به 
عالوه، در متن آن  هم چند كارگاه كه از قلم افتاده بود،  مثل كارگاه اهواز و يا كارگاه كميته فني شوراي عالي 

شهرسازي را گنجاندم. 

همين چند نمونه كافي است تا نشان دهد يك فرد چه نقشي در اين جريان مي تواند ايفا كند. 

غلبه بر مشكل تراكم و تنوع مطلب
قباًل اين نگراني جدي را داشتم كه تراكم مطلب در وب سايت از بازديد كنندگان آن بكاهد. علت اين نگراني 
به  تازه   آمدگان را  بتواند  تا  تغيير بدهم  يا ورودي وب سايتم را طوري  بود كه نمي توانستم هشتي  اين  هم 
درستي به بخش هاي مختلف وب سايت هدايت كند. در نتيجه احساس مي كردم وقتي مطالب وب سايت زياد 
مي شود تازه آمدگاني كه قادر نيستند راه خود را در اين مدخل بدون راهنما بيابند گيج بشوند. اما مدتي است 
كه در بخش »هويت وب سايت« يك مطلب بروشور مانند گذاشته ام كه مخاطب به محض ورود به صفحه ي 
اول يا صفحه ي پذيرش وب سايت با آن مواجه مي شود و با خواندن همين بروشور است كه راهنماي مي شود 
براي هر كار خود به كدام بخش مراجعه كند. در هر بخش نيز قسمتي براي توصيف بخش پيش بيني شده 
است. من از همين امكان استفاده كرده ام تا بازديدكنندگان را به زيربخش هاي مورد نياز آنان هدايت كند. در 
اين صورت ديگر از انباشته شدن مطلب نبايد هراسي داشته باشم. به همين خاطر تصميم دارم ضمن تكميل 
كردن و جذاب تر ساختن اين ترفند، به مطالب وب سايت نيز بيافزايم و با راه اندازي ساب دامين يا دامين هاي 
فرعي بخش هايي را نيز به كد اتيكز و يا به پروفشن اختصاص بدهم و حتي بخشي را نيز به اسناد زير خاكي 

اختصاص بدهم و مقاالت كليدي نشريات سابق را در آن ها جاگذاري كنم. 

ايده ي جديد براي بسط فعاليت هاي كادرها و وب سايت
ديروز آقاي سيد سهيل فاضلي كه يكي از جوانان پرشور و عالقمند و پراستعداد است، مطلبي برايم ارسال 
كرد كه اسمش را دموكراتيزه شدن گذاشته بود. به دليل اهميت تاريخي كه اين نوشته دارد متن آن را در ادامه 

عينًا نقل مي كنم: 

قسمت اول 
بذرهای ترديد
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علت اين همه تاخير من برای نوشتن ترديدم در پختگی نظرم نسبت به جريانی بود كه بخشی از افكار مرا 
متحول كرده بود،جريانی كه مجموع نقاط بی شمار در لحظات حساس زندگی انسانی مانند من است،انسانی 
كه بناست با مدرن تر شدن زندگی هر روز نسبيت را بيش تر تجربه كند و در شرايط نسبيت به قول فالسفه 
بيش تر از گذشتگان انتخاب كند و بخش مهمی از رنج انتخاب را به صورت فراتر از موضوعات شخصی در 

تصميمات گروهی زندگی كند.
 تحول دستگاه فكری و رفتاری بعد از آشنايی من با دستورنامه رابرت در يك نقطه نيست و بلكه مجموعه 

ای از نقاط و تصميمات حساس  است كه من نام آن را به معنای حقيقی كلمه دموكرات شدن می گذارم.
از زمان آشنا شدنم با دستورنامه به عنوان قواعد بازی دموكراسی ،تحوالتی در افكارم و نحوه رفتارم حس 
می كنم.ابتدايی ترين تحول حساسيت به اين است كه آيا در طرز تلقی خودم از ديگران، سخن گفتن و رفتار 
كردن با آن ها مفهومی به عنوان حقوق را در نظر می گيرم؟؟ آيا با نزديك شدن حوزه های زندگی اشخاص 
در شهرها ،متراكم شدن فضا ها در رفتارم فرض می گيرم كه انسان ها واجد حقوقی هستند؟؟مفهوم قانون 
و آزادی چيست؟؟ضرورت قانون چيست؟؟آيا آموخته ام كه من با مخالفانم براساس حقوق و قانون رفتار 
كنم؟؟آيا اصال از كودكی حقی برای نقد و مخالفت با مسايلی كه برای عده ای بديهی بود داشتم ؟يا به خاطر 
اقليت بودنم درگير مارپيچ سكوت می شدم؟؟آيا می توان در قوانين وضع شده در گذشته حتی قانون اساسی 

ترديد كرد؟؟

مرور گذشته با عينك دموكراسی 
حقيقتا خاطراتم را از دوران طفوليت تا اكنون مرور می كنم .آنچه در اولين تجربه های شخصی ام از زندگی 
اجتماعی اتفاق افتاده بود.آيا مفهوم حقوق و قانون قبل از آشنايی با روند دموكرات شدن همان بود كه بعد 
ازآشنايی با دستورنامه رابرت در ذهنم نقش بست؟؟خوب پاسخ روشنی در مرور خاطراتم وجود دارد.محور 
آنچه از قانون می دانستم دستوری بود كه از طرف مقام باالتر چه پدر و مادر و چه ناظم و معلم به كودكان 

ابالغ می شد تا نظم مورد نظر آن ها برقرار شود. 

را  هايی حقوقی  مرز  بيندو  می  متفاوت  را  قانون  رابرت،   دستورنامه  با  آشنايی  از  بعد  امروزم  تعريف  اما 
با توجه به نظرات موافق و  تشخيص می دهد كه بشريت به اراده جمعی خود ودر جهت خواست جمع 
مخالف و چكش كاری و كوره های نقد نظرات مخالف تعيين می كند و اين مرزهای تعريف شده دائما با 

پويايی بنا بر خواست گروه در حال تكامل است.

 دستورنامه رابرت از جهاتی قواعد بازی دموكراسی است ،مثل قواعد بازی فوتبال .بازيكنان هرچه جدی تر 
و حرفه ای تر در چارچوب آن قواعد بازی كنند ،بازی مهيج تر خواهد شد.

توپ مانند پيشنهاد است و دو تيم موافق و مخالف سعی دارند توپ را با توجه به نظر و عقيده خود به 
چرخانند و در نهايت بعد از تحرك و عرق ريختن و شفاف شدن وجوه مختلف پيشنهاد ،تصميم و اراده 

اكثريت  سرنوشت پيشنهاد را مشخص می كند.

اندكی قبل از آشنايی با قواعد اين بازی ،انگار چيزی در زندگی ام كم بود و قبل از آشنايی با دستورنامه رابرت 
ديده نمی شد.حاال می توانستم علت بخشی از چالش های زندگی اجتماعی ام را دريابم. دستورنامه رابرت 
نمونه ای بود كه مانند ديگر نمونه هايش مرا آرام آرام آماده می كرد تا در جلسات گروهی ، انجمن علمی 
و تخصصی دانشگاه،كالس درس و حتی زندگی شخصی ام بيشتر تامل كنم.هرچند اهل مطالعه بودم و در 
حوزه فلسفه و جامعه شناسی ،اقتصاد،علوم سياسی و حقوق مطالعاتی داشتم اما انگار چيزی كم بود.زمينه ها 
آماده بود تا تغييری حاصل شود.با كتاب گفت وگو حسن قاضی مرادی يافته بودم كه تا آن زمان از گفت و 
گو برداشتی متفاوت از آنچه در كتاب هست داشته ام.در بسياری مفاهيم ديگر هم همينطور،دستورنامه رابرت 
نيز نگاه مرا به بسياری از مفاهيم اجتماعی تغيير داد.نگاهی متفاوت، از منظر حقوق و لزوم وجود قواعد و 

قانون برای زندگی اجتماعی.
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اثرات بازی دموكراسی برای بازيكن آماتور 
مدتی از آشنايی ام با دستورنامه رابرت می گذشت كه حس كردم با حضور مستمر در كارگاه ها صبورانه تر 
از قبل به سخنان عقايد متفاوت و مخالف گوش می دادم.دستورنامه مرا ملزم می كرد تا وسط حرف ديگری 
نپرم و بگذارم برابر توافق جمعی ام ومطابق حقوق افراد حاضر در جلسه نطق فرد صاحب صحن ادامه يابد. 
به  قوانين دوران كودكی(اما  تا تذكر دهد )مثل  نبود  از كارگاه آموزشی كه رئيس جلسه  بود خارج  جالب 
خواست خودم صبر می كردم.آرام آرام با توجه بيشتر به عقايد متفاوت و مخالف بذر ترديد در ذهنم رشد می 
كرد.نسبت به خيلی مسايل كه تا كنون بديهی می دانستم ترديد و سوال داشتم و زمانی كه آنها بردليلی عقلی 

و منطقی محكم بنا نشده بودند ،ساختار سست آنها فرو ميريخت.

برای اينكه سخنان خودم را فراموش نكنم آن ها را می نوشتم و فرهنگ شفاهی ما كه مناسب كار گروهی 
نيست را آرام آرام كم رنگ تر می كردم مدتی بعد به صورت تصميمات و لغات و مفاهيم دقيق آن ها بسيار 

حساس تر شده بودم .

ثابت می كرد كه در صحن تصميم گيری  به من  بارها  حضور در كارگاه های آموزشی دستورنامه رابرت 
گروهی هر فرد با رای خود تايين كننده است و مذاكره كنندگان می توانند با بيان تك تك جمالت خود بر 
رای جمع تصميم بگذارند.در هر جمعی كه حضور می يافتم احساس می كردم نقش نظر و رای خودم  در 

كنار حقوق ديگران را  بيشتر درك می كنم. 

در زندگی شخصی ام نيز ذهنم به مسايلی حساس تر شده بود يادم نميرد كه چه گفت و گو ها و جلساتی 
هرچند دونفره با رعايت قاعده ی ساده در هر زمان يك موضوع كارا تر و اثربخش تر شده بود و حاال نتايجی 

داشت كه پخته تر بود. افراد گاهی با چهره های راضی تر جلسه را به اتمام می رساندند.

مربی دلسوز بازی دموكراسی 
بيان مفاهيم فلسفی و  با  ايثار و زحمات مربی پارلمانی نقش بسزايی داشت. او  در شكل گيری اين درك 
حقوقی و جامعه شناسی بر جدی تر تلقی كردن دستورنامه رابرت برای زندگی امروز ما را تاثيرگذار بود و 
بيان شيوا و دقيق او در دنبال كردن هرچه بيشتر جلسات تاثير گذار بود. او هم مترجم دستورنامه رابرت بود 
،هم مربی و معلم و هم پرچمدار پايگاه جنبش كادر ها اميدوارم در اين مسير استوار و ثابت قدم بماند ،البته 
بيان صريح و بی تعارف نظراتش به مذاق بسياری خوش نمی آمد ولی دلسوزی او و نقدپذيريش هميشه 

راهگشا بوده است.

نشاط از بازيهای دسته جمعی 
با بيان مفهوم شرف و اخالق حرفه ای به تجربه های بی بديلی دست يافتم.تبيين يك مفهوم توسط يك جمع 
،نطق های من توسط اعضا مورد حمله قرار می گرفت و نهايتا بعد از چند اجالس به صورتی از تعريف شرف 
دست يافتيم كه نظرات جمع تك تك كلمات آن را شكل می داد.اين مفهوم شباهتی به مفاهيمی نداشت كه 
از كتابی می خوانيم ،حتی متعلق به يك نفر هم نبود چون در آن لغاتی گنجانده شده بود تا زوايای مختلف 
مفهوم شرف را حتی االمكان پوشش دهد.در ضمن چون برای بدست آوردن آن كوشيده بودم با تمام وجود 
سعی داشتم در رفتارم از آن پاسداری كنم .هر كس با هر نوع فكری در آن نقش داشت و نهايتا سعی می شد 
حقوق همه رعايت شود. از اين تجربه ها اميد در من زنده می شد بسياری از اوقات سراغ كارهای گروهی 
نرفتم چون اختالفات در آن سبب می شد آن كار بی نتيجه بماند يا اصال به خاطر نظر ديگران رای واقعی 

خود را بيان نكنم وقتی ثمره آن بيهوده بود هر روزنسبت به آن بی عالقه تر می شدم.

آشنايی با شرف و لزوم رفتار شرافتمندانه ،اتيكز برای من احيای دوباره سرمايه های اجتماعی و اعتماد متقابل 
بود و مرا به اين فكر انداخت تا در باشگاه ورزشی كه در آن فعاليت داشتم آن را اجرا كنم.بعد ها كنفرانسی 
در اين باره در دانشگاه عالمه طباطبايی داشتم كه تعدادی را به  موضوع دستورنامه رابرت و اتيكز عالقه مند 

كرد و كماكان به تعداد آن ها افزوده می شود.
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پايداری رفتار دموكراتيك 
وقتی با نظريهPالزام نهادیP آنتون زايدرولد آشنا شدم .بيشتر از گذشته ذهنم مشغول اين مساله شد كه رفتار 
های اجتماعی چگونه نهادينه می شوند،درست همانند زمانی كه به صورت كامال ناخوداگاه پشت چراغ قرمز 

می ايستيم.

Pاعتقادات ،انديشه ها و ارزش ها ممكن است در مكان ها و زمان های مختلف پيدا شوند.اما صرفا پديده 
هايی گذرا هستند مگر اين كه در نهادها متجلی شوند .فقط درآنصورت است كه آنها می توانند از نسلی به 

P.نسل ديگرمنتقل گردند

اين جمالت از كتاب Pاعتقاد بدون تعصب P اثر پيتر برگر و آنتون زايدرولد آورده شده ،قصد شرح نظريه 
الزام نهادی را ندارم اما به نظرم اين مطلب می تواند مورد تامل باشد كه دستورنامه رابرت و امثال آن زمانی به 
صورت پايدار در رقتارها متجلی می شود كه  در نهادها ی جامعه متجلی شود به همين دليل كارگاه آموزشی 
دستورنامه رابرت ،نمی تواند به مثابه دوره ای آموزشگاهی كه موقت 6 ماهه يا 1 ساله افرادی را آموزش می 

دهد و اين آفراد در سطح جامعه از آن آموزش ها استفاده كنند ، فرض شود .

دستور نامه رابرت می تواند به صورت  پايدار در رفتار اجتماعی درآيد، در صورتی كه به صورت نهاد شود 
و محل پرورش بسياری از پارلمانتارين هايی كه در سازمان ها ی جامعه حضور دارند و اين قواعد برای آنها 

درونی شده است.

اين كه چگونه به اين جايگاه برسيم بحثی است كه درقسمت های آينده نظرم را راجع به آن ها خواهم نوشت 
زمانی كه كمی پخته تر شود.

در پايان خواشمندم نظرات و انتقادات خود را از من دريغ نفرماييد .
با تشكر 
سيد سهيل فاضلی
همانطور كه گفتم اين نامه ديروز جمعه 10 مهر ماه 1394 به دستم رسيد و من هم بالفاصله جواب زير را 

براي آقاي سهيل فاضلي ارسال كردم: 

سالم
گزارش شما را خواندم

قرار است بخشي را در وب سايت كادرها دات كام به جاگذاري گزارش تجربه هاي كادرها اختصاص بدهيم 
و اين قبيل نوشته ها را آنجا چاگذاري كنيم. اگر موافق باشيد مي توانيم با مطلب شما آن بخش را فعال كنيم. 
در آن صورت شايد الزم باشد چند روزي روي مطلب بخوابييد و دوباره آن را ماله كشي كنيد و هر وقت 

نهايي شد به من اطالع دهيد تا بعد از يك مقدمه آن را در وب سايت بگذارم. 

قباًل توضيح دادم كه خوب نوشتن يك مهارت اكتسابي دشوار است و نياز به تمرين هاي زياد دارد. سعي كنيد 
شرايطي براي زندگي خود فراهم آوريد كه ملزم باشيد هميشه افكار خودتان را بنويسيد. اين كار براي رشد 

ذهن بسيار راهشگاست.

و نكته اي كه همين االن به ذهنم رسيد اين است كه شما بيشتر تجربه هاي شخصي خودتان را توضيح داديد. 
در حاليكه اين فعاليت يك امر گروهي است تا اعضاي يك رمه به يك جامعه جهش يابند. شايد الزم باشد 

در اين زمينه هم تجربه ها، تحليل ها و ارزيابي هاي خودتان را مكتوب كنيد. 

نكته آخر اينكه قرار بود مكتوب نكاتي را كه در آخرين جلسه انجمن مترجمان بيان كرديد به من بدهيد. 
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فراموش نكنيد. 

به خاطر اين تالش ها تشكر مي كنم.

اعالم وصول نامه را فراموش نكنيد تا در روابط ما نهادينه شود.
قربانت. داود
جمعه 10 مهر 94

دستاورهاي امروز صبح
ديشب عالوه بر نوشتن پاسخ نامه ي آقاي فاضلي، ضمن كار با كامپوتر و در فواصلي كه اين كامپوتر عقب 
انجمن  قدم  به دوازده  مربوط  كتاب درخشان  از  نگاه مي دارد، بخش هايي  انجام كارش  منتظر  را  مانده من 
معتادان گمنام را خواندم. هرچه بيشتر با اين انجمن و دستاوردهاي آن آشنا مي شوم بهتر نقش تمدن ساز آن 
را درك مي كنم. اما نكته مهم اين است كه امروز صبح دريافتم، اگر آن انجمن معتادان به مواد مخدر را از 
دست اين رفتار ناشي از عدم سالمت عقلي نجات مي دهد، انجمن ما نيز مي تواند انسان ها را از دست توحش 
و استبداد و بربريت خودشان نجات دهد. تبديل يك فرد استبدادزده به يك دموكرات، كه آقاي فاضلي حتي 
در عنوان نوشته اش به آن اشاره مي كند، وظيفه اصلي دفتر كادرهاست. در آن صورت ما هم مي توانيم و بايد 

از تجربه هاي بسيار غني و آموزنده انجمن معتادان گنمام بياموزيم. 

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت: كارگاه هاي بهبودي
مي توانند  نيز  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  دريافتم،  قبل  دقايقي  كه  بود  تأمالت  ادامه ي همين  در 
درست مثل گروه هاي بهبودي انجمن هاي گمنام عمل كنند و هر عضوي بكوشد مثل يك مربي در اطراف 

خود كارگاه هاي تبديل مستبد به دموكرات راه بياندازد و از تمام تجربه هاي انجمن ان.اي استفاده كند. 

ايده ي ديگر
در  كنون  تا  كه  قلمي  و  فكر  افراد صاحب  از  كه  بود  اين  گرفتم  آقاي سهيلي  نامه ي  از  كه  ديگري  ايده ي 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كرده اند بخواهيم تا مطلبي براي مخاطبان وب سايت كادرها 
دات بنويسند و آن ها را در بخش جداگانه اي از وب سايت منتشر كنيم. به نظرم ايده خوب است و پيگيري 

خواهيم كرد. 

ايده ي ديگر
اين ايده از مد ها پيش به ذهنم رسيده است اما جا دارد اينجا به آن اشاره كنم. غير از آنچه كه كارورزان 
كارگاه ها ممكن است براي وب سايت بنويسند و در آن تجربه هاي خودشان را بيان كنند، برخي از افراد دست 
به قلم نيز بايد به عنوان نويسنده يا مترجم دست به كار شوند و مطلب توليد كنند. اين مطالب نيز تحت عنواني 

مثل »به قلم كادرها« و از اين قبيل در وب سايت منتشر خواهد شد. البته بايد ديد چه مي شود. 

بحث ها با كادرهاي جوان
عصر پنجشنبه به دليل اينكه دانيال اعلمي سرماخورده بود و نمي توانست در كارگاه ترجمه شركت كند و 
آقاي پرهام رضايي هم كه به بازار گل رفته بود دير رسيد، با آقاي عصرپوران در مورد مسائل فلسفه كل كل 
كرديم. او در حال حاضر دارد كتاب سياست ارسطو را مي خواند. از او پرسيدم:  آيا كتاب نقد تفكر فلسفي 
غرب نوشته ايتين ژيلسون را خوانده است يا نه؟ نخوانده بود. بحث را از اينجا شروع كردم كه چرا مطالعه 

اين كتاب براي كادرها ضروري است. 

در آغاز راه بوديم كه پرهام هم رسيد و سه نفري به بحث ادامه داديم. من توضيح دادم كه چطور اتين ژيلسون 
بين فلسفه و علم خط مرگي قائل است كه معموالً دانشمنداني كه شروع به تفلسف مي كنند، و براي يافتن 
پاسخ سؤال هاي فلسفي از روش ها و منطق دانش تخصصي خودشان بهره مي گيرند، بدون آنكه متوجه شوند 

از اين خط مرگ عبور مي كنند. 
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در ادامه اذعان كردم كه درك عميق و فلسفي اين خط مرگ بسيار دشوار است و من هر بار كه با فاصله هاي 
دوره اي كتاب اتين  ژيلسون را باز خواني كرده ام به درك جديدي از اين خط مرگ رسيده ام و همين روز ها 
نيز كه مشغول دوباره خواني آن هستم و البته اين بار متن اصلي را به زبان انگليسي پرهام به من داده است، 
به درك عميق تر و باالتري از اين خط مرگ دست يافته ام. بخشي از وقتم صرف اين شد كه براي مخاطبان 
توضيح بدهم در حال حاضر از اين خط مرگ چه مي فهمم. نمي دانم تا چه توانسته ام منظورم را به اين دو 
جوان منتقل كنم. اما در جريان همين بحث ها بود كه - فكر مي كنم - توانستم توضيح بدهم وقتي فيلسوفي 
با زحمت و  اين دستگاه مفهومي را  بيان مسائل فلسفي مي سازد و ديگران هم  براي  يك دستگاه مفهومي 
مرارت مي آموزند، با همين دستگاه مفهومي است كه شروع مي كنند به درك روند هاي درون ذهني. آنوقت 
تصور مي كنند ذهن و طرز كار آن و مسائل فلسفي را شناخته اند. در حاليكه فقط دستگاه مفهومي فيلسوف 
را يادگرفته اند و طبق همان مفاهيم نيز ديناي ذهن خود را شناسايي مي كنند. به نظر خودم اين كشف مهمي 
است و همين كشف به ظاهر بي اهميت - باز هم به نظر خود- محصول ذهن ورزي ساليان اخير است كه 
به جاي تماشاي درون ذهنم خودم با دستگاه هاي مفهومي ساير فالسفه، سعي كردم با چشمان شسته به اين 
فرايند ها بنگرم و به خصوص با تجربه اي كه از كار با كامپوتر و آشنايي با پايگاه هاي اطالعات پيدا كرده ام، 
شروع كردم به يافتن و ساختن مفاهيمي كه محصول تالش هاي ذهني خودم من است. و همين تالش ها سبب 

شد كه متوجه شوم ساير فالسفه نيز چه شعبده اي به كار برده اند. 

اين روز ها يكي از مشغل هاي جدي من تفلسف براي فهم روندهاي ذهن و نحوه شناخت شناخت شده است. 
اما بايد اعتراف كنم كه هرگز اين همه ذهن خودم را در اين عرصه پويا و خالق نيافته بودم و به دستاوردهاي 

خودم در اين عرصه بسيار خوشبينم. 

فكر مي كنم نتيجه منطقي خط مرگ اين باشد كه هيچ فيلسوفي نمي تواند استدالل كند اصل فلسفي كه انتخاب 
كرده است درست است. در نتيجه هر فيلسوفي آزاد است كه اصل فلسفي خودش را انتخاب كند اما به الزمات 

اصل خود پايبند و وفادار بماند. 

پيامد هاي اين باور كه از سوي اتين ژيلسون حمايت مي شود پلوراليسم فلسفي است: فيلسوفان آزاداند اصول 
مبنايي مختلفي براي خود انتخاب كنند. در نتيجه ما با طيفي از عقايد فلسفي مواجه خواهيم بود كه همه از 
نظر اعتبار يكسان هستند و دليلي براي غرق كردن ديگران وجود ندارد. به عالوه، ايتن ژيلسون به خوبي نشان 
مي دهد كه قلمرو، موضوع و روش بررسي عرفان،  فلسفه، كالم و علم نيز از يكديگر جدا و متمايز هستند، 
در نتيجه فيلسوفان، عرفا، متكلمين و علما بايد ضمن تشخيص حد و مرز هاي خود به هم احترام بگذارند و 
در قلمرو يكديگر مداخله مخرب نكند كه در آن صورت، اگر متكلمي يا عارفي قصد غرق كردن كشتي عقل 

را بكند يك فيلسوف هم فرش را از زير پاي كالم و عرفان خواهد كشيد. 

من ضمن توضيح اين مضامين سعي كردم توجه مخاطبان جوانم را به اين نكته سوق دهم كه براي يك جامعه 
دموكراتيك چنين فرهنگي الزامي است و آنان به عنوان نظريه پردازان جوان بايد نظرات اتين  ژيلسون را به 

خوبي درك كنند. 

در جريان همين گفتگو ها بود كه كوشيدم تا آخرين دركم از خط مرگ بين فلسفه و علم را كه طي روز هاي 
اخير به آن رسيده   بودم، براي مخاطبان جوان توضيح بدهم. بر اساس اين درك جديد، موضوع فلسفه، به 
كاكرد هر مغزي مربوط مي شود كه به نحوي جهان خارج از خود را شهود مي كند. در نتيجه من مي توانم 
خودم را جاي يك االغ بگذارم و جهان را از منظر يك االغ شهود و درك كنم. در آن صورت هم مسائل 
فلسفي به قوت خود باقي هستند و به مفاهيم و دستگاه زبان نزد انسان منحصر نمي شوند. االغ ها و كالغ ها و 
گربه ها هم وقتي صدايي را مي شنوند منشأ آن را تشخيص مي دهند و مي فهمند. حتي قبل از اين، وقتي چشم 
مي گشايند دنياي مقابل چشم خود را شهود مي كنند و مي فهمند كه مقابلشان گلداني قرار دارد با برگ هاي 
سبز كه مي شود آن ها را خورد و دلي از عذا در آورد. مسأله براي من اين است كه اين فهم چطور حاصل 
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مي شود؟ و چقدر اعتبار دارد؟ 

البته مي توانم تصور كنم كه دانشمندان مغز/عصب  شناس با شدت دنبال اين هستند كه طرز كار ذهن را به 
عنوان كاكرد مغز توضيح بدهند. و اتفاقًا خط مرگي كه اتين ژيلسون از آن صحبت مي كند همين جاست كه 
به اوج اهميت خود مي رسد: دانش بشر در اين زمينه هر لحظه جلوتر و جلوتر مي رود اما هرگز از آن خط 
مرگ نمي تواند عبور كند. و ذهن فقط از طريق تعقل است كه مي توند خودش را تعريف و توصيف كند و 

نه از طريق مشاهده و آزمايش. 

اين روز ها بسيار بهتر از گذشته درك مي كنم كه چطور تا انساني مفاهيم مقدماتي رياضي را در ذهن خود 
نساخته باشد قادر به درك بسياري از مباحث اين دانش نخواهد شد، به همان طور، كسي كه طي سال ها 
زحمت مفاهيم فلسفي را در ذهن خود پرورش نداده باشد قادر به تصور و درك مسائل فلسفي هم نخواهد 
شد. كما اينكه اين روز ها پي مي برم كه چطور كارورزان كارگاه ها بعد از مدت ها تمرين و آشنايي جدي با 
مفاهيم قانون پارلمان است كه به اهميت و كليت و پويايي آن  پي مي برند. در حاليكه قبل از آن هرچه در 
اهميت اين قواعد براي افراد توضيح مي دهم تقريبًا بي فايده است. البته، منظور من را درك مي كند اما بايد 
بگويم درك داريم تا درك. شما ممكن است بتوانيد مفهوم عاشور را ظرف چند دقيقه براي يك جوان ژاپني 
توضيح بدهيد. اما آيا درك او از مفهوم عاشورا با درك يك مرد ميانسال شيعه ساكن ايران يكسان خواهد بود؟ 

بايد اذعان كنم دريافت فلسفي اين دو جوان به رغم سن كمي كه دارند بسيار باالست و من از مصاحبت با 
آنان واقعْا لذت مي برم. چون از سؤال ها و بحث هايي كه مطرح مي كنند به سادگي مي شود فهميد كه مباحث 
را مي فهمند و طوطي وار تكرار نمي كنند. و همين شهود است كه من را به ادامه مباحثه تشويق مي كند و در 

جريان همين گفتگو هاست كه من چيزهاي عجيب و غريبي را كشف مي كنم و مي فهمم. 

گفتگوي دو نفره
حدود ساعت دو و نيم بعد از ظهر پنجشنبه بود كه پرهام گفت كار دارد و رفت. اما آقاي سامان عصر پوران 
تا ساعت حدود هفت غروب در دفتر باقي ماند و در اين گفتگو دو نفره در مورد چند محور كليدي مذاكره 

كرديم و به نتايجي رسيديم. يكي از اين محور ها نظريه ايزاك آديزيس بود. 

من ضمن تشريح اجمالي تئوري مديريتي ايزاك آديزيس توضيح دادم كه اين دستگاه فكري به چه درد ما 
مي خورد: هم براي سازمان دادن به دبيرخانه هاي كارآمد و اثربخش در انجمن ها و هم براي بوروكراسي زدايي 

از سازمان ها دولتي هنگامي كه شرايط براي اين كار آماده شده باشد. 

مسأله پروفشن و پروفشناليزم و ارتباط آن ها از يك سو با دستورنامه رابرت، و از سوي ديگر ارتباط آن ها با 
تجربه جنبش پاكان يكي ديگر از محور هاي گفتگو ها بود. 

اهميت تجربه جنبش پاركان
همانطور كه قبالً  توضيح دادم، هرچه بيشتر با دستاوردهاي جنببش پاكان )معتادان گمنام - كه خود را از 
مصرف مواد پاك كرده اند(  آشنا مي شوم در مي يابم كه تجربه ي آنان نه فقط براي انجمن  كارگاه ها آموزش 
دستورنامه رابرت مفيد است بلكه تمام تشكل هاي پروفشنال نيز مي توانند از رابطه مربي و مربا كه در ميان 

مددجويان و مددياران گرو ه هاي بهبودي معتادان گمنام جريان دارد چيزهاي فراواني بياموزند. 

امروز بعد از ظهر بود كه پي بردم حتي ساختار تشكيالتي انجمن مربيان پارلماني با ساختار تشكيالتي انجمن 
معتادان گمنام چقدر شبيه هم هستند: هر كارگاه  آموزش دستورنامه رابرت مي توانند مانند گروه هاي بهبودي 
انجمن معتادان گمنام در نظر گرفته شوند. در آن صورت ساير اجزاي ساختاري اين دو تشكيالت خيلي شبيه 

به هم هستند. 
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اين است كه عدم  دنبال  معتادان گمنام  انجمن  با هم است:  انجمن  اين  معنايي  اين مهم تر، شباهت هاي  از 
رفتار  نتيجه  در  و  استبدادي  رفتار  آيا  ببرد.  بين  از  اعتياد  عنوان علت العلل  به  را  معتادان  در  عقلي  سالمت 
از فقدان سالمت عقل  ناشي  پفيوزي  بازرگان -  به قول زنده ياد مهندس  غيرانساني و غيرشرافتمندان و - 
نيست؟ و آيا انجمن  كارگاه هاي دستورنامه رابرت در پي از بين بردن اين نقص بزرگ نيست؟ و آيا جز به 
روش تربيت چهره به چهره كه در انجمن معتادان گمنام مورد استقاه قرار گرفته است اين بي شرفي و پفيوزي 
اجتماعي قابل درمان است؟ با چنين رويكردي است كه اين روز ها به فعاليت هاي تمدن ساز انجمن معتادان 
گمنام مي نگرم. و با چنين دركي است كه به طراحي برنامه هاي راهبردي انجمن كارگاه هاي دستورنامه رابرت 

مشغولم. آيا اين ها همه دستاوردهاي جديد و مهمي نيستند؟ 

محور بعدي گفتگو هاي من با آقاي سامان عصرپوران به معرفي نرم افزار اسپيپ مربوط مي شد. براي او الگين 
پاسورد جديدي تعريف كردم و دست او را گرفتم و او را به يك گردش علمي در وب سايت كادرها دات كام 
بردم. همچنين در مورد امكانات بالقوه  عظيم و رايگان براي برگزاري الكترومجامع صحبت كردم و سرانجام 

او را تشويق كردم كه به مرور اسپيپ را هم ياد بگيرد. 

خالصه اينكه، براي آقاي عصرپوران توضيح دادم كه اگر بسترها فراهم شود در اين كارگاه ها چطور مي توانيم 
بسته هاي آموزشي مورد نياز كارگا هاي آموزش دستورنامه رابرت را ارايه دهيم: از فلسفه و تاريخ تا مديريت 

و كار با وب سايت. 

جلسه صبح پنجشنبه
جلسه صبح پنجشنبه كه در آن آقايان داود رئيس دانا و حبيب اهلل و دانيال اعلمي شركت كرده  بودند از هر 
نظر بي نظير است. سطح و كيفيت درس ها در اين كارگاه بسيار باالست و هيچ يك از كارگاه هايي كه تا كنون 
در دفتر كادرها داير شده اين اندازه از نظر درسي پر محتوا نبوده است. دليل آن هم روشن است: آقايان داود 
رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي دو نفر از نيروهاي تشكيالتي انجمن معتادان گمنام هستند كه بايد جلساتي بزرگ 

و پرتنش را ادراه كنند. در نيتجه آنان قدر اين قواعد را به خوبي پي برده اند

عالوه بر اين، انجمن معتادان گمنام بعد از يك رشد سريع به مرحله اي رسيده كه - به قول آديزيس - بايد به 
ساختارها و قواعد دروني خود سازمان و سامان بدهد. در غير اين صورت ممكن است از هم بپاشد. در چنين 

شرايطي است كه دستورنامه رابرت براي رهبران اين سازمان به مثابه يك معجزه تلقي مي شود. 

پريروز بعد از حضور در كارگاه آقاي داود رئيس دانا و دانيال اعالمي كتاب هاي دستورنامه رابرت را كه از 
صحافي تحويل گرفته بودند نشان من دادند. فو ق العاده خوشحال بودند و سرانجام در آخر كارگاه دانيال 
اعلمي از كتاب هاي اصلي و ترجمه هاي صحافي شده دستورنامه رابرت در حاليكه سه عضو كارگاه پشت 
كتاب ها نشسته بودند عكس گرفت و من هم تصميم گرفته ام كه در مورد اين لحظه ي تاريخي مطلبي براي 

جاذگذاري در وب سايت كادرها دات كام بنويسم. 

موضوع هاي آموزشي كارگاه
كارگاه روز پنجشنبه از نظر موضوع هاي آموزشي نيز بسيار غني و جالب بود. در ابتداي جلسه آقايان داود 
رئيس دانان و حبيب اهلل اعلمي پدر مشكلي را مطرح كردند كه به رأي دادن اعضاي مختلف در كميته هاي 
و  ساختاري  مفاهيم  با  مي بايست  بدهم  بهتري  توضيح  بتوانم  من  آنكه  براي  مي شد.  مطرح  انجمن  شهري 
آئين نامه اي انجمن معتادان گمنام آشنا مي شدم. آقاي داود رئيس دانا اين ساختار را برايم توضيح داد و همانجا 
را  سوال هاي مربي جوان  بعداً  پارلمانتارين هاست.  انجمن  اين ساختار چقدر شبيه ساختار  دريافتم  بود كه 
بحث گذاشتيم كه از جمله به تشريح خصوصات مجامع تصميم گيري پرداخت و دست آخر هم  به دومين 
خصوصيت توصيفي استاندار پيشنهادها پرداخيم كه براي همه جذاب بود. اين خصوصيت به كاربرد پيشنهاد 
مربوط مي شود و اين خصوصيت پيشنهاد ها در جدولي به صورت نمودارهاي جالب نشان داده شده است. 
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خصوصيت نشست سه شنبه كارگاه دانشجويان
اگر قرار باشد مهم ترين خصوصيت نشست سه شنبه گذشته كارگاه دانشجويان را بشمارم بايد بگويم: اين 
كارگاه در ترويج دستونامه رابرت بسيار بسيار موفق است. اشاره به برخي از فعاليت هاي ترويجي اعضاي اين 

كارگاه كه در همان نشست سه شنبه گذشته مطرح كردند اين ادعا را نشان مي دهد: 

معرفي دستورنامه رابرت در ويكيپدياي فارسي
هنگامي كه نوبت گزارش به آقاي پرهام رضايي رسيد با تواضع خاص خودش توضيح داد كه متن انگليسي 
ويكيپديا در مورد دستونامه رابرت را به فارسي ترجمه كرده است. من از او پرسيدم: مگر قباًل ترجمه نكرده 
بوديد؟ توضيح مي دهد: چرا، ولي متن انگليسي آن مدام ويرايش و زياد تر مي شود. به همين خاطر مجبور 
شده دوباره متن انگليسي را به فارسي ترجمه كند. او براي جمع توضيح مي دهد كه در اين مورد در ويكيپديا 
خيلي مطالب جاگذاري شده است. من تصميم دارم هرگاه كار آقاي پرهام رضايي در اين زمينه تمام شد 
گزارش فعاليت خودش را در وب سايت كادرها دات كام جاگذاري كند. اين يك نمونه از تالش هاي اين 

جوان استثنائي. 

او باز هم از روي فروتني برخي از فعاليت هايش را كه البته هنوز به جايي نرسيده است گزارش نمي دهد. 
چون عقيده اش اين است هرگاه به جايي رسيد توضيح خواهد داد. برخالفي برخي ديگر كه سبك ذهني اشان 
طوري است كه حتي ايده هايشان را هم گاهي به عنوان گزارش عملكرد ارايه مي دهند، آقاي رضايي صبر 
مي كند تا كار انجام شود بعد گزارش كند. حدس مي زنم با برخي از دوستانش در تدارك انجمني براي انجام 

برخي كارهاست كه هنوز در مورد آن گزارشي نداده است. 

طنين دستورنامه رابرت در شوراهاي شهر و روستا
در كشور بيش از 45 هزار شوراي شهر و روستا فعال است و در نتيجه گسترد ه ترين بازار دستورنامه رابرت 
همين شوراها هستند. خوشبختانه ملت ما شانس آورده و آقاي ابراهيم عليپور و خانم اعظم اكبري از اين 

بخش جامعه با دستورنامه رابرت آشنا شده اند و در نشست هاي سه  شنبه ها شركت مي كنند. 

آقاي عليپور در گزارش سه شنبه گذشته خود به برخي از فعاليت هاي ترويجي خود در شوراي شهر تهران، 
در ستاد اجرايي شوراياري ها، و در ميان اعضاي شوراياري هاي تهران و نيز در كميسيون فرهنگي اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي و نيز در ميان دانشجويان اشاره كرد و نشان داد كه براي معرفي اين قواعد يك لحظه 

را نيز از دست نمي دهد. 

به  تهران  اعضاي شوراي شهر  از  نفر  يا چهار  با سه  آقاي عليپور، وي  براساس گزارش سه شنبه ي گذشته 
طور مشخص در مورد دستورنامه رابرت و فعاليت دفتر كادرها صحبت كرده و به آنان اندرز داده كه به فكر 
آموزش اين قواعد باشند. او همچنين در گفتگويي با خانم ميالني كه در حال حاضر مسؤل آموزش ستاد 
اجرايي شوراياري هاي تهران است تأكيد كرده است كه تا وقتي شورايار هاي تهران اين قواعد را ياد نگرفته اند 
گنجاندان هر برنامه آموزشي ديگري بي ربط است و از خانم ميالني اكيداً خواسته است تا هرچه زوتر ترتيبي 
بدهد كه بهترين شورايارهاي محالت از طريق دفتر كادرها با اين قواعد آشنا شوند. از او و چند نفر ديگر 
از شوراياران براي شركت در يكي از كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي دعوت شده است. به من گفت 
تصميم اكيد دارد در اين زمينه در آن كميسيون نيز با جديت صحبت كند. نيز براي ترويج اين قواعد در ميان 

دانشجويان و استادان دانشگاه يك لحظه را هم از دست نمي دهد. 

در اين زمينه آقاي عليپور يك رقيب جدي دارد و او هم كسي نيست جز خانم اعظم اكبري كه از طريق همين 
آقاي عليپور جذب شده است. 

خانم اكبري در بخش اداري شوراي استان تهران فعاليت مي كند. نمايندگان شهر تهران و ساير شهرهاي استان 
تهران در يك شوراي باالدستي يا والد جمع مي شوند تا در مورد استان تهران تصميم بگيرند. خانم اعظم 
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اكبري براي معرفي اين قواعد به اعضاي اين شورا از هيچ فرصتي غفلت نمي كند. 

عالوه بر اين، نمايندگاني از شوراهاي استان در سطح ملي جمع مي شوند و شوراي عالي استان ها را تشكيل 
مي دهند كه گويا 72 عضو دارد و ماهانه تشكيل مي شود. ظاهراً بخش اداري شوراي استان تهران در آن زمينه 
نيز فعال تر است و دست باال را دارد و فعال ترين فعاالن نيز همين خانم اكبري است كه با ذهني بسيار روشن 
و فعال دارد اهميت قانون پارلمان را به خوبي درك مي  كند و در هر جلسه كلي گزارش دارد كه براي معرفي 

اين قواعد به اين شوراها چه كرده است. 

آقاي  نام  به  نزد شخصي  را  اين هفته من  اين است كه چهارشنبه  زمينه  اين  در  اكبري  اقدام خانم  آخرين 
ممي زاده ببرد كه مسؤل آموزش اين شوراهاست تا من دستورنامه رابرت را به ايشان معرفي كنم. او اميدوار 

است ترتيبي داده شود كه من اين قواعد را به نحوي به اعضاي شوراهاي سراسر كشور آموزش بدهم. 

اما فعاليت هاي خانم اكبري به شوراها منحصر نمي شود. او عضو يكي از انجمن هاي اوليا و مربيان است و با 
جديت دنبال اين است كه خودش به دانش آموزشان آن مدرسه اين قواعد را ياد بدهد. در نشست هاي اخير 
اين انجمن او اساليدهايي را كه براي معرفي اين قواعد به زبان انگليسي تهيه شده است و من آن ها را به 
وي معرفي كردم به مديران مدرسه اي كه دخترش در آن تحصيل مي كند نشان داده است و در اين زمينه هم 

بسيار جدي است. 

من به اشان توصيه كرده ام كه با تعدادي ديگر از بانوان عالقمند مثل خانم توكل و خانم نقي ئي و ديگران 
مؤسسه اي براي ارتقاي انجمن هاي اوليا و مربيان ايجاد كنند كه يكي از هدف هايش ترويج اين قواعد از طريق 
اين انجمن ها در سطح مدارس است. من تأكيد كردم كه مبرم ترين و مناسب ترين مخاطبان ما دانش آموزان 
از  اين گروه  به  دستورنامه  معرفي  را صرف  بيشترين تالش خودمان  بايد  نتيجه  در  دبيرستان هستند  دوره 

جمعيت كنيم. 

كساني كه در آينده تاريخ جنبش كادرها را تحليل مي كنند بايد قضاوت كنند كه اين فعاليت ها ثمر داشته يا 
نه و چرا؟ 
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دوشنبه 13 مهر 1394

تمركز بر ارتقاي كيفيت وب سايت
اين روز ها بيشتر توجه ام روي ارتقاي كيفيت وب سايت متمركز شده است. به نظرم اوضاع اقتصادي به نحو 
بسيار چشم گيري بدتر شده است. منظورم ركود اقتصادي است كه سبب شده مردم عمومًا بي پول تر از گذشته 
شوند. در نتيجه بسيار بسيار خوش خياالنه است كه توقع داشته باشيم مردم در اين شرايط بتوانند وقت و 
پول و انرژي براي شركت در كارگاه ها صرف كنند. چشم انداز بهبودي هم به اين زودي وجود ندارد. ديروز 
مقاله اي در يكي از وب سايت ها خواندم كه يك مسؤلي از بخش تحريم هاي دولت آمريكا قضاياي مربوطه 
را توضيح مي داد. اگر بر اساس آن توضيح ها بخواهيم اظهار نظر بكنيم، اوضاع حاال حاال بهبود چشم گيري 
نخواهد يافت. در اين شرايط من فرصت دارم تا وب سايت را به يك دانشگاه الكترونيكي تبديل كنم و زمينه 
را براي معرفي اين قواعد در سطح ملي آماده سازم. همچنين كتاب را براي چاپ آماده كنم و مهارت هاي 
متنوع نيروهاي با كيفيت اما معدود را در تمام عرصه ها ارتقا بدهم و در يك كالم خودمان را براي سه يا چهار 

سال آينده كه انتظار مي رود شايد نتايچ رفع تحريم ها بروز يابد آماده كنيم. 

سياست كلي
مثل  و  پايه  انجمن هاي  مثابه  به  رابرت  آموزش دستورنامه  كارگاه هاي  كه  است  اين  كلي همچنان  سياست 
گروه هاي بهبودي انجمن معتادان گمنام در سطح هر محله، منطقه، شهر تشكيل شود و تحت ساختاري شبيه 
به ساختار انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا كه به نظر مي رسد انجمن گمنامان هم از روي آن الگو برداري 
ابعاد قضيه روز به روز در ذهنم معنوي تر و عميق تر مي شود: اگر انجمن  البته،  يابد.  كرده است، گسترش 
معتادان گمنام هدفش را بازسازي شخصيت هاي معتادن تعريف كرده است كه از فقدان سالمت عقل به يك 
انسان متعالي تبديل مي شوند، اين كارگاه ها نيز مي توانند يك انسان مستبد و بربر را به يك انشان شريف و 
متمدن تبديل كنند. در نتيجه مي توانند به عنوان بستري براي ايجاد و بسط همان جنبش معنوي و اخالقي باشد 

كه جامعه ما به آن نياز دارد. اين روزها در چارچوب اين سياست است كه ذهنم فعاليت مي كند. 

گسترش در سطح شهر ها
اگر سياست اين باشد، بايد كمك كنيم تا افرادي مثل آقاي حبيب اهلل اعلمي و داود رئيس دانا در اشتهارد و 
كرج نخستين كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را داير كنند. خانم اعظم اكبري هم مي تواند كارگاه هايي 
راه بياندازد. به طور كلي هدف اين خواهد بود كه كارورزان بتوانند كارگاه هايي ايجاد كنند و آن  كارگاه ها 
نقش انجمن هاي پايه را براي تشكيالت ايفا كنند، خيلي شبيه به واحد هاي انجمن ملي پارلمانتارين ها و مثل 

گروه هاي بهبودي انجمن معتادان گمنام كه در هر محله و كوي و برزني تشكيل مي شوند. 

در سطح منطقه
در راستاي اجراي همين سياست در سطح منطقه است كه اين روز ها مشغول مكاتبه به جواني به نام جورج 
كاندلف هستم. با اين جوان از طريق اسپيپ آشنا شده ام و آشنايي ما به حدود 5 تا 6 سال پيش برمي گردد. 
من سؤال هايي كه در مورد اسپيپ دارم، به جاي آن كه با گروه مطرح كنم، با وي مطرح مي كنم. به اين دليل 
كه ويرايش عربي و انگليسي نرم افزار بسيار به هم شبيه است. به عالوه آنقدر دانش من در مورد وب سايت 
ابتدايي است كه سؤال مضحكي به نظرم مي رسد كه بهتر مي دانم براي حفظ آبرو با يك نفر مثل همين جناب 
اما نمي دانم در حال حاضر كجا  جورج در ميان بگذارم. فكر مي كنم او مسيجي است. سوري هم هست. 
ساكن است. وب سايتي دارد كه اخبار و گزارش هاي ضد صهيونيستي در آن منتشر مي كند. وب سايت او 
را در ايران مسدود كرده بودند. فكر مي كرد اگر با مسؤالن مربوطه مكاتبه و اعتراض كند فيلتر را برمي دارند. 
چند وت پيش هم در مورد خواننده اي ايراني از من پرسيد كه در ترانه هايش خودش را عرب كش ناميده بود. 

به خاطر همين سوابق است كه چند روز از او خواستم تا نگاهي به كادرها دات كام بياندازد. از او پرسيدم 
آيا با دستورنامه رابرت آشناست يا نه؟ آشنا نيست. اما با همين مختصري كه در ترجمه عربي آن خوانده 
مي داند كه اين قواعد براي اداره جلسات است. در آخرين ايميلم از او پرسيدم آيا مناسب مي داند براي بسط 
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دموكراسي در منطقه بخش عربي وب سايت كادرها  راه  اندازي شود؟ جواب داد هركاري در اين زمينه مناسب 
است اما بايد ديد كه كار تكراري انجام نشود. بعد واب سايتي را به من معرفي كرد كه تقريبًا نشاني و اخبار 

تام كارزارهاي دموكراتيك، حقوق بشري و آزادي خواهي در خاورميانه را گزاش آن الين مي دهد. 

گفتگو هاي ما تا اينجا آمده است. من تصميم دارم كمي در مورد وضعيت قانون پارلمان در ايران خودمان 
بگويم و توضيح بدهم مردم ما چنين شناختي نداشتند در نتيجه راه اندازي چنين دفتري توجيه داشت. اما با 
توجه به اينكه دستورنامه رابرت مدت ها قبل در زبان عربي وجود داشته، نمي دانم مردم جامعه تا چه حد با 
اين قواعد آشنا هستند و آيا راه اندازي كارگاه در سطح كشورهاي منطقه الزم است يا نه؟ بعد از يافتن اين 
پاسخ است كه بايد بحث را با جورج ادامه بدم و بكوشيم تا در سطح منطقه نيز اين كارگاه ها را افتتاح كنيم. 

چه كساني اليق جمهوري هستند؟ 
تصميم گرفته ام مطالب به درد به خوري كه در وب سايت هاي ديگر جاگذاري كرده ام نم نم به وب سايت 
كادرها دات كام منتقل كنم. نخستين آن ها مقاله اي بود كه در روزنامه نيويورك تايمز سال 1895 و به مناسبت 
اين مقاله را در نخستين روز هاي  از دستورنامه رابرت در آن سال منتشر شده است. من  نشر هزار نسخه 
كارگاه هم انديشي عرف پارلمان ترجمه كردم و در اختيار اعضاي كارگاه ها قرار مي دهم. اين مقاله را پريروز 
در وب سايت منتشر كردم و ديروز نيز متن انگليسي مقاله و چند جمله توضيح خودم را در دو بخش فارسي 

و انگليسي وب  سايت جاگذاري كردم. متن آن ها: 

چه كساني اليق جمهوري هستند؟

12 مهر 1394
يكشنبه 4 اكتبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

روزنامه ي آمريكايي »نيويورك تايمز« در شماره  روز 24 مارس سال 1895 خود و به مناسبت انتشار ويرايش 
جديدي از كتاب دستورنامه رابرت ]1[ مقاله اي منتشر كرده و در آن به اين پرسش مي پردازد كه »چه كساني 
اليق جمهوري« هستند؟ اين مقاله در پاسخ به اين پرسش مي نويسد فقط كشوري اليق جمهوري است كه 
مردمش بتوانند نشست هاي شهري را به نحو مناسب برگزار كنند. نشست شهري به نشست هاي عمومي اي 
گفته مي شود كه ساكنان يك شهر در آن حضور مي يابند تا با اكثريت آراء در مورد نحوه ي مديريت شهري 
تصميم  گيري كنند. نويسنده ي مقاله با اشاره به اينكه تمام دانشگاهيان آمريكا قواعد قانون عرفي پارلماني را 
بلد هستند و در هر روستاي آمريكا دست كم يك پارلمانتارين مي توان يافت كه قواعد اداره ي نشست ها را 

مي داند، نتيجه مي گيرد كه مردم آمريكا شايستگي حكومت جمهوري را دارا هستند.

خاطر نشان مي شود اين مقاله كوتاه در ارديبهشت ماه 1391 به فارسي منتشر شد و در اختيار اعضاي نخستين 
كارگاه آموزش دستورنامه رابرت قرار گرفت. اما چون، به رغم كوتاهي، تصويري نسبتًا جامع از اثرات كتاب 

دستورنامه رابرت بر جامعه ي 120 سال پيش آمريكا ارايه مي دهد، در ادامه نقل مي شود:

قانون پارلمان

تصوير مقاله نيويورك تايمز به مناسبت انتشار چاپ جديد دستورنامه رابرت
تاريخ نشر اين شماره روزنامه: 24 مارس 1895

مدت ها پيش كسي گفت فقط كشوري اليق جمهوري است كه مردمش بتوانند نشست هاي شهري 
اياالت متحده  افزود كه در  بايد به اين گزاره  را به نحو مناسب برگزار كنند. به شيوه ي استتناجي 
انجام  قاعده   اين كار را طبق يك  ما مي دانيم چگونه نشست هاي شهري مناسب را برگزار كنيم و 
مي دهيم. البته وقتي مردم در نشست هاي شهري حضور مي يابند تا تعيين كنندكه شهرهايشان نسبت 
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به موضوع هاي مورد عالقه ي آنان چه بايد بكنند، مواردي از بي نظمي بروز مي يابد، اما عموم مردم 
آمريكا در نشست هاي شهري به شيوه اي مناسب رفتار مي كنند واجازه مي دهند تا اكثريت حكومت 

كند.

»قانون  عنوان  به  كه  آنچه  به  نسبت  احترام  برگزاري نشست هاي شهري،  آمريكايي  از رسم  خارچ 
پارلماني« شناخته مي شود، فوق العاده ارتقاء يافته است، و در هيچ كشور ديگري اين اندازه به مقررات 
برگزاري منظم نشست ها توجه نمي شود. غيرممكن است در اين كشور يك روستا را پيدا كنيد كه 

دست كم يك نفر در آن نباشد كه مردمش وي را به عنوان »پارلمانتارين« نشناسند.

دانشگاهيان همه پارلمانتارين هستند. به سختي يكي از آنان فارغ التحصيل مي شود در حاليكه نتواند 
به عنوان رئيس جلسه، يك كنوانسيون ملي سياسي يا حتي يك كنگره مجلس قانون گذاري را اداره 
كند. آنان مي آموزند كه در نشست هاي درسي و در مجامع مذاكراتي خود اخطار دستور بدهند، و 
اصالحيه ها و جايگزين ها را پيشنهاد كنند. ماسون ها، آد فلوها ]2[، شواليه هاي پتياس ]3[، و صدها 
انجمن غيرعلني ديگر، و البته پسران مالت نيز، نشست هاي خود را طبق، به اصطالح، روش پارلماني 
عالي ترين  بگيرند.  ياد  را  پارلماني  قانون  است  الزم  كه  دريافته اند  نيز  زنان  حتي  مي كنند.  برگزار 
اين روزها  بلكه زنان  آنان ديگر نشست محرمانه ي »انجمن ميسيونري كليسا« نيست،  نوع نشست 
كنوانسيون هاي بزرگ برپا مي كنند و رئيسان اين كنوانسيون ها چكش ها را روي ميز مي كوبند، رسميت 

جلسه را اعالم مي كنند، و حتي حد نصاب را مي شمارند.

پس جاي تعجب ندارد، مردم پارلماني اي كه ما هستيم، ببينيم كه ويرايش جديد »دستورنامه رابرت«، 
كه اكنون به عنوان يك اثر استاندارد شناخته مي شود و از سوي بسياري از مردم به عنوان بهترين كتاب 
در نوع خودش براي استفاده در نشست هاي شهري، انجمن ها و انواع مجامع تصميم گيري شناخته 
شده است، چاپ شده باشد. ويرايش جديد در هزار نسخه به چاپ رسيده و به نسخه هايي كه پيش 
از اين منتشر شده افزوده مي شود و به تيراژ 173 هزار نسخه مي رسد. ويرايش جديد به طور كلي 
مشابه ويرايش قبلي است، اما، در جهت انطباق بيشتر با استفاده در كنگره و با اصول بنيادين قانون 

پارلماني، چند تغيير در آن داده شده است. 

در بخش انگليسي وب سايت نيز متن انگليسي خبر و يكي دو جمله در مورد اينكه اين مقاله به زبان فارسي 
هم ترجمه شده است آمده است. 

اطالع رساني
امروز صبح كله سحر به ذهنم رسيد كه خبر راه اندازي بخش انگليسي را از طريق ايميل به اطالع  مخاطبان 
خاص وب سايت برسانم. منظورم از مخاطبان خاص اشخاصي هستند كه از همان اول حركت كادرها اين 
كتاب را به اشكال مختلف براي آنان معرفي كرده ام يا گذرشان به دباغ خانه افتاده است و با دستورنامه آشنا 
هستند. طي خبر كوتاهي اطالع دادم كه بخش انگليسي وب سات كادرها دات كام راه اندازي شد تقريبًا همين. 
اما هنوز افزايشي در آمار مراجعه نشان نمي دهد. هرچند آمار بازديد از سايت به ازاي آي پي بي وقفه ادامه دارد 

و من بايد تازگي مطالب را براي كساني كه يكبار را وب سايت مراجعه مي كنن نگاه داردم. 

چندين ايده در ذهن دارم براي نوشتن مقاله كه دارند پخته مي شوند. كارها روي غلطتك است و با سرعت 
و كيفيت مطلوب جلو مي روند. 
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ايده هايي براي توسعه در سطح منطقه
چند روز پيش نامه اي از دوست اسپيپي خودم آقاي جورج كندلفت دريافت كردم كه در واكنش به مشورت 
من براي راه انداختن بخش عربي در وب سايت كادرها دات كام، ضمن تشويق تلويحًا مي گفت كه در دنياي 
عرب تالش هاي زيادي براي دموكراسي مي شود و قبل از هر كاري بايد ديد كه كار جديد تكراري نباشد. و 
براي نمونه وب سايتي را معرفي كرد كه كارش ارايه پوشش خبري گسترده از تمام كمپين هايي است كه براي 

دموكراسي، سكوالريزم و حقوق بشر در جهان عرب جريان دارد. 

يكي از خصوصياتي كه اين روز ها در خودم ارتقا مي دهم اين است كه اگر فرصت براي دادن پاسخ به مطلبي 
وجود دارد در واكنش عجله نكنم. چون تجربه نشان مي دهد وقتي مدتي به پاسخ هاي محتمل فكر مي كنم، 
بعد از مدتي بهترين و پخته ترين پاسخ در ذهنم شكل مي گيرد. به همين قرار در واكنش به نامه آقاي جورج 
هم تأمل كردم و سرانجام ديروز متن زير را براي او نوشتم. من عمداً متن انگليسي را نقل مي كنم چون به نظر 
خودم مهارتم در نوشتن به انگليسي رشد خوبي كرده و اگر مدتي با افرادي مثل جورج مكاتبه  داشته باشم 

خيلي سريع تر رشد خواهد كرد و براي حضور در عرصه جهاني نيز آماده تر خواهم شد. 
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خوب. هنوز نمي دانم واكنش جورج به اين نامه من چه خواهد بود. اما و تا آنجا كه به من مربوط مي شود 
هنگام نوشتن اين نامه به نكات زير توجه كردم: 

1. فكر نكند كه تالش هاي عرب ها را براي رسيدن به دموكراسي عقب تر از ايراني ها ارزيابي مي كنم. 
2. تصريح كردم كه اتفاقًا ايرني ها نيز تا امروز با اين قواعد آشنا نبودند و من نخستين ايراني هستم كه اين 
قواعد را آموخته و دارد به ديگران آموزش مي دهد )البته اگر شوق افندي و گروه بهائيان را در نظر نگيريم كه 
در آن صورت آنان زودتر از همه در منطقه خاورميانه با اين قواعد آشنا شدند و شوقي افندي وقتي شانزده 
ساله بود در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويي دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت كه در سال 1915 
منتشر شده مقاله نسبتًا مفصلي به زبان انگليسي براي معرفي اين قواعد نوشته است و تعدادي از بهائيان ايراني 
به من گفته اند كه او يكي از ويرايش دستورنامه رابرت را نيز با عنوان قواعد اداري ترجمه كرده است. اما به 
رغم قولي كه به من دادن نسخه اي از اين كتاب را به من نشان ندادند. و ظاهراً آقاي شوقي افندي هم - گويا - 
نگفته كه آن كتاب را يك آمريكايي نوشته و نظرم دستورنامه رابرت را از طريق فرقه بهايي جهاني سازي كرده 
است. و متأسفانه با چسباندن برچسب بهائي گري به اين قواعد، بقيه ملت از اين قواعد رهايي بخش محروم 
شدند. البته تمام اين نظرات در صورتي قابل تأمل هستند كه آقاي شوقي افندي آن كتاب هنري مارتين رابرت 
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را واقعًا به فارسي ترجمه كرده باشد. در هر صورت اين نكات با آقاي جورج مطرح نشد(. 
3. در نامه به آقاي جورج تصريح كردم سؤالي كه از او جوابش را مي خواهم اين است كه به طور مشخص 

به من بگويد آيا انجمن ها و جامعه هاي دنياي عرب با دستورنامه رابرت آشنا هستند يا نه؟ 
4. در آخر نامه هم به اجمال هشدار دادم كه اهميت اين قواعد را دست كم نگيرد و به اهميت آن ها در ساخت 

دموكراسي توجه كند. 

البته، حاال بايد منتظر بمانم تا دريابم جواب جورج چيست. اما اگر به هر دليل استقبال نكرد چه بايد بكنم؟  
همين سؤال سبب شد كه چند راه  حل جالب به نظرم برسد: 

آشنايي با مترجم عربي
فكر مي كنم بهترين كسي كه در حال حاضر مي توانم در مورد اين كتاب با او وارد گفتگو بشوم مترجم عربي 
كتاب است. در نتيجه فوري به وب سايت »مركز تحقيقات وحدت عربي« كه ناشر كتاب است رفتم و با 
ارسال يك نامه كوتاه به انگليسي ضمن معرفي خودم به عنوان مترجم فارسي دستورنامه از هركس كه نامه را 
دريافت مي كند تقاضا كردم كمكم كند تا بتوانم با مترجم عربي كتاب ارتباط برقرار كنم. بعد از كمي جستجو 

متن پي.دي.افي كتاب را دانلود كردم و نامه مترجم را يافتم. 

خوب، حاال چند وظبقه مهم درام:
اول. ادامه تالش براي برقراري ارتباط با مترجم كتاب و معرفي او در وب سايت كادرها و راه انداختن ارتباط 

فرهنگي با او. 
دوم. جستجو در مورد اينكه آيا ترجمه اين كتاب به عربي سبب شده است تا مراكزي براي آموزش اين قواعد 

شكل بگيرد يا نه؟ 
سه. اگر شكل گرفته است، همكاري با آن ها را شروع كنيم، و اگر شكل نگرفته است با كمك مترجم يا كساني 

كه او معرفي مي كند اين كار را شروع كنيم.
چهار. عالوه بر سفر به كشورهاي عربي مي شود از طريق وبينار اين كارگاه ها را داير كرد. 

پنج. براي اين كار من بايد هرچه فوري و فوتي با اصطالحات اين قواعد در زبان عربي آشنا شوم تا بتوانم با 
تلفيق عربي و انگليسي دست و پا شكسته در اين كارگاه ها نيز نقش مربي را ايفا كنم. 

پنج. معرفي ترجمه عربي كتاب در وب سايت كادرها دات كام. 

و ايده هاي ديگري كه هر افسار ذهن را رها كنم دست از سرم برنمي دارند. 

كارهاي ديگر در سطح منطقه
اندازي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در سطح كشورهاي منطقه،  به محض جدي شدن بحث راه 
امكانات بالقوه عظيم انجمن معتادان گمنام نظرم را جلب كرد. تا آنجا كه مي دانم ستاد منطقه اي اين انجمن 
در ايران مستقر است. از همين رو مي شود از آقايان داود رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي كه از كادرهاي انجمن 
هستند خواست تا دستورنامه رابرت و كارگاه ها را به شعب انجمن در تمام كشورهاي منطقه نيز معرفي كنند. 

به اين ترتيب، كانال بعدي براي ورد به كشورهاي منطقه ستاد انجمن معتادان گمنام است كه خوشبختانه در 
تهران مستقر است و دو نفر از اعضاي كليدي و معتبر آن در كارگاه هاي دستورنامه رابرت شركت مي كنند. 

بعد از كارگاه
در حال نوشتن بند فوق بودم كه تلفن زنگ زد. آقاي دانيال اعلمي بود كه خبر مي داد ده دقيقه ديگر خواهد 

رسيد و پدرش و آقاي داود رئيس دانا نيز در راه اند.
تصميم  دانيال  دانشگاه  به خاطر وضعيت  اما  مي كردند.  پنجشبنه شركت  روز  كارگاه هاي  در  امروز  تا  آنان 

گرفته اند از اين پس روز هاي سه شنبه در كارگاه بيايند. و امروز نخستين روز آن بود. 
بعد از رفتن آنان من مقداري كارهاي دفتري را انجام دادم و حاال بقيه اين روزنوشت را مي نويسم. 
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پرش به طرف منطقه
ديروز دو كارگاه پر ثمر داشتم. نكات مهم اين دو كارگاه را حتمًا بايد ثبت كنم. آقاي ادموند ميرزاخانيان 
چهره استراتژيك هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور با ارسال ايميلي اعالم كرد هيأت رئيسه موافق دريافت 
طرح من است و خودش به من قول داده كه از اجراي طرح در جامعه با تمام توان حمايت كند. خالصه 
طرح اين است كه من به عنوان مشاور پارلماني جامعه مهندسان مشاور مشغول كار شوم و ماهانه  هم مبلغي 
دريافت كنم و بكوشم بر اساس آموزه هاي دستورنامه رابرت روي جامعه مهندسان مشاور كار كنم. به نظرم 
يك فرصت تاريخي كم نظير است و با خالقيت تا اينجا مانع از آن شده ام كه اين فرصت بسوزد. براي پرش 
به طرف منطقه خاورميانه عربي نيز اقدامات جالبي انجام داده ام كه گزارش خواهم كرد. آخر شب هم كلي 
وقت صرف اصالح و بازسازماندهي مطالب وب سايت كردم كه آمار بازديد از آن به صورت مستمر افزايش 
مي يابد. كتاب صحافي  شده ي دستورنامه رابرت را هم كه براي دبيركل سازمان معلمان به زندان اوين پست 

كرده بوديم ديشب برگشت شد. در اين مورد هم نكاتي را مطرح خواهم كرد.  

گزارش كارگاه هاي ديروز
كارگاه هاي ديروز، هم كارگاه پاكان و هم كارگاه دانشجويان هم از جهت مطالبي كه در آن ها مطرح شد و 
هم از نظر تأثيري كه كارورزان اين كارگاه ها در سطح منطقه و در سطح ملي بر توسعه و گسترش دستورنامه 

رابرت دارند اهميت زيادي داشتند. 

برگذار مي شد. هميشه ساعت ده  بود كه صبح سه شنبه  بار  اولين  براي  كارگاه صبح روز سه شنبه )ديروز( 
روز هاي پنجشنبه برگزار مي شد. اما چون وضعيت كالس هاي دانشگاه آقاي دانيال اعلمي طوري است كه 
سه شنبه مناسب تر است، پدر او و دوست پدرش نيز تصميم گرفته اند كه به جاي پنج شنبه ها سه شنبه ها به دفتر 
بيايند. آقاي دانيال يك ربع زودتر رسيد. اما آقاي اعلمي پدر و آقاي داود رئيس دانا حدود يك ربعي تأخير 
داشتند. بنا بر اين نيم ساعتي به صحبت هاي دانيال جوان گوش دادم. او مثل بسياري از هم سن و ساالن 

خودش پسر پر شوري است. 

در جلسه ديروز - تا آنجا كه به خاطرم مانده  اين - نكات مطرح شد: نحوه بررسي وضعيت يك مسؤل 
خدماتي كه به روش نادرستي نامزد و انتخاب شده است. در توضيح دو نوع اخطار دستور را تشريح كردم و 
توضيح دادم كه مي شود اخطار دستور داد و اگر رئيس هم حكم به درستي انتخابات داد، حكم او را فرجام 
خواهي كرد. در ادامه مسأله تخلف عضو و راه هاي برخورد با آن مطرح شد كه قضيه را به صورت مشروح 
توضيح دادم. از اين بحث به سمت ضرورت شرافتمند بودن اعضاي يك انجمن رفتم و به تعريف شرف 
پرداختم كه براي مخاطبان بسيار جالب بود. تأكيد كردم كه بر خالف رفتار شرافتندانه، چرا رفتار ايرانيان و 
حكومت با آنان نه فقط بر اساس فضائل اخالقي نيست، بلكه بر عكس، بر اساس زذايل اخالقي است و به 

همين دليل است كه ما با چنين جامعه ناهنجاري مواجه هستيم. 

در بخش بعدي به نقش تمدن ساز جنبش پاكان پرداختم و نقش نظام مبتني بر تربيت مداوم اعضا را مورد 
از عدم  ناشي  اعتياد  معتادان گمنام،  انجمن  اگر طبق تجليل هاي  دادم كه  ادامه توضيح  دادم. در  قرار  تأكيد 
سالمت عقل است، در آن صورت ملت ما به صورت كالن دچار عدم سالمت عقل است اما عوارض آن 
منحصر به اعتياد نمي شود بلكه انواع رفتارهاي غيراخالقي و غيرانساني ديگر نيز ناشي از سالمت عقل است. 

در نتيجه ما به انواع انجمن هايي مثل انجمن معتادان نياز داريم كه سالمت عقلي را به مردم ما برگردانند. 

در ادامه تأكيد كردم كه از جمله انجمن هايي كه ما بايد مثل انجمن معتادان گمنام آن ها را سازمان بدهيم انواع 
انجمن هاي پروفشنال است. در اينجا بود كه مفهوم پروفشنال را به طور كامل توضيح دادم و گفتم كه چرا بايد 

انجمن هاي پروفشنال نيز مثل انجمن معتادان عمل كنند. 
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در ادامه ساختار انجمن معتادان گمنام را با ساختار انجمن ملي پارلمانتارين ها - به عنوان نمونه - مقايسه 
كردم و توضيح دادم: همانطور كه انجمن معتادان گمنام در سطح پايه از گروه هاي بهبودي تشكيل مي شود، 
انجمن كادرها نيز مي تواند در سطح پايه، از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت تشكيل  شود. به همين دليل 
از اعضاي كارگاه خواستم در فكر باشند كه با حضور دوستان و آشنايانشان در سطح محله، خانواده و محل 

كار و محل تحصيل دنيال راه اندازي چنين كارگاه هايي باشند. 

در اينجا بود كه آقاي داود دانايي سعي كرد دغدغه هايي را كه اعضا در تشكيل اين كارگاه ها با آن ها مواجه 
خواهند شد در ميان بگذارد. اول از همه ترس. گفتم: خودتان فكر كنيد تا جوابي براي اين دغدغه بيابيد. 

تالش گسترده براي گسترش دستورنامه رابرت
من از آقايان داود رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي خواهش كردم اگر نمايندگان شوراي منطقه اي انجمن معتادان 
گمنام در شوراي فرامنطقه اي را مي شناسند كاري كنند كه آن ها تجربه هاي دستورنامه رابرت را از طريق آن 
شوراي فرامنطقه اي و از طريق شعب انجمن در كشورهايي مثل افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان و ساير 
كشورهاي منطقه منتقل كنند. آقاي رئيس دانا توضيح داد كه دو نفر از نمايندگان ايران در آن شورا شركت 

مي كنند و او با هر دوي آن نمايندگان آشناست. و قول داد اين كار را بكند. 

مسؤالن  از  نفري   120 گروه حدود  يك  به  دادند  خود  ترويجي  فعاليت هاي  مورد  در  كه  ديگري  گزارش 
خدماتي انجمن مربوط مي شود كه در تلگرام راه اندازي شده است و قرار است از همين امشب اين بحث ها 
را در آن راه بياندازند. آقاي حبيب اهلل اعلمي از من مشورت مي خواست كه در گروه تلگرام چطور عمل كند. 
من از هر نوع رهنمود دادن پرهيز كردم و تأكيد داشتم كه بايد به خالقيت خودتان تمركز كنيد چون هر عامل 
كوچكي مي تواند شرايط را تغيير بدهد. در عين حال تأكيد كردم كه تلگرام نرم افزار مناسبي براي برگزاري 
مجمع نيست بلكه براي فارم طراحي شده است. اما ظاهراً كسي به اين هشدارهاي من توجه نمي كند. نمي دانم 

چرا. ظاهراً هنوز با مشكل جديد مواجه نشده اند. 

قدرت بزرگتر يا برتر
خوب شد كه فراموش نكردم و اين نكته را برايشان توضيح دادم كه در متن انگليسي كتاب دوازده گام و 
دوازده سنت،  از »قدرت بزرگتر« صحبت شده است. اما همه جا اين اصطالح به »قدرت برتر« ترجمه شده 
است كه تفاوت مهمي با هم دارند و اين ترجمه به نفع يك گروه و به ضرور يك گروه ديگر تحريف شده 
است. ظاهراً و به خصوص براي آقاي داود رئيس دانا اين نكته آنقدر مهم بود كه گوشي همراه خود را كه 

جمع كرده بود دوباره به كار انداخت تا اين قسمت از صحبت هاي من را هم ضبط كند. 

در جلسه ديروز بحث هايي هم در مورد وجود برتر و اسالمي سياسي هم مطرح شد كه من با احتياط از كنار 
آن ها مي گذرم. اينجا تا قرن هاي آينده نيز امنيت فردي تضمين نخواهد شد. 

هنگام رفتن، آقاي اعلمي پسر يك كتاب در مورد جهاني شدن يا سرمايه داري در عصر جهان شدن از دفتر 
به امانت برد. شب يك مقاله اي به من ايميل زد كه برايم خيلي عجيب بود: خالصه اي از كتاب قلعه  حيوانات 
ارايه داده بود كه در آن يك اسب خوش قلبي دارد براي دل خودش كارهايي براي بهبود زندگي مردم قلعه 
انجام مي دهد. بعد نقل جمالتي از كارل ماركس و از اين قبيل. من حدس زدم دارد روش كار من را نقادي 
مي كند كه گويا در تشخيص اولويت هاي سياسي دچار انحراف هستم. بحث اش را خيلي جدي نگرفتم و 

برايش نوشتم: ممنون. 

بي نتيجه بودن ابتكارها
وقتي با صراحت و با تأكيد برنامه كارگاه جديد را اعالم كردم، بعضي ها گفتند: آهان. حاال شد. ما چقدر همين 
را مي گفتيم؟ چي مي گفتند؟ اينكه كالس برنامه داشته باشد، شرح درس داشته باشد، در يك زمان مشخصي 
تمام شود، افراد جديد پذيرفته نشوند، از اعضاي كارگاه در پايان دوره امتحان گرفته شود و بعد هم گواهي 
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نامه داده شود. ما هم همين كار را كرديم. اما نتيجه؟ جلسه ديروز فقط با دو نفر برگزار شد: آقاي عليپور و 
خانم اكبري. بقيه هر كدام به داليلي ريزش داشتند يا نتوانستند شركت كنند. همين نكته را براي آقاي عليپور 
توضيح دادم و گفتم: شما هم اگر در چندين كارگاه ديگر شركت كنيد و به اين نتيجه برسيد كه فعاًل براي 
شما كفايت مي كند طبيعي است كه در اين كارگاه ها شركت نكنيد. در نتيجه ما بايد واقع بين باشيم و ببينيم 

چه بايد كرد؟ 

چه بايد كرد!
وقتي اين سؤال  را كه با آقاي عليپور در ميان گذاشته  بودم، االن دوباره نوشتم احساس كردم جواب آن را در 

ذهن دارم! همان  كاري را كه انجمن معتادان گمنام مي كند. 

در توضيح بايد بگويم در اسناد انجمن معتادان گمنام تأكيد شده كه شكل گيري اوليه ي گروه ه خيلي سخت 
است. و در همان قسمت هايي كه به اين موضوع مي پردازد تأكيد مي كند براي آنكه گروه از هم نپاشد بايد 
تعهد به شركت در نشست هاي انجمن در بين اعضا ايجاد و تقويت شود. اما چطور؟ در اينجاست كه يك 
تبديل مي شود كه  اعضا  ميان  رفتار در  نوعي سلوك و  به  مفهوم شكل مي گيرد كه  مجموعه گام، سنت و 
كارگاه هاي چندجانبه دارند كه يكي از جنبه هاي آن ها ايجاد و استمرار تعهد اعضاي نسبت به حضور در 
انجمن است. من فكر مي كنم مي شود از تجربه انجمن معتادان گمنام در اين زمينه براي ايجاد تعهد براي 
شركت اعضا در نشست هاي انجمن به صورت خالق استفاه كرد. از جمله، اينكه هر عضو جديد از طريق 
همكاري نزديك با عضو قديمي گام هايي را طي كند و تربيت شود. و جلسات به شكلي اداره شود كه از 
بيايد. در اين زمينه هم كتاب ها را دوباره خواني خواهم كرد و هم از تجربه ي  حالت كالس درس بيرون 

كاگاه ها و كاركردن گام ها استفاده خواهم كرد. 

به نظرم اين دستاورد براي امروز فوق العاده اهميت دارد. اگر موفق شويم همين ساختار را در انجمن هاي 
پروفشنال و حتي در رابطه مربي و مربا هم در پروفشن ها بازآفريني كنيم، بسيار جالب خواهد بود. 

فعاليت هاي آموزشي كارگاه ديروز دانشجويان
در كارگاه ديروز فقط آقاي عليپور آماده بود. بعد از مدتي تأخير خانم اكبري هم - در واقع جنازه خودش را 
تا دفتر كشاند. فوق العاده خسته بود. تالش هاي اين خانم جوان خيلي خيلي بيش از تحسين برانگيز است : او 
يك مادر 70 ساله دارد كه در جواني پرستار بوده و حاال از چندين و چند بيماري العالج و آسيب هاي فروان 
اذيت مي شود. يك برادر اسكيزوفرني هم دارد كه در منزل مادرش زندگي مي كند. هر روز از سر كار به منزل 
مادرش مي رود. غذاي او برادر بيمارش را آماده مي كند و به آنان مي خوراند و وقتي مي خواباند به خانه خوش 
مي رود تا از شوهر و فرزندان خودش پرستاري كند. با اين همه، آنقدر مسؤليت هاي اجتماعي داوطلبان را بر 

عهده دارد كه آدم از اين همه تعهد و نيرو دچار حيرت مي شود. 

در جلسه ديروز، آقاي عصرپوران با اطالع قبلي شركت نكرد. برنامه دانشگاه را نتوانست طوري تنظيم كند كه 
سه شنبه بعد از ظهر را خالي بگذارد. آقاي عليپور و خانم اكبري نيز روزهاي ديگرشان پر است. نتيجه اينكه 
آقاي عصرپوران قادر به حضور در جلسه نخواهد بود. آقايان ارجمندي ها نيز - بدون آنكه از علت واقعي 
تصميم آنان مطلع شده باشم، مدتي است در كارگاه شركت نمي كنند. آقاي پرهام رضايي نيز طي ايميلي به 
من اطالع داد كه خيلي كار سرش ريخته و اين سه شنبه قادر به شركت نيست. آقاي اميرعلي  قرباني نيز بدون 

اطالع قبلي نيامد. 

واكنش هاي من
راستش ديگر نمي توانم مثل سابق براي كارگاه ها بازاريابي كنم. قباًل بعد از مدتي معرفي دستورنامه از افراد 
مي خواست در كارگاه شركت كنند. البد بعضي ها هم براي اينكه دل پير مردي مثل من را نشكنند انسانيت 
به خرج مي دادند و شركت مي كردند. كما اينكه آقاي سيد محمد بهشيتي با صراحت به من گفت كه فقط به 
خاطر شخص خودت به اين كار گاه ها مي آيم و البته دو سه جلسه بيشتر نتوانست بيايد و بابت اين كار هم 
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كلي از من عذر خواست. البد اين افراد شرافتمند احساس مي كردند من حسن نيت و صداقت دارم و اين 
قواعد هم البد براي مملكت خوب است. در نتيجه به عنوان كمك به امر خير در كارگاه ها شركت مي كردند. 
اما من ديگر صحيح نمي دانم با اين روش، يعني با اعمال فشارهاي اخالقي افراد را پاي منبر خودم جمع كنم. 
مدت هاست كه اين نكته را خاطر نشان مي كنم و به بچه ها مي گويم: در اين صورت اگر فعاليت اين كارگاه ها 
را مفيد مي دانيد براي فعال نگاه  داشتن  آن ها فكري بكنيد. اما اگر فكري به عقلشان نرسد يا كاري نخواهند 
بكنند چه بايد كرد؟ بايد گذاشت چراغ اين دفتر در ميانه راه خاموش شود؟ قطعًا نه. به اين موضوع همچنان 

فكر مي كنم. 

مضامين كارگاه
در كارگاه ديروز هيچ مضمون جديدي مطرح نشد اما از آقاي عاليپور خواستم تا با اتكا به حافظه اش درس ها 
و نكات مطرح شده را مرور كند. بعد از خانم اكبري خواستم فهرست را تكميل كند. راستش، من قواعد را به 
شكل قابل فهم و ساده شده توضيح مي دهم. اما اين قواعد بسيار فرار هستند و فكر مي كنم اگر بچه ها بخواهند 
از اين قواعد در مجامع خود استفاده كنند راهي جز تمرين هاي زياد ندارند تا اين قواعد به خاطرشان بماند. 
اما اگر كسي در گير اداره انجمن نباشد، خوب اين قواعد به درد او نمي خورد و فقط از نظر فكري به يك 

دستگاه مفهومي مهم مجهز شده است. 

به هر حال، بعد از فهرست كردن نكات تدريس شده، وارد جرئيات برخي از قواعد شدم كه براي هر دو 
كارورز مفيد بود. 

حواشي كارگاه ديروز
خانم اعظم اكبري در ترويج اين قواعد بسيار جدي است. اينكه در آينده سرخورده خواهد شد يا نه، نمي دانم. 
اما در حاضر تالش جدي دارد كه به بچه هاي هم كالسي دختر خودش اين قواعد را منتقل كند. اما نمي داند 
چگونه. من هم در اين جور موارد از ارايه راهنمايي پرهيز مي كنم و تأكيد دارم كه خودتان بايد از خالقيت 

خودتان كمك بگيريد. اما به او تأكيد كردم كه خيلي سعي كند بد آموزي  ناشي از كم داني را ترويج نكند. 

خانم اكبري در شوراي استان تهران هم كار مي كند. اين شورا متشكل از نمايندگاني از شوراهاي شهر تهران 
است و هر ماه جلسه دارد. ما يك شوراي عالي استان ها هم داريم كه بيش از هفتاد عضو دارد و آن  هم 
ماهاناه برگزار مي شود و خانم اكبري در آنجا هم رفت و آمد دارد. اين ها همه بسترهاي مناسبي براي معرفي 

دستورنامه رابرت است. اما اينكه چقدر فضا براي كار مناسب باشد معلوم نيست. 

ديروز خانم اكبري از داخل كارگاه با فردي به نام ممي زاده كه مسؤل آموزش شوراي استان است تماس 
گرفت و قرار شد يكشنبه با ايشان و با آقاي عليپور براي معرفي اين قواعد به بخش اداري شوراي استان در 

خيابان جويبار - زير ميدان فاطمي برويم. 

فعاليت هاي ترويجي آقاي عليپور
آقاي عليپور ديروز خاطرات بسيار جذابي از فعاليت هاي خود به عنوان يك شورايار پروفشنال ارايه داد. او 
حقيقتًا بر اساس تعاريف استاندارد يكي از موفق ترين رهبران محلي است. خيلي شبيه شيخ حسين در روستاي 
دمزآباد كه تمام عمرش را بدون هيچ چشم داشتي براي ده صرف مي كند. و وجود چنين افرادي استثناء است. 

آقاي عليپور هم در منطقه 18 شهرداري تهران اين نقش را ايفا مي كند. 

يكي از خاطراتي كه تعريف كرد به مالقات با يك هيأت ژاپني مربوط مي شود ك ظاهراً از ژاپن براي تحقيق 
در مورد همين حكومت هاي محلي و شوراياري ها به ايران آمده بودند. رابط براي آقاي عليپور تعريف كرده 
كه سه نفر را به عنوان بهترين شورايار به ژاپني  ها معرفي كرده اند. اما ژاپني ها قبل از رسيدن به محل مالقات 
با شوراياران مورد نظر از اتومبيل پياده شده و از اهالي محل مي پرسند كه آيا فالن كس را مي شناسند يا نه؟ 
اهالي محل دو تا از شوراياران مورد نظر آنان را نمي شناختند. به همين خاطر، ژاپني ها هم از مالقات با آنان 
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صرف نظر مي كنند. راوي براي آقاي عليپور تعريف مي كند: اما وقتي به منطقه 18 رسيدند و سراغ تو را گرفتند، 
بدون استثنا همه محل تو را مي شناختند و ژاپني ها هم به همين خاطر تصميم گرفتند با تو صحبت كنند. 

خصوصيات منطقه هيجده
شورايار   12 تا حدود  دارد  تالش  كه چطور  كرد  اشاره  هم  خبر  اين  به  خود  گزارش  عليپور ضمن  آقاي 
منطقه را كه در يك گروهي تلگرامي عضو هستند تحت نظم درآورد و زمينه را در ميان آنان طوري فراهم 
كنند تا عالقمند شوند دستورنامه رابرت را بياموزند و طبق آن عمل كنند. بخشي از گزارش آقاي عليپور 
به فعاليت هاي اخير او در اين زمينه در گروه تلگرامي مربوط مي شد. و البته توضيح من براي اينكه بايد از 

نرم افزار ديگري استفاده كنند به گوش ايشان هم نمي رفت. 

به هر حال، آقاي عليپور مصمم است آن بخش از قواعد دستورنامه رابرت را كه مي شود در تلگرام پياده كرد 
مورد استقاده قرار بدهد. بنا بر اين، هرچه با قواعد بيشتري در كارگاه آشنا مي شود، قواعد بيشتري را هم در 
گروه تلگرامي اعمال مي كند و به همين ترتيب قواعدي كه در جلسات رمه اي تلگرامي كاربرد دارند به اين 
ترتيب دارند در جامعه نشت مي كنند. به عنوان مثال، مدت زمان مجمع را دو ساعت تعيين كرده اند و همه 
بايد طي اين دو ستاعت در گروه حاضر شوند. بعد از ختم جلسه هم ديگر هيچ كس پيام نبايد بگذارد. به 
نظرم قواعدي كه در همين گروه ها هم كاربرد دارند و مي توانند راهگشا باشند زياد خواهند بود. از جمله اصل 
درهر زمان يك موضوع، كه اگر همين اصل جا بيافتد ما با يك تحول بزرگ در مجمع گزاري مواجه خواهيم 
شد. و اين همان توده اي كردن قواعد دستورنامه رابرت است كه البته بايد نيروهاي پروفشنال هم تربيت كنيم 
تا از سطوح باالتر به ارتقاي پروفشناليسم بپردازيم. وجود وب سايت كادرها دات كام و تسهيل دسترسي به 

اين قواعد به توده اي شدن اين قواعد بيشتر كمك خواهد كرد. 

ديروز بخشي از گزارش آقاي عليپور به فعاليت هاي وي در گروه تلگرامي مربوط مي شد. اين گروه كه حدود 
تهران تشكيل شده است. مديريت و  منطقه 18 شهرداري  برخي مسؤالن  از شوراياران و  دارد  120 عضو 
رهبري اين گروه نيز با آقاي عليپور است. يكي از كارهاي جالبي كه اخيراً كرده است تدوين »مشور اخالقي 
و مرامنامه حرفه اي اضاي شوراياري  منطقه 18 تهران« است. من از خواستم تا متن اين منشور را ببينم. در 
تلفن همراهش نشانم داد و يك نسخه پرينت شده ام به من داد. من در كارگاه  بند هاي اول آن را خواندم. 
خيلي به آقاي خامنه اي پرداخته بود. علت را جويا شدم و توضيح دادم مگر منطقه هيجده جزو مناطق محروم 
نيست و آيا مردم محروم آن منطقه هم هنوز به آقاي اميدوارند؟ توضيح  هاي بسيار جالبي در اين زمينه داد. 
من از صحبت هايش اين طور برداشت كردم كه آن منطقه پر از افرادي است كه در سپاه و بيت رهبري كار 
مي كنند و اين گروه از ساكنان آن منطقه وضعيت اقتصادي بسيار خوبي هم دارند. در عين حال به عنوان طبقه 
حاكم آن منطقه عمل مي كنند و بر تمام ساختارهاي اجتماعي فرهنگي، سياسي و ديني منطقه نفوذ دارند و اين 
گروه هيچ ربطي به مردم عادي منطقه كه محروم و فقير هستند ندارند. البته، آقاي عليپور نيز صادقانه خودش 
را يكي از اعضاي همين گروه مي دانست و معتقد بود كه اگر عضوي از اين گروه نباشد اصاًل در آن منطقه  
جايي نخواهد داشت. به عالوه، همين گروه است كه اگر كسي بد به خامنه اي نگاه كند چشم را در مي آورند. 

قضاوت در مورد منشور اخالقي شوراياري ها
از همان زمان كه من در ستاد شوراياري ها كارگاه كارشناسان آن ستاد را اداره مي كردم آقاي عليپور خيلي 
عالقه نشان مي داد كه با مضامين مربوط به كد اتيكز آشنا شود. اصرار داشت كه براي شوراياري ها نيز كد 
اتكيز تنظيم شود. من زير بار نمي رفتم و معتقد بودم و هستم اين كار هم حيثت زدايي از كد  اتكيز نويسي 
خواهد بود. اما ديروز متوجه شدم كه آقاي عليپور عالئق خود را پي گرفته و منشور اخالقي در ده اصل براي 

شوراياري هاي منطقه هيچده تنظيم كرده است. 

اگر سرمانخورده بودم و دماغم چاق بود متن آن را تايپ مي كردم. اما حالم خوش نيست. به عالوه، از آقاي 
عليپور خواسته ام متن تايپي آن را براي كپي پيست در اختيارم بگذارد. خوب. پيگيرخواهم بود كه به دستم 
برساند و متن كامل آن را نقل خواهم كرد. به نظرم خيلي ارزش دارد. بعد از نقل است كه كمي هم در باره  
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اهميت قضيه صحبت خواهم كرد. اما االن مي خواهم به نكته ديگري اشاره كنم: با اين توضيح ها فكر مي كنم 
حتي شخصي مثل عليپور هم براي آنكه در آينده كل شوراياري هاي را متشكل كند و به آنان دستورنامه رابرت 
را ياد بدهد كفايت خواهد كرد. اما يادم باشد از او بخواهم تا جران ايجاد انجمن هاي محله را هم پيگيري كند. 
هرچند اين دو به دو ساحت مختلف و به دو گروه  اجتماعي مختلف مربوط مي شود. من فكر مي كنم كساني 
كه دنبال نفوذ در شوراياري هاي فعلي هستند احتماالً براي تشكيل انجمن هاي محله وقت صرف نخواهند 

كرد. اين دو - دست كم در شرايط سياسي فعلي - از يك جنس نيستند. 

كاهش ده نفري از تعداد اعضاي شوراي شهر تهران
به گزارش آقاي عليپور طرح كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر در مجلس تصويب 
شده و به شوراي نگهبان قانون اساسي رفته است. از تعداد اعضاي شوراهاي شهرهاي كالن نيز به همين 
نسبت كم شده است. آقاي علپور در اين مورد هم تحليل هاي زيادي ارايه داد. از جمله نظرش اين بود كه 
مغز متفكر پشت اين طرح آقاي چمران بوده است و او هم به بهانه كاستن از هزنيه ها دنبال كم كردن تعداد 
اعضاي شوراهاي تهران بوده است با اين استدالل كه اگر اين تعداد كم باشد اصالح طلبان قادر نخواهند شد 

در شوراي تهران حضور بيابند!

جامعه مهندسان مشاور ايران
اگر قرار باشد از موضوع مهم ديگري صحبت كنم پاسخ آقاي ادموند ميرزاخانيان به پيشنهاد من در خصوص 
دادن طرحي براي همكاري با جامعه مهندسان مشاور به عنوان متخصص امور پارلماني مسأله مهمي است.. به 
ايشان گفتم:  اگر معطل ماندن همكاري من با جامعه به اين خاطر است كه من قيمت نمي دهم، تصميم گرفته ام 
قيمتي را براي شروع مذاكره بدهم تا كار نخوابد. بعد توضيح دادم كه چه كاري تصميم دارم در جامعه انجام 
دهم و چرا اين كار مهم است. آقاي ميرزاخانيان كه خودش شخصًا با نظرات من موافق بود، گويا در هيأت 
رئيسه مطرح كرده و به من گفت كه ما موافقيم طرح شما را دريافت كنيم. حاال تصميم دارم ضمن فردا يا 
پس فردا طرح را بنويسم و به آقاي ميرزاخانيان بدهم و بعد از مشورت با او براي مهندس رامينه بفرستم. 
گفته ام به عنوان متخصص امور پارلماني ماهي يك و نيم ميليون تومان مزد بدهند و من هم اين كارها را 

انجام خواهم داد. 

به نظرم رسيد طوري عمل كنم كه بشود گزارشي از اين تجربه تاريخي در وب سايت كادرها دات كام منتشر 
شود. البته اگر هيأت رئيسه موافق باشد. 

فعاليت هاي برون وطني
عالوه بر مكاتبه با جورج كندلف در مورد وب سايت كادرها دات كام دنبال آشنايي و برقرار ارتباط با دكتر 
عبداهلل بن حمد الحميدان هم كه مترجم دستورنامه رابرت به زبان عربي است هستم. امروز نامه او را در 
گوگل جستجو كردم. او استاد دپارتمان ترجمه در دانشگاه شاه سعودي است. به شرح حال او مراجعه كردم و 
فهرست بلند باالي مطالبي را كه نوشته مرور كردم. تقريبا ترجمه تمام شصت فصل كتاب دستورنامه رابرت به 
زبان عربي و در قالب پي دي افي جز فهرست مطالبي كه كار ايشان است آمده است. اين روش معرفي آثار اين 
استاد برايم كمي عجيب آمد. و عجيب تر اينكه در ميان اين همه كشور و اين همه روشنفكر در جهان عرب 
اين استاد دانشگاه شاه سعودي اين كتاب را ترجمه باشد؟ آن هم در زمانه اي كه دو كشور ايران و عربستان 
در آستانه جنگ قرار گرفته اند نمي دانم واكيش اين آدم به تقاضاهاي من در اين خصوص چه خواهد بود. در 
هر صورت، منتظر جواب آقاي جورج كندلف هستم. از او خواستم تا يافتن نفر جايگزين در ترجمه اخبار 
وب سايت كادرها دات كام به عربي به من كمك كند. البته، اين تقاضا را در وضعيتي مطرح كردم كه فكر 
مي كنم او هم بايد به اين نتيجه رسيده باشد كه آموزش اين قواعد به مردم الزم است و خودش هم بايد براي 
آموزش آن ها وقت صرف كند. با اين همه هنوز به آخرين تقاضاي من جواب نداده است. اما من موفق شدم 

مترجمه كتاب را نيز پيدا كنم و بدون عجله اين قضيه را نيز جلو خواهم برد. 
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آخرين مطلب: برگشت كتاب از اوين
و آخرين مطلب اينكه ديشب آقاي هاشمي نقاش برادر آقاي علرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران كه 
در زندان است به دفتر آمد و به محض ديدن كنيسه ي نايلوني در دست او متوجه قضيه شدم: كتاب دستورنامه 
رابرت را كه در يك نسخه براي او صحافي كرده بوديم و برادرش به نشاني او در زندان اوين پست كرده بود، 
برگشت شده است. خالصه اين ماجرا اينكه، مدتي قبل كه آقاي هاشمي از زندان براي معالجه داندانش به 
بيمارستاني در خيابان آبان منتقل شده بود به مالقات او رفتم. در همان مالقات بود كه گفت كتاب دستورنامه 
رابرت را به صورت يك كتاب چاپ شده - اگر مي شود - صحافي كنم و برايش بفرستم. اين كار را كردم اما 
ديشب كتاب برگشت. مدتي قبل آقاي هاشمي از داخل زندان با من تماس گرفت و جوياي كتاب شد. گفتم 
كه دو سه روز قبل از آن تاريخ كتاب برايش پست شده است. اما همانجا توضيح داد كه مدتي است فشار 
سياسي روي زندانيان سياسي افزايش يافته و يك تبلور آن هم اينكه از تحويل هر نوع كتابي طفره مي روند. 

به هر حال، قرار شد نسخه ديگري با شكل بهتري برايش صحافي كنم و بفرستم. 

اقاي هاشمي هم كسي است كه مي تواند به خوبي از پس آموزش اين قواعد برآيد. اما متأسفانه آنطور كه دلم 
مي خواست كه تمام مربيان دستورنامه رابرت با هم همكاري كنند، اين آرزوي من ظاهراً برآورده نخواهد شد 

و هر كس اين دستورنامه را براي استفاده خاص خودش مورد بهره برداري قرار مي دهد. 
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جمعه 17 مهر 1394

گزارش پشت صحنه يك مقاله و يك طرح
ديروز سرانجام مطلبي به بهانه ي عكس اندازي با كتاب هاي دستورنامه رابرت نوشتم و در وب سايت كادرها 
دات كام جاگذاري كردم. به نظرم مقله خوبي شد. متن آن را عينًا از وب سايت نقل مي كنم و بعد از آن به 

نكاتي مي پردازم كه جايشان در - به اصطالح - گزارش هاي پشت صحنه است. 

امروز عصر نيز طرحي براي ارايه به آقاي مهندس هرمز رامينه رئيس هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشارو 
ايران تهيه كردم و به مهندس ميرزاخانيان فرستادم تا نگاه كند و نظر بدهد. اين طرح را هم عينًا نقل مي كنم 
و ماجراهاي پشت صحنه اش را هم گزارش مي دهم. از جمله اينكه تصميم دارم اين جور فعاليت ها را نيز در 

وب سايت معرفي كنم. اگر با مخالفت مشتريان مواجه نشود. 

شرح : عكس يادگاري دو نفر از كارورزان با كتاب دستورنامه رابرت
در فهم اهميت تاريخِي يك عكس يادگاري

16 مهر 1394
پنج شنبه 8 اكتبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

براي شركت در كارگاه هاي آموزش  را كه  از كارورزاني  نفر  پارلماني رفتار دو  تا مربي  مدتي طول كشيد 
دستورنامه رابرت از اشتهارد و كرج به تهران مي آيند، بفهمد: پنجشنبه گذشته، وقتي وارد كارگاه شدند، دو 
نسخه صحافي شده از ترجمه فارسي كتاب دستورنامه رابرت را از كيف هاي خود بيرون آوردند و با هيجان 
و اشتياق آن ها را به ساير اعضاي كارگاه نشان دادند و كنار هم پشت كتاب هاي رابرت نشستند تا با گرفتن 
يك عكس يادگاري آن لحظه تاريخي را به ثبت برسانند. مربي پارلماني در طول هفته گذشته به اهميت اين 
صحنه تاريخي فكر مي كرد. يادداشت زير جمع بندي آن تأمالت است و نشان مي دهد اهميت تاريخي آن 

لحظه در چيست؟

آقاي داود رئيس دانا )راست( و آقاي حبيب اهلل اعلمي دو نفر از كارورزان دفتر كادرها

اگر از نزديك شاهد تحوالت بنيادين در شخصيت يكي از نزديك ترين كسان خود نبودم كه مدتي بعد از 
ازدواج با خواهرم يكي از ثروتمندان شهر شد اما به ورطه اعتياد افتاد و خيلي زود به ذلت كشيده شد، هرگز 
نمي توانستم آوازه ي معجزه ي انجمن معتادن گمنام را باور كنم. اكنون، نه فقط اعتياد را ترك كرده است، كه 
در مسير انسانيت طي طريق مي كند و سالمت عقل خود را - كه هيچگاه نداشت - باز آفريده است. و اين 

همه، فقط محصول آن »قدرت بزرگتري« است كه انجمن معتادان گمنام ناميده مي شود.

انجمن معتادان گمنام، پنهان از چشم رسانه ها، بيرون از قلمرو نفوذ احزاب سياسي، دور از دسترس متوليان 
مذاهب، و بدون يك شاهي تحميل هزينه به دولت، دست به معجزه اي زده است كه تمام مصلحان تاريخ 
رؤياي آن را در سر داشتند: ساختن يك جامعه انساني مبتني بر فضائل اخالقي. پس، برمي خيزيم و به احترام 

اين بهترين ايراينان معاصر، كاله از سر بر مي داريم. . .

گفته مي شود انجمن معتادان گمنام در ايران امروز بيش از 400 هزار نفر عضو دارد. نشست هاي گروه هاي 
بهبودي اين انجمن را - احتماالً - در گوشه ي دنج اين يا آن پارك در تهران ديده ايد. اين روز ها، حتي در دور 
افتاده ترين دهات ايران هم، گروه هاي بهبودي اين انجمن در كالس هاي مدرسه ي روستا جلسه مي گذارند و 

هزينه اجاره كالس را هم مي پردازتد.

انجمن معتادان گمنام، اعتياد به مواد مخدر را ناشي از فقدان سالمت عقل در اشخاص مي داند، و بر اساس 
اعتياد را ترك  تا با جذب معتاداني كه  همين تشخيص واقع بينانه، تمام نيروهاي خود را بسيج كرده است 
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مي كنند، سالمت عقل را به آنان هديه كند. اما »سالمت عقل« چيست؟ جواب سقراط در جهان طنين انداز 
است: رفتار بر اساس عدل! و اين كار چگونه ممكن مي شود؟ ساختن جامعه اي بر اساس فضائل اخالقي. 
و حتي در جايي كه مناسبات بر رذائل اخالقي استوار شده است، اين نسخه جواب داده است. و اين يعني 

معجره.

اگر روزي قضات يك كشور تصميم بگيرند »جامعه قضات«  را از رفتارهاي غيراخالقي بزدايند و - گوش 
شيطان كر - هيچ يك از قضات عضو پروفشن قضاوت هرگز و تحت هيچ شرايطي رشوه نگيرد، و با حقط 
بي طرفي و رعايت دستور شرف، قضاوت كند، در آن صورت انجمن قضات آن كشور نيز - كم و بيش - بايد 
همان مراحلي را طي كند كه انجمن معتادان گمنام طي مي كند چرا كه وجود رشوه در ميان قضات يك كشور 

به مراتب غيراخالقي تر و شرم آورتر از مصرف مواد مخدر در ميان مردم عادي است.

هاراگيري  به  دست  خود  حكومت  غيرقانوني  رفتارهاي  از  كه  كشورمفروض،  يك  وكيالن  روزي  اگر 
دسته جمعي نمي زنند، توانستند ابتذال عظيمي را كه در آن گرفتار شده اند درك كنند، در آن صورت، براي 
بازآفريني پروفشن خود - كم و بيش - بايد همان مسيري را طي كنند كه انجمن معتادان گمنام طي مي كند.

اگر روزي طبيبان يك كشور، كه بيماري هموطنان را منبعي براي درآمد تلقي مي كنند و درنمي يابند كه نه 
طبيب، كه يك كاسب هستند، توانستند ابتدذل عظيمي را كه در آن غوطه مي خورند دريابند، در آن صورت، 
براي بازآفريني پروفشن خود - كم و بيش - بايد همان مسيري را بروند كه انجمن معتادان گمنام آن را طي 

كرده  است.

در يك كالم، اگر روزي ملتي بتواند - به قول زنده ياد مهندس مهدي بازرگان - پفيوزي خود را فهم كند، 
براي زدودن اين پفيوزي ِ تاريخي از پيكره ي هويت خود - بايد دست به تالشي بزند به همان اندازه عظيم 

كه انجمن معتادان گمنام زده است.

انجمن معتادان گمنام يك منبع الهام براي تمام فعاالن اجتماعي است كه براي ساختن جامعه  هاي انساني تر 
تالش مي كنند. اما رمز موفقيت اين انجمن در چيست؟

از همان نخستين روز هايي كه آقايان داود رئيس دانا از كرج و حبيب اهلل اعلمي از اشتهارد به كارگاه آموزش 
دستورنامه رابرت آمدند، با اشتياق براي مربي پارلماني توضيح مي دادند كه در اسناد سازماني انجمن معتادان 
گمنام هم به دستورنامه رابرت اشاره شده است. اما مربي پارلماني كه مي دانست بيش از 80 درصد انجمن ها 
و شركت ها در اياالت متحد آمريكا كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي مي كنند، 
از شنيدن اين خبر به هيجان نمي آمد و نمي توانست اهميت تاريخي اين رويداد را درك كند. اما عالقه ي 
حيرت انگيز اين دو كارورز براي فراگيري جزئيات قواعد دستورنامه رابرت روز به روز بيشتر و بيشتر مي شد. 
بار ترجمه فارسي جزوه راهنماي  براي نخستين  پارلماني  با اصرارهمان دو كارورز بود كه مربي  سرانجام 
سرويس هاي محلي انجمن معتادان گمنام را قرائت كرد. اين جزوه، چيزي نيست جز يك منوئل يا دست نامه ي 
تشكيالتي كه كم و بيش تمام انجمن هاي بزرگ آمريكا براي اعضاي خود تهيه مي كنند و هر عضو هر انجمن 

بايد با مفاد آن آشنا باشد. در صفحه 104 متن انگليسي اين جزوه  راهنما آمده است:

از كتاب دستورنامه  از دستورنامه را مالحظه خواهيد كرد. آن ها  در صفحات آتي، مجموعه ي ساده اي 
رابرت، بازنگري جديد، اقتباس شده اند، كه آن ها نيز مبتني برقواعد مجلس نمايندگان ايالت متحد امريكا 
هستند. اين نمونه ي قواعد در بعضي از جزئيات با قواعد رابرت تفاوت دارند؛ براي برخورد با چنين 
تفاوت هايي، كميته شما مي تواند يك تصميم كلي براي پذيرش اين قواعد به عنوان قواعد معتبر اتخاذ 
كند. در كشورهايي كه استفاده از دستورنامه رابرت رواج ندارد و مجامع مشورتي از مجموعه ي ديگري 
از قواعد پارلماني كه رواج بيشتري دارند، استفاده مي كنند، كميته هاي خدماتي مي توانند اين قواعد را 

تعديل كنند تا با قواعدي كه در سرزمين هان خودشان رواج دارند هماهنگ شوند.
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در ادامه اين بند و در حدود 8 صفحه از كتاب »راهنماي خدمات محلي« انجمن معتادان گمنام، خالصه  اي 
بسيار بسيار مختصر از قواعد دستورنامه رابرت ارايه شده است و در پايان اين بخش آمده است »براي كسب 
اطالعات بيشتر در مورد اين قواعد به كتاب دستورنامه رابرت مراجعه كنيد«. تأمل در همين جزوه ي راهنماي 

خدمات محلي انجمن معتادان گمنام نشان مي دهد كه رمز موفقيت انجمن - از جمله - در چيست.

انجمن معتادان گمنام بر يك ساختار سازماني طراحي شده است كه مبتني بر يك درك درست از مفهوم 
»قانون« است و درك درست از قانون و فهم تمايز آن با احكامي كه توسط گروه حاكم و با برچسب قانون 
تحميل مي شوند، فقط موقعي ممكن خواهد شد كه شما با قانون عرفي پارلمان به مثابه يك كل پويا و منسجم 
آشنا شده باشيد. جزوه »راهنماي خدمت محلي«، حداقل ساختارها و قواعد مورد نياز براي شروع به كار 
ايران، هرچند تا امروز به متن  انجمن معتادان گمنام در سطح مجلي را ارايه داده است. معتادان گمنام در 
فارسي دستورنامه رابرت دسترسي نداشند، اما با تكيه به سنت ها و همين جزوه هاي جداقلي موفقيت هاي 
عظيمي كسب كرده اند. اما اكنون كه اين انجمن حدود 400 هزار عضو جذب كرده است، براي اداره بهتر و 
منظم تر و سازمان يافته تر اين تشكيالت بزرگ به قواعد بسيار بسيار بيشتري نياز خواهد داشت كه در اصل 
كتاب دستورنامه رابرت تشريح شده است در نتيجه، اعضاي ساختاري اين انجمن اهميت اين كتاب را درك 
مي كنند. شاهد اين مدعا اينكه، هر هفته آقايان داود رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي كه به كارگاه هاي آموزش 
مربي  با  را  گمنام  معتادان  انجمن  جلسات  اداره  نحوه ي  به  مربوط  مسأله  ده ها  مي آيند،  رابرت  دستورنامه 
پارلماني در ميان مي گذارند و مربي پارلماني نيز پاسخ آن ها را به استناد كتاب دستورنامه رابرت ارايه مي دهد.

تا وقتي مجامع مشورتي در ايران طبق قواعد من  درآوردي اداره مي شوند )واقعًا اداره مي شوند؟( شما ممكن 
است نياز به قانون را حتي احساس هم نكيد. مصداق: آن كس كه نداند و نداند كه نداند! اما به محض اينكه 
اداره ي جلسه ي روي ريل قانون بيافتد، هر رفتار غيرقانوني، توجه همه را جلب خواهد كرد و در آن صورت 
مجبوريد طبق مرجع پارلماني اي عمل كنيد كه براي تمام مسائل مستحدثه اجتهاد كرده و پاسخ عقلي خلق 

مي كند.

فقط كساني كه دوازده قدم انجمن معتادان گمنام را كار كرده باشند و به اوج سعادت و شادكامي ناشي از 
انسان بودن رسيده باشند، درك مي كنند كه قواعد دستورنامه رابرت - كه مي تواند سبب توسعه  و تقويت و 
وحدت باز هم بيشتر انجمن معتادان گمنام؛ يا جنبش پاكان - شود، در اين مقطع تاريخي براي اين انجمن 
چقدر اهميت دارد. پس آقايان داود رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي حق دارند عاشقانه كنار اين اثر تاريخي بسيار 

مهم براي آينده جنبش پاكان، عكس يادگاري بياندازند. عشقشان مستدام!

مربي پارلماني/ پنجشنبه 16 مهر 94 / تهران

پشت صحنه اين اقدام
1. آنچه كه در مورد انجمن معتادان گمنام نوشتم باور قلبي من است. اگر موفقيت انجمن معتادان گمنام نبود 
شايد اين اندازه در كاري كه مي كنم ايمان نداشتم. اين انجمن حقيقتًا الهام بخش من است. نشان مي دهد كه 

چطور تغير شخصيت پلشت  ترين و آلوده شده ترين آدم ها نيز واقعًا مقدور است. 

تغييرات عميق در شخصيت  امكان  به  نمي توانستم  نبود  تغييرات سريع در شخصيت خودم  اگر من شاهد 
ديگران اعقتاد بيابم. من عميقًا اعتقاد دارم كه اين تغيير در شخصت خود من محصول شرايط متحول شده ي 
اجتماع است. من حتي به عينه شاهدم كه چطور اي كي يو، و اراده و طرز كار ذهن آدم ها - همه - تحت تأثير 
كاري كه انجام مي دهند به مرور تغيير مي كند. اگر شرايط و روش انجام كارها و خود كارها به طور مستمر 
عضو شوند، طرز كار مغز و ذهن، حتي آنجا كه به نظر فيزيكي مي رسند نيز تغيير مي كند. بنا بر اين هيچ 

اغراقي در نوشته نيست. 
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2. كساني كه اين روزنوشت ها را دنبال كرده اند اذعان مي كنند كه من از مدت ها قبل روز جنبش پاكان حساب 
باز كرده ام. عقيده من اين است كه اين افراد با كسب مهارت فعاليت اجتماعي قانوني مي توانند تجربه هاي 

خودشان را به ساير اركان جامعه نشست دهند و آينده تمدني ايران در دست همين جنبش پاكان است. 

3. در ايران هيچ نيروي بالفعلي در اين مقياس براي جذب دستورنامه رابرت وجود ندارد و حاال حاال هم به 
وجود نخواهد آمد. به همين دليل نزديك ترين و مبرم ترين مشتري هاي اين قواعد همين انجمن هاي معتادان 
گمنام و سازمان ها و انجمن هاي اقماري آن است كه با سرعت تعداد آن ها زياد مي شود. مشتري هاي بالقوه ي 
ديگري مثل شوراهاي شهر و روستا وجود دارند ولي هيچ شورايي فضاي اخالقي گروه هاي بهبودي معتادان 
گمنام را ندارد. در نتيجه اعضاي شوراهاي شهر و روستا، عمومًا و نه همه لزومًا  دبنال چپاول هستند تا خدمت

4. با چنين تحليلي،  طبيعي است تمام كوشش خودم را به كار بگيردم تا بين دفتر كادرها و معتادان گمنام 
اميدوارم دفاع جانانه اي كه از آن كردم زير پاي  روابط متقابلي شكل بگيرد كه خوشبختانه شكل گرفته و 

ايروني بازي ها بازمانده در اين انجمن لگدمال نشود. 

مساعدت هاي يك شخص استراتژيك
ميرزاخانيان  ادموند  آقاي  ايران  استراتژيك ترين عضو هيأت رئيس جامعه مهندسان مشاور  ندارم كه  ترديد 
است. طي ماه ها و روز هاي گذشته چندين نوبت با او تلفني صحبت كرده ام و هميشه  هم آرزو داشتم كه 
به نحوي  اين گفتگو ها سه تا بوده است:  اما فرصت نشده است. محور هاي  بياورم  گزارش آن گفتگو ها را 
تشويق او به شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، دو، ايجاد مؤسسه اي براي ارتقاي انجمن هاي 

كارفرمايي،  و سه، پيگيري ارايه خدمات پارلماني به جامعه مهندسان مشاور. 

نتيجه گفتگو حول محور سوم اين شد كه او با هيأت رئيسه جامعه در مورد طرح من صحبت كرد و آنان اعالم 
آمادگي كردند تا طرح من را دريافت و بررسي كنند. امروز اين طرح را نوشتم و براي مهندس ميرزاخانيان 

فرستادم تا اگر موافق بود براي هيأت رئيسه جامعه ارسال كنم. عين متن: 

جناب آقاي مهندس هرمز رامينه
رياست محترم هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران 

سالم

با عنايت به وجود ساختار »شوراي مديريت« در جامعه مهندسان مشاور ايرن، و آشنايي نسبي اعضاي محترم 
هيأت رئيسه با اهميت قواعد دستورنامه رابرت، اين ظرفيت بالقوه در آن جامعه وجود دارد كه نسبت به 
محلي سازي دستورنامه رابرت در جامعه مهندسان مشاور ايران اقدام كرد. بديهي است موفقيت در اين راه 
نارفته، بيش از هرچيز مستلزم كارآفريني، خطرپذيري، صبوري و قاطعيت هيأت رئيسه محترم جامعه و به 

ويژه جنابعالي خواهد بود. 

به اين وسيله، ضمن تشكر از مساعدت هاي جنابعالي و همكاران از ترويج قواعد دستورنامه رابرت، عالقه و 
آمادگي خود را براي كمك به محلي سازي اين دانش فني در جامعه تحت رياست جنابعالي، با توجه و تأكيد 

بر نكات زير، اعالم مي كنم: 

1. هيچ اقدامي قبل از طرح در هيأت رئيسه و كسب موافقت آن انجام نخواهد شد. 

2. قبل از هر اقدامي، مربي پارلماني در برخي از نشست هاي علني هيأت رئيسه و شورا به عنوان عضو 
ساكت حضور خواهد يافت تا با فرايندهاي جاري در سطوح مختلف جامعه آشنا شود و خارج از هنجار 

عمل نكند. 
3. مهم ترين و مبرم ترين هدف مربي پارلماني، زمينه سازي تدريجي در شوراي مديريت است تا اين شورا 
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در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت اداره شود.

4. همزمان با اين تالش ها، روندهاي جاري در سطوح مختلف جامعه از نقطه نظر حقوق پارلماني نقادي 
شده و - در صورت شناسايي مشكالت- راه حل هاي  عملي آن ها در قالب اصالح آئين نامه و ساير اسناد 
آئين نامه اي   به هيأت رئيسه محترم تقديم خواهد شد )فرض بر اين است كه در اين مدت، مهارت اصالح 

مداوم آئين نامه ها و رعايت خدشه ناپذير آن ها به يك تعهد جدي تبديل شده است(. 

5. با ارايه اين راه حل ها - در قالب اصالح اسناد حقوقي جامعه- و تصويب آن ها در اركان تصميم گيري 
جامعه، مسؤليت مربي پارلماني نيز خاتمه يافته تلقي خواهد شد. در هر صورت،  كار در پايان سال خاتمه 

يافته تلقي مي شود مگر اينكه طرفين تداوم آن را ضروري تشخيص دهند. 

مدت قرارداد، برآورد هزينه و نحوه ي پرداخت آن
همانطور كه استحضار داريد، اين يك راه نرفته  است و براي طرفين مشكل است ابعاد مديريتي و اجرايي و 
حقوقي قرارداد را با جزئيات از پيش تعيين كنند. اما با اذعان به اينكه هيأت رئيسه حق دارد حتي المقدور بر 
اساس اسناد دقيق تصميم بگيرد، در اين مرحله و به عنوان نكاتي براي گشايش گفتگو در اين زمينه و رسيدن 

به يك قرارداد حرفه اي، نكات زير پيشنهاد مي شود: 

1. اين جانب به عنوان مشاور پارلماني - يا هر عنون ديگري كه با آئين نامه هاي جامعه و قوانين كشور 
هماهنگ و مناسب باشد - به مدت يك سال و به صورت پاره وقت به استخدام جامعه درآيم )من بيمه 
سازمان تأمين اجتماعي هستم. در عين حال مي شود مدت قرار داد را سه ماهه يا هر جور ديگري كه 

صالح بدانيد تنظيم كرد(. 
2. در اين صورت، دستمزد ماهانه من )مثالً  ماهي يك ميليون و پانصد هزار تومان بابت مثاًل بيست ساعت 
كار است كه گزارش آن براي تأييد تقديم كارفرما خواهد شد و پس از تأييد كارفرما دستمزد پرداخت 

مي شود(. 

2. اگر اين ايده عملي نيست، من طرحي را براي اجرا به مدت يك سال تقديم خواهم كرد تا در چارچوب 
يك پروژه كار انجام شود. در اين حالت نيز، كل هزينه طوري تنظيم مي شود كه از يك سال دستمزد 

تعيين شده بيشتر نشود. 

به هر حال، اصل كار بسيار اهميت دارد و خوب است تالش كنيم به خاطر مسائل حاشيه اي و فرعي اصل 
كار فراموش نشود. 

با احترام داود حسيني 
جمعه 17 مهر 1394
شماره نامه: 125/94

نكته آخر
ديروز پنجشنبه هيچ كارگاهي در دفتر برگزار نشد. كارگاه دبيران كه به روز سه شنبه صبح ساعت 10 منتقل 
شده بود. كارگاه ترجمه متون پارلماني هم طبق تصميم اعضاي انجمن در دست تأسيس به يك شنبه ساعت 
4 و 30 دقيقه بعد از ظهر منتقل شده است. نزديك ترين برنامه ام به اين ترتيب نشستي است كه ساعت ده 
صبح روز يكشنبه در دفتر آقاي ممي زاده همراه با آقاي عليپور و خانم اكبري خواهيم داشت براي معرفي 

دستورنامه به وي. 
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شنبه 18 مهر 1394

آخرين شعله هاي چراغ
امروز بعد از ساعت 9 شب به همراه آقاي مهندس رزم خواه زنگ زدم. به نظرم آخرين شعله هاي چراغ رابطه 
هم دارد پت پت مي كند: آخرين قرارمان اين بود كه من بعد از ساعت 9 شب يك شنبه به همراه او زنگ بزنم 

و اخبار را رد و بدل كنيم و تحليلي بدهيم و تبادل نظري داشته باشيم تا چراع رابطه خاموش نشود. 

به  براي دعوت  را  آنان  كه  بود  فهرستي  نخستين  افراد  از جمله  رزم خواه  مهندس محسن  كه  است  جالب 
نخستين كارگاه هم انديشي عرف پارلماني - كه نشست نخست آن روز يكشنبه 17 ارديبهشت 91 در سالن 
هيأت مديره انجمن هاي شركتهاي ساختماني برگزار شد -  در نظر گرفته بودم. وي چندين سال به عنوان 
باقر رجال(   دكتر محمد  )يعني  قطعه سازان خودور  نشريه  مدير مسؤل  امتياز و  تام االختيار صاحب  نمانيده 
كارفرماي من به عنوان نخستين سردبير مجله قطعه سازان خود رو بود. انتشار نشريه ادامه داشت تا در يكي 
از انتخابات هيأت مديره يك گروه اقليت از اپوزيسون هم رأي آورد و وارد هيأت مديره شد و به اين ترتيب 
تضادها باال گرفت و يكي از نخستين نتيجه اش اينكه كساني از اعضاي هيأت مديره ادعا كردند كه مي شود از 

انتشار نشريه كلي درآمد هم كسب كرد.  

البته در دوران سردبيري من هم هزينه ي انتشار از درآمدهاي ناشي از آگاهي تأمين مي شد و سرانجام بعد از 
تسويه حساب معلومي شد كه نشريه نزديك يازده ميليون تومان) يا كمتر و بيشتر(  براي انجمن سود هم داشته 
است. در هر صورت، رقبايي آمده  بودند و براي كشيدن فرش از زير پاي مجله شرايطي مي دادند كه من با 
توجه به تجربه هاي چندين ساله ام در انتشار نشريه مي دانستم خالي بندي است و فقط به درد زمين زدن نشريه 
به كار مي آيند. آقايان شهرياري، بحرينيان و همين مهندس رزم خواه كه عضو شوراي سردبيري بودند از من 
دفاع مي كردند اما مشكل اين بود كه اين گروه نيز ديگر اقتدار معنوي كافي را در هيأت مديره پر از اختالف 
نداشت. سرانجام من عقب كشيدم. نشريه تعطيل شد و تا آنجا كه خبر دارم هرگز ديگر به شكل سابق منتشر 
نشد كه نشد. اما كار ما را توانستند خراب كنند. با اين همه روابط من به مهندس شهرياري و مهندس رزم خواه 
ادامه يافت و هر دوي اين آقايان به دعوت من براي شركت در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني لبيك گفتند 
و آقاي مهندس رزم خواه كه تا آخرين نشست ها نيز در آن ها حضور مي يافت تا اينكه سرانجام سماجت هاي 

غيرقابل دركت دكتر بني اسدي همه را خسته و پراكنده كرد. 

انجمن  جديد  مديره  هيأت  كه  اواخر  همين  تا  بود.  گرم  ما  روابط  هم  انديشي  هم   كارگاه  تعطيلي  از  بعد 
قطعه سازان كه دوباره سكان آن را دكتر باقر رجال به دست گرفته از او دعوت كردند كه به عنوان مسؤل 
روابط عمومي به انجمن كمك كند تا نشريه قطعه سازان خودرو نيز بعد از سال ها تعطيلي دوباره منتشر شود. 
منهدس رزم خواه براي من توضيح داد كه به دكتر رجال گفته: فقط با فالني به عنوان سردبير حاضر به ادامه 
همكاري و دكتر رجال هم از اين پيشنهاد استقبال كرده است. به اين ترتيب دوره جديدي از همكاري من و 
مهندس رزم خواه براي انتشار مجله قطعه سازان خودرو و فعال سازي وب سايت انجمن آغاز شد. اما بعد از 
چندين جلسه مشخص شد كه گروه اپوزيسيون از گروه پوزيسيون در ديوان عدالت اداري شكايت كرده و با 

دادن 70 هزار يورو رشوه موفق شده عليه اكثريت فعلي هيأت مديره حكم بگيرد. 

ظاهراً يكي از داليل مخالفت دكتر رجال با حضور من در نشست هاي هيأت مديره به اين برمي گشت كه 
كشمكش به نفع اين گروه فعلي هيأت مديره خاتمه نيافته بود و آنان در حال فرجام خواهي بودند. اما اخيراً 
دريافتم كه حكم دادگاه اوليه در دادگاه فرجام ديوان نيز تأييد شده و به اين ترتيب انتخابات قبلي غيرقانوني 
اعالم شده و هيأت مديره جديد بايد هرچه سريعتر انتخابات را تجديد كند. خوب. پس چرا تجديد نمي كنند؟ 
پاسخ مهندس رزم خواه اين بود كه: آقايان مي ترسند و يا مي دانند كه رأي نخواهند آورد و در نيتجه قصد 
ندارند كه به حكم تجديد نظر ديوان عمل كنند و به اين ترتيب فعاليت انجمن معلق روي هواست. خوب. 
چه كنيم؟ اينجا بود كه قرار شد فعاًل شنبه ها تلفني با مهندس رزم خواه در تماس باشم تا بعد. دو هفته قبل 
و هفته قبل هم شنبه بعد از ساعت 9 زنگ زدم. معموالً  جواب مي داد. اگر نمي توانست جواب بدهد بعداً 
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تماس مي گرفت. اما هفته قبل جواب نداد و بعد از آن  هم ديگر تماس هم نگرفت. چرا؟ به نظرم مهندس 
رزم خواه مرد پرمشغله و پر اكنده اي است. داروهايي را كه براي تسكين بيماري پاركينسون مصرف مي كند بر 
حافظه اش اثر تخريبي دارد. به اين ترتيب چراغ اين رابطه هم به پت پت افتاده است. در اين شرايط اجتماعي 

كه در حاشيه به آن ها اشاره كردم. 

پاسخ منفي جورج
به ترجمه  او  براي كمك  تقاضاي من  به  پاسخ  ناديده ي سوري مسيحي و در  از دوست   نامه ام  در آخرين 
برخي از خبرهاي وب سايت كادرها دات به عربي اين بود: سرش اين روز ها بيش از حد شلوغ است اما اگر 
روزي سرش خلوت شود همكاري خواهد كرد. تحليل من اين بود كه بايست مي توانستم ضرورت و اهميت 
آموزش و ترويج اين قواعد را به ميليون ها عرب خاورميان منتقل مي كردم تا شايد عالقه جورج به كمك در 
مورد ترويج اين قواعد تحريك مي شد. شايد واقعًا دل مشغولي هايش زياد باشد كه حتمًا هست. اما به هر حال 
من هم موفق نشدم و به اين ترتيب همكاري جورج در ترجمه عربي فعاًل منتفي است. البته گمانم سؤال هاي 

اسپيپي را با او در ميان خواهم گذاشت. 

حاال مترجم عرب
مترجم عرب كتاب دستورنامه رابرت را - همانطور كه خبر آن را نوشتم - پيدا كرده ام: او يك استاد بخش 
ترجمه در دانشگاه شاه سعود است. خالصه ي شرح زندگي او را در وب سايت دانشگاه يافتم. در آن فهرست 
كه ليستي از مقاالت به صورت پي .دي.افي هم قيد شده، عنوان بخش ها و فصل هاي كتاب دستورنامه رابرت 
ويرياش دهم به زبان انگليسي ذكر شده ات. متن كامل ترجمه عربي كتاب را روي يكي از وب سايت عربي 
يافتم و دانلود كردم و مقاله هاي خود مترجم نيز به صورت جداگانه در فهريت فعاليت  هاي آكادميك وي ذكر 
شده است. اين روز ها كه سخت مشغول گسترش مخاطب وب سايت كادرها دات كام هستم به اين هم فكر 
مي كنم كه چطور با جناب مترجم عربي كتاب ارتباط بر قرار كنم كه برقرار شود. به خصوص كه ظاهراً دعواي 

شيعيان كه مي خواهند انتقام رهبران خود را بعد از حدود 1400 قبل از آل سعود پس بگيرند. 

پيشرفت در قلمرو جهاني و مطقه اي فكر كردند
راستش از وقتي بخش انگليسي را در وب سايت كادرها دات كام افتتاح كردم، خودم احساس مي كنم در 

قلمور مخاطب شناسي دستاوردهاي جالبي يافته ام. 

هر از گاهي كه تصميم گرفته ام خبري و مطلب مختصري براي چاپ در بخش انگليسي وب سايت بنويسم، 
همان روندي كه هنگام نوشتن هر مطلب ديگري در ذهنم شكل مي گيرد كار خودش را آغاز مي كند: مخاطبان 
اصلي اين مطلب چه كساني هستند؟ چرا موضوع براي آنان جالب هست يا نه؟ چه مطالبي را در چه شكل 

و شمايلي بايد نوشته تا به درد اين مخاطبان بخورد؟ 

از اين سؤال ها در ذهنم بسيار زياد است و معموالً هنگام نوشتن هر مطلبي براي نشريه به تمام آن ها فكر 
مي كنم. حاال همين مسائل در مورد مخاطبن بخش انگليسي مطرح است: 

1. اولين نتيجه گيري اينكه مخاطبان اين بخش كساني هستند كه با زبان انگليسي تا حد فهم مطالبي كه من 
مي نويسم دارند. 

2. اين انگليسي زبان ها از نقطه  نظر بحث ما به دو گروه عمده تقسيم مي شوند: آنانكه با دستورنامه رابرت 
آشنا نيستند. در اين صورت اين افراد مخاطبان ما نيستند. مي توانند به اين همه سندي كه در مورد دستورنامه 

رابرت به زبان انگليسي هست مراجعه كنند. 

3. در نتيجه مخاطبان انگليسي زبان وب سايت ما بيشتر دنبال اين بايد به وب سايت ما مراجعه كنند كه 
بخواهند بدانند براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در ايران امروز چه كارهايي صورت مي گيرد. دستاورد 
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اين كارها چيست و چه تأثيري بر رشد و توسعه دموكراسي در ايران و خاورميانه خواهد گذاشت. 

در چارچوب رويكرد فوق است كه به مرور بهتر مي فهمم كه چه مطالبي را بايد به زبان انگليسي و براي 
مخاطبان خاص انگليسي زبان بنويسم. 

اين نتيجه گيري درست مخالف تجره ي ترجمه در وب سايت اسپيپ است: در آنجا مترجمان بايد مقاالت 
فني وب سايت را كه به زبان فرانسه توليد مي  شوند به زبان مقصد ترجمه كنند. اما اين رويه در مورد وب 

سايت كادرها دات جواب نخواهد داد و بايد دنبال تغيير رويكرد بود. 

پيامدهاي تغيير رويكرد
اين تغيير رويكرد به آرامي و طي چند روز اخير در ذهنم شكل گرفته )يعني چي شده؟ (. اما دستگاه ذهني 
ذهنم را كه در اين بخش ها فعال بود به طور بنيادي تغيير داده است. حاال به عنوان نمونه فكر مي كنم كه هنگام 
تهيه مطلب به زبان انگليسي به خاطر داشته باشم كه اول بايد براي اين مخاطبان خاص در مورد وضعيت 
شوراياري ها در محالت شوراي شهر بنويسم تا به استناد تجربه هايي كه داشتم براي افرادي انگليسي زباني از 

سطح جهان كه اخبار مربوط به دموكراسي را دنبال مي كنند، مطالب جذاب و خوبي باشد. 

عين همين مطلب، مثاًل، در مورد مقاله شوقي افندي در مورد معرفي دستورنامه رابرت به دانشجويان بيروتي 
در سال 1915 هم صدق مي كند. 

آن  با  زبان هايي  انگليسي  براي  جالبي  بسيار  مطالب  مي شود  هم  گمنام  معتادان  انجمن  مورد  در  همچنين 
مختصات توليد كرد. 

نياز هاي مخاطبان عرب
همين اصول در مورد تحليل نياز مخاطبان عرب هم كم و بيش كاربرد خواهد داشت: 

1. عرب هايي كه زبان انگليسي اشان خوب است، براي صرف ياد گرفتن دستورنامه رابرت مي توانند به متون 
معتبر انگليسي كه به وفور در دسترس است مراجعه كنند.

2. عرب هايي كه زبان انلگيسي شان خوب است اما مي خواهند از وضعيت دستورنامه رابرت در ايران مطلع 
شوند مي توانند از بخش انگليسي سايت استفاده كنند. اما عامه عرب ها كه با انگليسي آشنا نيستند و فقط به 

عربي تسلط دارند چه مطالبي بايد برايشان جالب باشد؟ البته در وب سايت كادرها دات كام. 

فكر مي كنم به جاي خيلي خوبي وارد شده ام. اگر دنياي عرب هم مثل دنياي فارس زبان ها با اين كتاب آشنا 
نشده باشند، وب سايت كادرها دات كام در اين زمينه خيلي كارها مي تواند كرد. 

با آقاي مترجم زبان عربي هم - يعني آقاي الحميدان - هم در چارچوب چنين رويكردي است كه مي شود 
كار كرد. 

در اين زمينه حرف زياد بود اما خواب دارد غلبه مي كند. 
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دوشنبه 20 مهر 1394

گزارش هاي پشت صحنه
حاال ديگر واقعًا مي شود از دو نوع گزارش صحبت كرد: صحنه و پشت صحنه. منظورم از گزارش هاي صحنه 
نقل متن مطالبي است كه در وب سايت كادرها دات كام منتشر مي شوند، و گزارش هاي پشت صحنه نيز 
شامل گزارش  فعاليت هايي مي شود كه در سطح دفتر كادرها براي آفرينش و گسترش گفتمان جنبش  كادرها 
كامل جاگذاي  كادرها دات  فعاليت ها گزارشي هايي است كه در وب  سايت  از  صورت مي گيرد و بخشي 
مي شوند. هدف از تهيه اين رزونوشت ها نيز كه روز به روز روشن تر مي شود: تحليل و ثبت و مستند سازي 

جنبش كادرها در تمام سطوح و عرصه هاي قابل مشاهده. 

تالش براي فعال سازي كارگاه ها در جهان عرب
بعد از آنكه جورج كندلف - دوست اسپيپي و الكترونيكي من، كه سوري و مسيحي و عرب زبان است - 
توضيح داد به خاطر مشغله هاي بسيار زيادي كه اين روز ها با آن ها دسته و پنجه نرم مي كند قادر به ترجمه 
با آقاي  تأكيد كرد اگر سرش خلوت شود همكاري خواهد كرد، تصميم گرفتم  خبرها به عربي نيست، و 

الُحَميْدان مكاتبه كنم. ديشب نامه زير را برايش ارسال كردم: 
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تا آنجا كه به من مربوط مي شد تمام جوانب قضيه را بررسي كردم تا نامه اي بنويسم كه توي ذوق اين آقاي 
الحميدان نخورد. به خصوص كه دعواي ايران و عربستان اين روز ها خيلي باال گرفته و او هم در جامعه اي 

هزار بار خفقاني تر از ايران زندگي مي كند. 

به هر حال، دوستي و داشتن ارتباط با مترجم عربي اين كتاب براي من بسيار بسيار ارزشمند است و اگر 
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موفق شوم ارتباط خوبي با اين استاد دانشگاه شاه سعود برقرار كنم كمك بسيار زيادي در بسط قانون گرايي 
در جهان عرب و خاورميانه خواهد كرد. اما وضعيت زندگي دانشگاهي او در دانشگاهي مثل دانشگاه شاه 
سعود نگرانم مي كند كه طرف جرأت نكند به اين روابط ادامه دهد. براي پي بردن به وضعيت كافكايي كه او 

در آن زندگي مي كند اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست. 

انگليسي دريافت كردم كه  ايميل را ارسال كردم پاسخي خودكار به رنگ قرمز و به زبان  اينكه  به محض 
مي گويد: 

PPPPPP PPP PPPP P-PPPP PPP
PPPPPP PPPP PPP PPPP PPPPPPPPPPPPPP PP PP PPPPP PPPPP: PPPPPPPPP
.PPPPP.PPP
PPPPPP PPPP PP PPPP PPPPPPP PPP PP PPPP
PPPPPP PPP PPPP PPPP PPPPPPPPPPPPP
.PPPP. P PPPPPPPP

در حاليكه من دنبال اين بودم كه از ايميلم در هاست كادرها دات كام استفاده كنم و نه از ياهو، اين استاد 
دانشگاه از مخاطبان خود مي خواهد تا نامه هايشان را به نشاني ياهو ارسال كنند. چرا؟ چون نامه هايي كه به 
نشاني دانشگاه براي ايشان ارسال مي شود »ممكن است گم شود!«. و امضا هم امضاي يك پروفسور و نه 

چيزي كم تر از پروفسور. بله، چيزي شبيه به استادان در دانشگاه تهران خودمان. 

به هر حال، هنوز جواب نداده است. اما دير نشده است. بايد با فاصله ي معقول و تا جايي كه از دستم فرار 
نكند با او رابطه ام را حفظ كنم. 

به عالوه، مكاتبه به زباني انگليسي با اين مرد كمك مي كند كه مهارت انگليسي نويسي من با سرعت رشد كند. 

عكس:  جناب آقاي ممي زاده نيري معاون محترم اجرايي و اداري شوراي عالي استان ها
استقبال معاونت اجرايي و اداري شوراي عالي استان ها از آموزش قواعد پيش گزيده ي اداره شوراها

19 مهر 1394
يكشنبه 11 اكتبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان

در  حضور  با  كه  تهران  استان  شوراي  دبيرخانه  محترم  رياست  اكبري  اعظم  خانم  سركار  پيشنهاد  به 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت با قواعد پيش گزيده ي اداره ي شوراها و مجامع تصميم گيري آشنا 
مقام  قائم  تهران و  از اعضاي شوراياري هاي شهر  ابراهيم عليپور يكي  آقاي  با همكاري  شده است، و 
دبيرخانه كالن  شهرها و مراكز استان هاي شوراي شهر تهران و استقبال آقاي ممي زاده نيري معاون محترم 
اعضاي  آشنايي  ضرورت   1394 مهر   19 يك شنبه  روز  صبح  استان ها،  عالي  شوراي  اداري  و  اجرايي 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا با قواعد پيش گزيده اداره مجامع تصميم گيري مورد بحث قرار گرفت 
و خانم اكبري و آقاي عليپور تجربه هاي خودشان از حضور در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را 
براي آقاي ممي زاده تشريح كردند. آقاي ممي زاده بعد از استماع گزارش مثبت اين شاهدان عيني، ضمن 
تأكيد بر ضرورت آموزش اين قواعد به عالقمندان در شوراهاي اسالمي شهر و روستا آمادگي خويش 
را براي حمايت از طرح ها و برنامه هاي ترويج و آموزش اين قواعد مورد تأكيد قرار داد. در ادامه اين 
انواع مجامع  اداره  اينكه محلي سازي دانش فني قواعد پيش گزيده  بر  تأكيد  با  پارلماني  گفتگو ها، مربي 
تصميم گيري بايد متناسب با هر مجموعه و به صورت خالقانه صورت بگيرد، بر ضرورت انجام تحقيقات 
اوليه در اين زمينه تأكيد كرد و از آقاي ممي زاده خواست، قبل از هرچيز خود وي نسبت به آموزش اين 

قواعد اقدام كند كه اين پيشنهاد خوشبختانه با موافقت ايشان مواجه شد.

دارند،  نفر در شوراهاي محلي در سطح كشور عضويت  اينكه در حال حاضر 110 هزار  به  با عنايت 
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آشنايي آقاي ممي زاده نيري كه خودشان عضو شوراي شهر اردبيل هم هستند، با قواعد دستورنامه رابرت 
فرصت مناسبي فراهم مي آورد تا به مرور بستر هاي مناسب ترويج و نشت تدريجي اين قواعد در ميان 
دفتر  عرصه،  اين  در  شود.  آفريده  و  كشور كشف  سراسر  روستاي  و  شهر  شوراهاي  عالقمند  اعضاي 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت نيز از هيچ كمكي دريغ نخواهد ورزيد. به اين ترتيب مي توان گفت 
روز يكشنبه 19 مهر ماه 1394 يك روز تاريخي براي كادرها محسوب مي شود و خانم اعظم اكبري، و 

آقاي ابراهيم عليپور و آقاي ممي زاده نيري در خلق اين روز تاريخي نقش اصلي را ايفا كردند.

عكس
خانم اعظم اكبري و آقاي ابراهيم عليپور در يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

خاطر نشان مي شود اخبار مربوط به همكاري هاي آتي دفتر كادرها با شوراي عالي استان ها در اين زمينه، 
در همين بخش جاگذاري خواهد شد.

بله. نوشته ي باال گزارشي بود كه مي شد در اين شرايط در وب سايت كادرها دات كام منتشر كرد. اما مي شود 
گزارش مفصل ديگري نيز اين پشت صحنه ي اين رويداد نوشت. البته، دو نوع گزارش: يكي براي اينكه بعد 
از نوشتن منتشر شود - كه قطعاً  همراه با مالحظاتي بايد نوشته شود، و نوع دوم اينكه بدون اين مالحظات 
نوشته شود كه ممكن است براي انتشار در همين روز ها نباشد. در هر حال، تالش براي نوشتن مطلبي كه 
براي جاگذاري در وب سايت كادرها دات كام مناسب باشد، نياز به اجراي حرفه اي تر دارد كه از من وقت 
مي گيرد. در نتيجه آنچه كه در ادامه مي آيد گزارشي است كه بشود آن را منتشر كرد. اما چون قصد ندارم آن را 
منتشر كنم و فرصت زيادي هم براي توليد يك مطلب بلند و از نظر هنري قابل چاپ ندارم، ادامه اين مطب 

را به صورت گزارشي قبل انتشار مي نويسم اما نه يك گزارش جذاب و سنگ تمام. 

گزارشي براي نشر الكترونيكي احتمالي:

يك رويداد تاريخي
از همان لحظه اي كه خانم اعظم اكرمي - كه ديروز بعد از مراجعه به وب سايت شوراي عالي استان ها متوجه 
شدم رئيس دبيرخانه شوراي استان تهران است - در ميانه ي كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شماره همراه 
آقاي ممي زاده معاون اجرايي و اداري شوراي عالي استان ها را گرفت و با او براي روز يكشنبه ساعت 10 
صبح قرار مالقات گذاشت، دريافتم كه اين ديدار يك مالقات تاريخي است و شكست من در معرفي درست 
اهميت،  نظر  از  بود.  آقاي ممي زاده يك شكست غيرقابل  بخشش خواهد  به  اثربخش دستورنامه رابرت  و 
فكر مي كنم اين مالقات با مالقاتي كه با آقاي مهندس مسجدجامعي عضو شوراي اسالمي شهر تهران در 
اواخر سال 1391 داشتم قابل مقايسه بود. چه بسا از آن مالقات هم مهم تر باشد،  چرا كه كافي است يك نفر 
بتواند نشست ها ماهانه ي شوراي عالي استان ها را كه گفته مي شود 72 نفر عضو دارد و به صورت خوشه اي 
و سلسله مراتبي از شوراهاي سطح پايه انتخاب مي شوند، طبق دستورنامه رابرت اداره كند: در آن صورت، 
اعضاي شوراي عالي اين قواعد را به تدريج و در جريان پركتيس پارلماني فرامي گيرند و به آرامي به شوراهاي 
نفر عضو ساختار شورايي  ترتيب در طول چهار سال 110 هزار  اين  به  آموزش مي دهند و  پائين تر  سطح 
كشور در جريان عمل با اين قواعد آشنا خواهند شد و آنان نيز به سهم خود اين قواعد را در سراسر جامعه 
منتشر خواهند كرد. در حاليكه حتي اگر مي توانستم اهميت تاريخي اين قواعد را در آن مالقات فراموش 
نشدني براي آقاي مسجدجامعي به درستي استدالل مي كردم و شعله ي اشتياق الزم براي فراگيري اين قواعد 
را در ايشان مي گيراندم، باز هم چه بسا به اندازه آشنايي اعضاي شوراي عالي استان ها با اين قواعد اهميت 
نمي يافت.  درست به دليل اهميت فوق العاده اي كه مالقات ديروز درپي داشت، من هم دغدغه داشتم تا آنجا 
كه به عقلم مي رسد طوري عمل كنم كه بار ديگر شكست نخورم. به همين خاطر، در حاليكه اسناد الزم براي 
معرفي دستونامه را در كيفم جا مي دادم به نظرم رسيد به آقاي ابراهيم عليپور زنگ بزنم تا از برقراري نشست 
مطمئن شوم. زنگ زدم. آقاي عليپور گله داشت كه سرش شلوغ است و مي خواست مسؤليت را به عهده خانم 
اعظم اكبري بياندازد. اما من تأكيد كردم كه حضور وي الزامي است و حتمًا طوري كارهايش را مرتب كند 
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كه به جلسه برسد. حرفم را زمين نزد. گفت نيم ساعت ديگر ره مي افتد و جلوي دفتر من را هم ترك موتور 
سوار و با هم به ساختمان شوراي عالي استان ها در داخل خيبان جويبار خواهيم رفت. 

تا آقاي عليپور برسد فرصت خوبي بود تجربه هاي گذشته را در امر معرفي و بازاريابي دستورنامه رابرت 
جمع بندي كرده و تمام آ ن ها را در يكي دو اصل كاربردي خالصه كنم.  به نظرم اين طور آمد كه به آقاي 
عليپور بگويم از بوروكراتيك كردن و گنده كردن قضيه پرهيز كنيم و بكوشيم قضيه را به صورت غيررسمي 
و بيشتر شخصي نشان بدهيم تا افراد عالقمند درون  شوراهاي شهر و روستان تشويق شوند اين قواعد را 

يابد بگيرند. 

فكر مي كنم و فكر كردم اگر قرار بشود قضيه را رسمي كنند،  البد از ما طرح و پورپوزال خواهند خواست 
و اين طرح بايد در مراجعي به تصويب برسد، بعد خواهند گفت البد الزم است فالن وزارت و فالن مقام 
هم در اين مورد نظر بدهد و خالصه اينكه هر طرحي در چنبره ي ناتواني ها و بالتكليف ها و - اين روز ها 
به خصوص - بي پولي هاي دستگاه دولتي گير خواهد كرد. در حاليكه بايد سعي كنيم چند نفر را در اين 
شوراها بيابيم كه مثل خود آقاي عليپور به اين قضايا عالقمند باشند و كاري كنيم تا آنان با قواعد دستورنامه 
رابرت آشنا شوند. اين جمع بندي من بود براي معرفي دستورنامه رابرت به معاون اجرايي و اداري شوراي 

عالي استان ها.

وقتي مي خواستم ترك موتور آقاي ابراهيم عليپور كه جلو دفتر توقف كره بود سوار شوم، كيفم را روي در 
صندوق عقب ماشيني كه كنار خيابان پارك شده بود گذاشتم و به او گفتم:  حاج ابراهيم )او من را حاج داود 
صدا مي زند و حاال لفظ حاجي در دهن من هم خوش مي چرخد(، نظر من اين است كه امروز قضيه را خيلي 
رسمي نكنيم و دنبال اين باشيم كه در اين شورهاي عالي استان هم يك نفر مثل خودت بيابيم كه اين قواعد 
را ياد بگيرد و به ديگران هم ياد بدهد. اما آقاي عليپور در حاليكه من را به نشستن در ترك خودش تشويق 
با توجه به ا شاره هايي كه چند شب قبل به وضعيت  مي كرد، نظري مخالف نظر من داشت. تصور مي كنم 
اقتصادي خود و خانواده ام كرده بودم، انتظار داشت كه اگر اين طرح با اسقبال موجه شد درآمد قابل قولي 
هم نصيب دفتر كادرها شود. به همين خاطر گفت:  نه حاج داود. حساب اينجا با جاهاي ديگر فرق دارد. بعد 
خطاب به من گفت:  حاال بشينيد ترك من تا بريم. نشستم و راه افتاديم. بين راه نيز بحث  ما ادامه داشت. آقاي 
عليپور به نكته نگران كننده اي اشاره كرد: اين كه من چون تمام حواسم را به اين قواعد داده ام متوجه ساير 
مشكالت نمي شوم. پرسيدم: منظور؟ منظورش اين بود كه بچه هايي كه اين قواعد را ياد مي گيرند در جريان 
عملياتي كردن آن ها با مشكالت عديده اي مواجه مي شوند كه - گويا منظورش اين بود كه - من به آن ها 
توجهي ندارم يا مواجه نيستم. بعد به عنوان نمونه به مسائل و مصائبي اشاره كرد كه با بچه هاي الگتروگروه 

شوراياري هاي منطقه 18 مواجهه شده است. 

چرا كادرها شكست مي خورند؟
راستش مدت هاست تصميم دارم مطلبي تحت عنوان »چرا كادرها شكست مي خورند؟« بنويسم و به توصيف 
عواملي بپردازم كه سبب شكست خوردن  كادرها در جريان عملياتي كردن قواعد دستورنامه رابرت مي شوند. 
اين عوامل متعدد هستند و كشف و تحليل آن ها نيز مستلزم اين است كه كساني قدم در اين راه نرفته بگذرند 
و بارها و بارها شكست بخورند و از شكست هاي خود درس ياد بگيرند تا به مرور اين راه نرفته پاخور 
شود.  مي توانستم برخي از آن عوامل را براي آقاي عليپور توضيح بدهم اما احساس كردم بهتر است حواسش 
به رانندگي باشد و كار دست خودش و ديگران ندهد. اما آقاي عليپور هم كه مثل من اگر به حرف بيافتد 
خاموش ناشدني است، در حال ويراژ دادن در خيابان وليعصر براي رفتن به يكي از خيابان هاي غربي بود 
دست از نقادي من بر نمي داشت: حاج داود، شما عادت داريد مسؤليت تمام شكست ها را خودتان بر عهده 
بگيريد، اما هميشه اين طور نيست. بعد كه وارد خيابان كنار يكي از سينماهاي خيابان ولعيصر شد ادامه داد: 
فرض كنيد كه شما خيلي عالي و با احتياط رانندگي كنيد. اما ممكن است يك راننده ي ديگر به شما بزند. آيا 
در اين وضعيت هم شما مسؤليد؟ من دهانم را به گوش چپ او نزديك كردم و با تأكيد گفتم: بله، شما بايد 
فرض را بر اين بگذاريد كه ممكن است رانندگان ديگر درست رانندگي نكنند. كمي مكث كردم و دوباره 
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گفتم: حاال هم با همين فرض جلو برويد. فكر مي كنم كنايه من را دريافت و تا رسيدن به مقصد حواسش 
به رانندگي بود. 

مقصد: شوراي عالي استان ها
در سال هاي اخير، معموالً هنگامي از خيابان جويبار عبور كرده ام كه براي شركت در ختم يكي از نزديكان در 
مسجد نور واقع در جنوب غربي ميدان فاطمي رفته ام. هميشه  هم تابلو بزرگ »شوراي عالي استان ها« نظرم را 
جلب كرده است: چطور مي شود دستورنامه رابرت را به مسؤالن اين شوراي عالي معرفي كرد؟ اما شكست در 
معرفي اين قواعد به شوراي شهر تهران سبب شده بود كه به طور كلي قيد هرچه شورا و شوراياري را بزنم 
و به دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني اميد ببندم. اما ديروز هنگامي كه جلوي آن ساختمان رسيدم اميدوار 
بودم با حضور شاهداني مثل آقاي ابراهيم عليپور و خانم اعظم اكبري من خودم مجبور نباشم از جنسم آنقدر 

ترعيف كنم كه توي ذوق مشتري بخورد. 

وقتي با آقاي عليپور به سالن ساختمان طبقه اول رسيديم يك ربع به ساعت ده بود و هنوز خانم اكبري نيامده 
بود. آما آقاي عليپور نظرش اين بود كه منتظر او نمانيم و از فرصت استفاده كنيم. من حرفي نزدم و كمي بعد 
در سالن بزرگي بوديم كه با پرده هاي كركره اي و مبلماني قهوه اي سوخته آراسته شده بود. تابلو ها، عكس ها، 
پوستر ها، نوشته هاي روي ديوار و به طور كلي تمام اجزاي ساختمان داد مي زد كه زير نظر شوراي عالي 
»استان ها« اداره مي شود. بر خالف انتظارم، ميزباني كه با پيراهن سفيد پشت ميز بزرگ در ضلع شرقي سالن 
نشسته بود، جوان تر از آن بود كه تصور كرده بودم. ترام موهايش هنوز بيش از هشتاد درصد بود و به سياهي 
مي زد اما پوست صورتش روشن بود و از نظر قد نيز به اندازه من و آقاي عليپور بود: متوسط. من و ميزبان در 
يك طرف و آقاي عليپور در طرف مقابل روي مبل هاي جلوي ميز كار ميزبان نشستيم و آقاي عليپور به من 
اشاره كرد كه شروع كنم. اما من پيشنهاد كردم آقاي عليپور از تجربه هاي خودش در يادگيري قواعد توضيح 
بدهد و بعد از آن آقاي ممي زاده سؤال هايشان را مطرح كند و من در پاسخ به پرسش هاي وي صحبت كنم. 

با پيشنهاد من موافقت شد و آقاي عليپور بعد از قرائت »بسم اهلل الرحمان الرحيم« نطق اش را شروع كرد. 

تا پيش از آن لحظه تصور من اين بود آقاي عليپور كه يكي از قديمي ترين اعضاي شوراياري هاي تهران و يكي 
از كاركنان قديمي شوراي شهر تهران است البد ميزبان را مي شناسد. اما بعد از آنكه آقاي عليپور به تعريف 
از سواق خود پرداخت دريافتم كه او هم براي نخستين بار است كه آقاي ممي زاده معاون اجرايي و اداري 

شوراي عالي استان ها را مالقات مي كند. 

تا آنجا كه در خاطرم مانده است آقاي عليپور روي سوابق شورايي خود تأكيد كرد و خيلي زود بحث را به 
اين جا كشاند كه چطور شوراها در سطح كشور با دو دسته مشكل عمده مواجه هستند: دسته اول اينكه با 
انواع مسائل پيچيده ي مربوط به كيفيت مديريت در سطح شهر و شهرستان و كشور مواجه هستند كه آشنايي 
زيادي با آن ها ندارند در نتيجه برنامه هاي آموزشي گوناگوني هم براي آن ها پيش بيني مي شود. اما دسته اي از 
مشكالت به نحوه ي تصميم گيري و كار گروهي خود اعضاي شوراها مربوط مي شود كه اتفاقًا از دسته اول 
مبرم تر هستند چون در بسياري از موارد كار به دعوا و پرت كردن قندان به سر و صورت يكديگر مي كشد و 
در اين زمينه است كه ما هيچ سنت يا تجربه ي قابل قبولي هم نداريم. از اينجا به بعد بود كه آقاي عليپور به 
تشريح قواعد دستورنامه رابرت و توضيح كه چطور من از حدود ده سال پيش )آقاي عليپور چهار سال هم 

به آن اضافه كرد( براي ترجمه اين كتاب و ياد گرفتن و ياد دادن اين قواعد وقت گذاشته ام.

وقتي آقاي عليپور در مورد كتاب صحبت مي كرد من بدون جلب توجه از داخل كيفم ترجمه فارسي صحافي 
شده ي كتاب را كه براي دبيركل زنداني سازمان معلمان ايران به زندان پست كرده بوديم اما چند شب پيش 
برگشت شده بود، در آوردم و همراه با خالصه انگليسي آن به آقاي ممي زاده دادم و ايشان در حاليكه گوششان 
به آقاي عليپور بود كتاب جيبي كلفت و صحافي شده دستورنامه رابرت: قواعد اداره شوراها و انواع مجامع 

تصميم گيري را هم تورق مي كرد. 
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با ستاد اجرايي شوراياري ها و برگزاري كارگاه براي  به نحوه ي آشنايي من  ادامه نطق اش  آقاي عليپور در 
كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها در اواخر سال 1391  اشاره كرد و تا امروز جلو آمد. در قسمت پاياني 
نطق اش نيز به اهميت اين قواعد و كيفيت آن ها پرداخت و يك نمونه از اين قواعد - اصل رعايت بي طرفي 
رئيس جلسه - را تشريح كرد و توضح داد طبق اين اصل رئيس جلسه بايد ظاهر بي طرف خودش را حفظ 
كند، چرا كه قرار است مثل يك داور بين موافقان و مخالفان مجمع داوري كند. به همين خاطر بايد از حق 
دادن پيشنهاد، حق شركت در مذاكره و حق دادن رأي علني به جز وقتي رأي رئيس تعيين كننده مي شود 

صرف نظر كند. 

وقتي آقاي عليپور داشت اصل مربوط به حفظ ظاهر بي طرف رئيس را توضيح مي داد من در چهره ي آقاي 
ممي زاده دقت كردم تا دريابم با اين اصل موافق است يا نه. همانوقت بود كه متوجه شدم چشم هاي وي سبز 
تيره است اما نمي شد تشخيص داد كه آيا از اين اصل استقبال كرد يا مثل بسياري از مقامات به اين اصل 

روي خوش نشان نداد. 

در حاليكه بخشي از ذهنم به صحبت هاي آقاي عليپور توجه داشت، بخش ديگري از ذهنم به ياد گفتگوي 
تلفني با آقاي عبدالحسيني افتاد كه در سال 1391 دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي تهران 
بود و به همت او نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي كارشناسان آن وقت ستاد برگزار شد. به 
توصيه ي آقاي مسجدجامعي داشتم دستورنامه رابرت را براي آقاي عبدالحسيني تعريف مي كردم و همين آقاي 
عليپور در پشت ديوار كوتاهي كه اتاق كوچك آقاي عبدالحسيني را جدا كرده بود داشت نماز مي خواند و 
ظاهراً صحبت هاي بلند من را هم ناخواسته مي شنيد. وقتي سالم نماز را داد و به اين طرف ديوار آمد خطاب 
به من كه هنوز اسمم را هم نمي دانست گفت: حاج آقاي خداوند شما را به كمك ما فرستاده است. بعدها 
آقاي مسجدجامعي به عنوان رئيس شوراي شهر تهران انتخاب شد. آقاي عبدالحسيني از ستاد رفت و طي اين 
سال ها چه بر او نگذشت. حاال در استانداري استان البرز خدمت مي كند. چند وقت پيش بود كه تلفني براي 
او توضيح دادم: ظاهراً در استانداري ها نيز شوراهاي بزرگي با رياست استاندار برگزار مي شود كه اعضاي 
آن ها هر كدام يك رأي مساوي دارند. در اين صورت، دستورنامه رابرت به درد اين شوراها نيز مي خورد. 
آقايان از دستورنامه رابرت  اين  اما آقاي عبدالحسيني به نكته بسيار درستي اشاره كرد و توضيح داد: ولي 
استقبال نخواهند كرد. پرسيدم:  چرا؟ گفت: براي اينكه طبق دستورنامه رابرت، رئيس جلسه تصميم گيري بايد 
اصل ظاهر بي طرف خودش را حفظ كند. در حاليكه استانداران دوست دارند آنچه را كه درست مي دانند 
براي  كادرها  دفتر  اطالعيه  جديد  ويرايش  كه  بود  عبدالحسيني  آقاي  تذكر  اين  از  بعد  كنند.  اطاعت  بقيه 
آموزش اختصاصي مديران و رهبران سازمان ها را به اين شكل ويرايش كردم: كارگاه هاي اختصاصي آموزش 

دستورنامه رابرت به رهبران و رئيسان غيرمستبد! 

به خاطر تمام اين سوابق ذهني است كه نسبت به واكنش آقاي ممي زاده نسبت به اصل حفظ ظاهر بي طرف  
اما از واكنش هاي چهره ي آقاي ممي زاده نتوانستم به اين بخش از صحبت هاي آقاي  رئيس حساس بودم. 

عليپور نتوانستم دريابم كه از اين اصل اسقبال مي كند يا نه؟ 

آقاي عليپور نطق پرشور خودش را اين طور خاتم داد كه تمام آن قواعدي كه در آن كتاب هشتصد صفحه اي 
كه دست شماست، آمده، براي ما تازگي دارند و از نان خوردن براي ساختار شورايي كشور مبرم تر هستند. 
خالصه، همان حرفي كه وقتي ايشان را براي اولين بار در ستاد اجرايي شوراياري ها ديدم زدم تكرار مي كنم: 

خداوند ايشان را براي كمك به ما فرستاده است. 

با هر معياري كه قرار بود به نطق آقاي عليپور نمره مي داديم، نمره بسيار خوبي مي گرفت. حقيقتًا بايد افتخار 
مي كردم كه چين كارورزاني جذب كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شده اند. هم من و هم ميزبان از نطق 

آقاي عليپور به وجد آمديم و هر دو اذعان كرديم كه حرفي براي من باقي نگذاشت. 

نخستين گاف بزرگ من!
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با اينكه تصميم گرفته بوديم بعد از نطق آقاي عليپور ميكروفون را به ميزبان بدهيم تا سؤال هايش را مطرح كند 
و من در پاسخ به آن پرسش ها حرف بزنم، احساس كردم مطلبي كه به ذهنم رسيده آنقدر مهم هست كه در 
همان لحظه بايد گفته شود. اجازه اي گرفتم و كوشيدم تا براي آقاي ممي زاده توضيح بدهم كه چطور از همن 
نخستين روزهاي آشنايي من با دستورنامه رابرت، شوراي عالي استان ها را يكي از مبرم ترين و فوري ترين 
مشتر يان بالقوه اين قواعد مي دانستم، اما اين همه سال طول كشيد تا خانم اكبري و آقاي عليپور به كمك من 

بيايند و از شما براي معرفي اين قواعد وقت بگيرند. 

فقط واكنش جدي اما مؤدبانه آقاي ممي زاده بود كه دوزاري من را انداخت كه چه گاف بزرگي مرتكب شدم: 
آقاي ممي زاده اصرار داشت كه وي مديري است كه در اتاقش هميشه به روي تمام انواع ارباب رجوع ها باز 
است. هيچگاه حتي روي تابلو داخل اتاقش هم نمي نويسد كه جلسات بعدي او كي قرار است برگزار شود 
تا مبادا ارباب رجوع احساس ناخوشايندي بيابد. در وسط جلسات نيز هرگز به تلفن همراه ديگران پاسخ 
نمي دهد. در نتيجه براي رفتن به نزد وي هرگز به كمك آقاي عليپور و خانم اكبري )كه اواخر نطق آقاي 
عليپور خودش را به جلسه رسانده بود( نيازي نداشته ام و هر وقت هر كس هر كاري داشته باشد بدون هيچ 

محدوديتي مي تواند و مي توانسته  است به دفتر وي برود. 

اگر او اينقدر در توضيح اين مطلب تأكيد نمي كرد شايد من اصاًل متوجه گاف بزرگي كه مرتكب شده بودم 
نمي شدم. اما بعد از اين همه توضيح دريافتم كه آنچه كه گفته ام معناي بسيار زشتي داشته است. در اينجا بود 
كه نطق اش را مؤدبانه قطع كردم و توضيح دادم: از وقتي قرار شد همراه با اين دوستان خدمت شما برسيم 
دغدغه داشتم مبادا حرفي برنم يا گافي بكنم كه اين فرصت تاريخي هم بسوزد و انگار بالخره گاف كردم. 
اما چون واقعًا نمي خواهم اين فرصت تاريخ بسوزد اجازه مي خواهم منظورم را توضيح بدهم. مكث كردم. 
آقاي ممي زاده  هم ساكت نشسته بود و به من نگاه مي كرد. از او پرسيدم: مايليد در اين مورد توضيح بدهم؟ 
تمايل داشت. بعد از مكثي رو به آقاي عليپور گفتم: آقاي عليپور شما شاد هستيد، من از چه سالي تا امروز 
كوشيده ام اين قواعد به اعضاي شوراي شهر تهران معرفي شود؟ آقاي عليپور شهادت داد كه از سال 1391 
ايشان كوشش داشته اند كه اين قواعد را به شوراي تهران معرفي كنند. بعد خطاب به آقاي ممي زاده ادامه دادم: 
اما در واقع تالش هاي من از سال ها قبل از اين شروع شد و هر كسي را كه مي شناختم كه با يكي از اعضاي 
شوراي شهر تهران آشنايي داشت از او خواهش مي كردم يا زمينه مالقات من را با آن عضو فراهم آورد يا 
خودش اين قواعد را به آن عضو معرفي كند. مكث كردم. بعد، از آقاي عليپور پرسيدم: آقاي عليپور، شما 
بگوييد، نتيجه اين همه تالش من در چهار سال گذشته چه بوده است؟ آقاي عليپور خطاب به آقاي مميزاده 
با تأسف سرتكان داد و به نكته بسيار جالبي اشاره كرد: آقاي ممي زاده، شما خودتان عضو ساختار شورايي 
كشور هستند و مي دانيد كه چه تيپ هايي در شوراها هستند. آقاي ممي زاده هم در تأييد صحبت آقاي عليپور 
سر تكان داد و من فرصت را مناسب يافتم كه بگويم: آنقدر برخورد شوراي شهر تهران مأيوس كننده بود 
كه اصاًل قيد هر چه شورا بود زدم. بعد با دلخوردي گفتم: وقتي برخورد شوراي شهر تهران اين طور باشد 
از ساير شوراها من چه توقعي بايد داشته باشم. به همين خاطر من قيد شوراها و سازمان هاي مستقر را زده ام 
و مبرم ترين مخاطبان اين قواعد را دانش آموزان دبستان و دبيرستان مي دانم. بعد از مكث كوتاهي ادامه دادم: 
راستش علت حضور من در اينجا نيز بيشتر اصرار خانم اكبري بود. بعد خطاب به خانم اكبري كه آن طرف 

ميز عسلي روي مبل رو به روي آقاي ممي زاده و كنار آقاي عليپور نشسته بود پرسيدم: غير از اين است؟ 

شيرزن به صحنه مي آيد
تازه بعد از اين سؤال من بود كه خانم اكبري احساس كرد حاال نوبت اوست كه بايد هنر نمايي كند و انصافًا 
سنگ تمام هم گذاشت و خطاب به آقاي ممي زاده گفت: شما خوب مي دانيد كه من چه وضعيت خانوادگي اي 
دارم، و مادرم و برادرم در چه وضعيتي هستند )مادر ايشان به خاطر كهولت سن و انواع بيماري ها زمين گير 
شده و يكي از برداران او نيز به اسكيزفرني مبتالست و هر روز خانم اكبري بايد از سر كار به منزل مادر 
برود و بعد از تغذيه و مرابت و خواباندن مادر و برادر بيمار خود، تازه نوبت به مراقبت از فرزند و همسر 
مي رسد(. من اين ها را مي دانستم به همين خاطر وقتي آقاي ممي زاده خطاب من ما با اشاره به خانم اكبري 

گفت: شيرزني است. من هم اين قضاوت را تأييد كردم. 



77

اين شير زن يك چادر عبايي مشكي به سر مي كند اما روسري هايش هميشه رنگ هاي روشن و طرح هاي شاد 
دارند و طوري دور سر و صورتش محكم بسته مي شوند كه بدون دغدغه هاي مربوط به محرم و نامحرمي سر 
و وضع زنان و ديده شدن يك تار مو يا بخش نامحرمي از گردن، مي تواند مثل يك شير زن تحرك داشته باشد. 
او هم در نطق كوتاه خودش سنگ تمام گذاشت و تأكيد كرد از وقتي به سفارش آقاي عليپور در كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت شركت كرده است رويكردش به قضايا به طور كلي و كامل تغيير كرده است و با 
اطمينان مي تواند بگويد كه اين آموزه ها - دست كم - در ارتقاي كيفيت مديريت او نقش بسزايي ايفا كرده اند. 

ناله از فقدان بودجه
بعد از اين صحبت هاي مقدماتي بود كه ميكروفن در اختيار ميزبان قرار گرفت. اما درست برخالف انتظار 
من محور صحبت ايشان، ضمن تأكيد بر ضرورت تدوين اجراي برنامه هاي آموزشي گوناگون براي اعضاي 
شوراي عالي استان ها، تشريح وضعيت بسيار بد بودجه اي شوراي عالي استان ها بود. وي حتي در ادامه به 
سازمان هاي  يا  و  تهران  شهر  شوراي  مثل  شوراها  از  برخي  با  استان ها  عالي  شوراي  بودجه  ميزان  مقايسه 
فرهنگي ديگر پرداخت و داشت قضيه را به اين طرف سوق مي داد كه فعاًل بودجه اي براي انجام كارهاي 
بزرگ و هزينه بر در دسترس نيست. احساس كردم همان حدسي كه مي زدم ممكن است رخ بدهد: اينكه 
طرح هاي خودتان را بدهيد تا با توجه به وضعيتي بودجه  مورد رسيدگي قرار بگيرد. با عالمت دست از آقاي 
ممي زاده اجازه خواستم نطقش را قطع كنم و بعد با لحن ساده اي اضافه كردم آموزش اين قواعد اصاًل به 
بودجه نياز ندارد. مكث كردم تا تمام حواسش جمع اين نكته شود. بعد ادامه دادم كافي است رئيس شوراي 
عالي  اعضاي شوراي  از  نيست هيچكدام  آن صورت حتي الزم  در  باشد.  بلد  را  قواعد  اين  استان ها  عالي 
استان ها هم اين قواعد را بلد باشند. چرا؟ چون هر عضوي كه قاعده را بلد نباشد از رئيس جلسه سؤال مي كند 
و او هم وظيفه دارد قاعده را براي اعضا توضيح بدهد. در نتيجه كافي است يك نفر از اعضاي شوراي عالي 
استان ها اين قواعد را بياموزد و او مسؤليت ادراه جلسه طبق اين قواعد را به عهده بگيرد. بعد از مدتي بقيه 
اعضاي شوراي عالي استان ها نيز اين قواعد را از روي دست رئيس ياد خواهند گرفت و آنان هم مي توانند به 
تدريج اين قواعد را به اعضاي شوراهاي سطوح پائين تر آموزش بدهند. مكث كردم و در ادامه گفتم: مي بينيد 
كه كافي است فقط رئيس شورا با اين قواعد آشنا باشد و من هم كه آماده ام اين قواعد را به ايشان آموزش 

بدهم. ديگر بودجه اي نياز نيست. 

از طرح ساده و بي هزينه ي من البد بايد به وجد مي آمد. به همين خاطر در چهره ي آقاي ممي زاده دقت كردم. 
اما خبري از وجد در آن ديده نمي شد. چرا؟ نگران شدم. بعداً علت را دريافتم: رئيس شورا سرشان شلوغ تر از 
آن است كه برسند اين قواعد را ياد بگيرند. پرسيدم:  خود شما چطور؟ گفت: من حاضرم. گفتم: بسيار خوب. 
من به دفتر شما مي آيم و طي چند جلسه اين قواعد را به شما آموزش مي دهم. يا شما به كارگاه هاي آموزش 

دستورنامه رابرت در دفتر كادرها تشريف بياوريد كه تا محل كار شما ده دقيقه فاصله دارد. 

دستاورد بزرگ
همين كه آقاي ممي زاده قبول كرد تا خودش اين قواعد را بياموزد يك دستاورد بسيار بزرگ براي كادرها بود. 
بحث  ما اينجا تمام نشد. من در ادامه ي صحبت هايم به نكات اشاره كردم كه براي خوانندگان احتمالي اين 
روزنوشت ها تكراري است. صحبت هاي آقاي ممي زاده هم پر از نكات مهم و جذاب بود. به خصوص كه به 
فهرست بلند بااليي از برنامه ها اشاره كرد كه در آينده مي توانيم براي آموزش اين قواعد به اعضاي شوراهاي 
استان ها و شهر ها آن ها را اجرا كنيم. اما به نظر من و در حال حاضر براي كل ساختار شورايي كشور آشنايي 
يك فرد مثل آقاي ممي زاده با قواعد دستورنامه رابرت كفايت مي كند. بعد از آشنايي نسبي او با اين قواعد 
است كه مي شود به تدريج براي محلي سازي اين قواعد در ساختار شورايي كشور تحقيق كرد و روش هاي 
درست محلي سازي اين قواعد را متناسب با وضعيت هر استان و هر شهر و روستا به صورت خالقانه مورد 

بررسي قرار داد. 

مقايسه و درس آموزي
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وقتي از دبيرخانه شوراي عالي استان ها قدم زنان به طرف دفتر كادرها راه افتادم مدام دستاورد مالقات با 
آقاي ممي زاده را با شكست در معرفي اين قواعد به آقاي مهندس مسجدجامعي مقايسه مي كردم. از خودم 
آقاي مسجدجامعي در طول يكسالي كه رئس شوراي اسالمي شهر  بد عمل نمي كردي و  اگر  مي پرسيدم: 
تهران بود، جلسات آن شورا را طبق اين قواعد اداره مي كرد، چه تحول عظيمي در كشور مي توانست رخ 
بدهد؟ بعد، ياد اظهار نظر آقاي عليپور هنگامي كه ترك موتورش نشسته بودم افتادم: حاج داود، هميشه كه 
مسؤليت شكست ها بر عهده شما نيست. شما ممكن است بي نقص رانندگي كنيد، اما يك راننده بكوبد به 
شما. پاسخ من به چنين رويكردي روشن است: مسؤليت شكست هاي هر فرد بر عهده ي خود اوست. در غير 

اين صورت، هيچ كس پيشرفت نخواهد كرد. 

بدون شك در طول سه سال گذشته در معرفي بهتر دستورنامه رابرت تجربه هايي كسب كرده ام و به احتمال 
زياد همان تجربه ها سبب شد تا در نشست ديروز موفق بشوم. هدف اصلي از نوشتن اين روزنوشت ها نيز 
همين است: ثبت اين ماجراها براي فهم علت شكست ها و پيروزي ها و انتقال آن  تجربه به نسل هاي بعدي. 
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سه شنبه 21 مهر 1394

گزارش پشت صحنه يك موفقيت مشروط
متن كامل گزارش مربوط به مالقات روز شنبه با آقاي ممي زاده معاون اجرايي و اداري شوراي عالي استان  ها 
را ديروز در وب سايت كادرها دات كام منتشر كردم. امروز صبح بعضي از جاهاي آن را ويرايش كردم. از 
جمله  به آخر آن هم يك صفت »مشروط« اضافه كردم: هم تعليق تيتر را بيشتر مي كرد كه سبب جلب توجه 
بيشتر خوانندگان احتمالي مقاله خواهد شد، اما موفقيت هم نسبي و مشروط بود: معلوم نيست آقاي ممي زاده 
اصاًل فرصت و عالقه اي براي شركت در كارگاه ها داشته باشد يا نه؟ و حتي اگر در كارگاه هم شركت كرد، 
آيا اين قواعد را ياد خواهد گرفت يا آن ها را پس خواهد زد؟ به خاطر همين داليل است كه فكر كردم عنوان 
مقاله را تغيير بدهم. تنها حنس قضيه كه نشان مي دهد روش نوشتنم به تر شده اين است كه نيازي نبود خيلي 

در متن تغيير بدهم. احيانًا معنايس اين است كه سانسور خوب دروني كرده ام. 

ديشب به آقاي علي اكبر عبدالحسيني تلفن كردم. مهمان داشت و نمي توانست زياد صحبت كند. خالصه وار 
به او گفتم مقاله اي در وب سايت منتشر شده كه اسم شما هم در آن آمده است از او خواستم نگاهي به مقاله 
بياندازد و اگر الزم است جاهايي از آن تغيير كند به من بگويد. روحيه اش خوب بود. اما به خاطر اينكه مهمان 

داشت زياد صحبت نكرديم. 

امروز صبح هم به آقاي ابراهيم عليپور تلفن زدم. البته جواب نداد تا حدود نيم ساعت قبل. به او گفتم ويرايش  
نتيجه  از »گزارش پشت صحنه  يك موفقيت مشروط« در وب سايت جاگذاري شده است و در  جديدي 
ويرايش قبلي كه يك نسخه پرينت از آن به او داده بودم معتبر نيست و به آن استناد نكند. روحيه اش خوب 
بود. با آقاي عبدالحسيني هم تماس داشت. به او يادآوري كردم كه آقاي عبدالحسيني مرد به درد خوري 

است. او را رها نكند. 

را  مقاله  اين  اعضاي شوراهاي سراسر كشور  اينكه  در  در وب سايت چقدر  مطلبي  انتشار چنين  نمي دانم 
بخوانند اثر مي كند. همانطور كه نمي دانم مقاله  حماسي كه در دفاع از انجمن معتادان گمنام نوشتم چقدر تأثير 
خواهد گذاشت. فعاًل وسيله نظرسنجي و حتي وقت آن را هم ندارم. چون فكر مي كنم اگر وقت داشتم مي شد 
كارهايي كرد. در هر حال مجبورم به صورت ميدان سر دريباورم كه استقبال از مقاالت چگونه بوده است. در 
حال حاضر چون با سازوكار شماره اندازي وب سايت اسپيپ خوب آشنا نيستم نمي توانم تحليل واقع بينانه 

از ميزان محبوبيت هر مقاله بدهم.

گفتگو با بنيان گذار كعاصكا
گفتگوهاي من به عنوان سردبير نشريه پيام كارفرمايان با آقاي مهندس محمد عطارديان بنيان گذار اصلي كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( به خودي خود مي تواند از نظر تاريخي حاوي نكات جالبي 
باشد. اما گفتگوي اخير ما كه در چند اپيزود و به بهانه اعطاي جايزه صلح نوبل به »گفتگو هاي چهارجابنه ملي 
تونس« انجام شد ظرفيت اين را داشت - و اگر تا دير نشود هنوز هم اين ظرفيت را داد - كه در وب سايت 

كادرها دات كام به عنوان يك روزنوشت جذاب و خواندني منتشر شود. 

نخسين اپيزود گفتگو هاي شبه سقراطي
بيانيه كوتاه آقاي گاي رايدر مديركل سازمان  اپيزود اين گفتگو ها موقعي انجام شد كه من ترجمه  نخستين 
ببن اللي كار )س ب ك( را به مناسب اهداي جايزه صلح نوبل به گفتگو هاي چهارجانبه ملي تونس در وب 
سايت كعاصكا جاگذاري كردم. كمي بعد آقاي مهندس عطارديان زنگ زد و چند مطلب را مي خواست با 
من به صورن مكالمه تلفني در ميان بگذارد. اول اينكه از ترجمه آن مقاله خيلي خوشحاال بود. دوم اينكه آن 

مقاله شماره 
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جمعه 24 مهر 1392

گزارش گفتگو ها و مالقات ها
طي روزهاي اخير عالوه بر فعاليت  كارگاه ها - كه تعدادشان به داليل قابل فهم كم شده است - و عالوه 
بر فعاليت هاي وب سايت كادرها دات كام كه با استقبال وسيع و بسيار فزاينده مواجه شده است، با برخي 
از افراد به صورت تلفني، ايميلي و يا حضوري گفتگو هايي داشته ام كه هر يك از آن ها يك جبهه از كارزار 
جنبش كادرها محسوب مي شوند. در اين روزنوشت به اين گفتگو ها مي پردازم كه به رغم اهميتي كه دارند در 

روزنوشت هاي اخير به آن ها اشاره اي نشده است. 

انجمن ميثاق خانوادگي
هيچگاه از تالش نافرجام براي تأسيس انجمن ميثاق خانوادگي سرخورده نشدم، به اين دليل ساده كه از هر 
تجربه ي شكست  خورده اي يك خروار درس جديد ياد مي گيرم. اين قضيه در مورد انجمن ميثاق خانوادگي 

نيز صدق مي كند. 

شرايط اقتصادي و فرهنگي سياسي جامعه - دست كم تا آنجا كه به اعضاي فاميل من در شرايط فعلي ارتباط 
مي يابد - اساسًا براي تشكيل انجمن، به معنايي كه در ذهن داشتم مناسب نيست. تمام كساني كه قرار بود در 
نشست هاي تأسيسي انجمن شركت كنند، هركدام به نحوي با چنان مشكالتي درگيراند كه به هيچ كدامشان 
اجازه مشاركت در ايجاد انجمن را نمي داد. در اين صورت بايد ايده را فراموش كرد؟ نه. بايد به تدريج شرايط 

را تغيير داد و تعداد هرچه بيشتري از افراد فاميل را براي اين كار آماده ساخت. 

محسن حاج عمو )يك شخصيت عمداً تحريف شده در داستان انجمن ميثاق خانوادگي( در آخرين حضورش 
نزد من مبلغ 40 هزار تومان با كارت عابر بانك من از حسابم برداشت بدون آنكه به من بگويد يا از من اجازه 
بگيرد. بعد از رفتن او برايم مسلم شد كه اين كار را او انجام داده است. محسن حاج عمو يكي از شخصيت اي 
اصلي و كليدي هسته اوليه دعوت كنندگان و حمايت كنندگان مجمع تأسيسي انجمن بود و هست. در آخرين 
نشست هاي تأسيسي انجمن - كه البته داشته وا مي رفت - اين اتهام مطرح شد كه من دوست داشتم همين 

مسأله را در نشست هاي انجمن مطرح كنم. 

با به هم خوردن نشست هاي تأسيسي انجمن در دست تأسيس ميثاق خانوادگي، تصميم گرفتم قضيه را با آقاي 
داود زواره كه يك قاضي بازنشسته است در ميان بگذارم. البته، ابتدا به او گفتم كه من مصمم هستم - اگر 
شما ها هم مايل باشيد - با كمك شما و همراه با آقاي تاجيك و همين آقاي محسن حاج عمو نشست هاي 
تأسيسي انجمن را به روش هاي ديگر و متناسب با فرصت بچه ها برگزار كنيم. در نتيجه شما در وهله اول 
بايد اعالم كنيد كه با تأسيس انجمن ميثاق خانوادگي يا هر اسم ديگري موافق هستيد يا نه؟ چون اگر موافق 
باشيد اين فعاليت و اين تقاضاي من در چارچوب اين موافقت معنا مي يابد. اما اگر موافق به تشكيل انجمن 

نباشيد، حتي من خودم نيز هيچ عالقه اي به پيگيري قضيه محسن حاج عمو ندارم. 

بعد به طور مفصل بار ديگر مزاياي تشكيل يك انجمن ميثاق خانودگي به روش مدرن و جديد را براي آقاي 
زوار تشريح كردم و از او خواستم تا اگر به هر دليل نمي رسد يا تمايلي به تأسيس انجمن خانادگي ندارد 
با صراحت اعالم كند. چون در آن صورت ديگر نيازي به پيگيري داستان سرقت محسن حاج عمو نخواهد 
بود. آقاي زاوراه عالقه خودش را به تأسيس انجمن خانوادگي با حضور و حمايت همين عده و از جمله 
محسن حاج عمومي اعالم كرد. بعد از آن بود كه گفتم: در اين صورت، من مسأله اتهام محسن حاج عمو را 
با شما در ميان مي گذارم و از شما مي خواهم با استناد به اين اسناد اوالً فكر كنيد كه اتهامي كه من به محسن 
حاج عمومي مي زنم محلي از اعراب دارد و قابل تعقيب هست يا نه؟ و اگر هست، قواعد انجمن و قواعد 
قانون پارلمان در اين زمينه ان روش دادرسي را تعيين كرده است. بعد روش بررسي تخلفات در يك انجمن 
داوطلبانه را براي آقاي زواره تعريف كردم. او هم از اين روش استقبال كرد. از او خواستم در اين صورت 
فكر كند كه به نظر او به چه شكلي قضيه را با محسن حاج عمو در ميان بگذارد و قبل از هر اقدامي به من 
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هم بگويد و - به اصطالح - بعد از تصويب پيشنهاد او در مجمع دو نفره من و او، نسبت به كاري كه او 
پيشنهاد كرده اقدام كنيم. 

با او داشتم كه هر  اين زمينه چه كرده است چند ماهي است منتظرم. طبق قراري كه  براي آنكه بدانم در 
چهارشنبه به او زنگ خواهم زد، غروب چهارشنبه گذشته )دو روز پيش( با او تماس گرفتم. هفته قبل هم دو 
بار به همراه او تلفن زدم بودم اما جواب نداده بود. در صورتي كه قصد ساختن انجمن نداشتيم ديگر به او 
زنگ نمي زدم. اما حاال فرض را بر اين مي گذارم كه صدها مسأله مانع از جواب دادن او مي شود. اما چيزي 

مانع من نمي شود كه به او زنگ بزنم. پس مي توانم و بايد به او زنگ بزنم و زدم. 

مكالمه تلفني من و آقاي زواره اي كمي طول كشيد. خالصه اش اينكه، او به من گفت بهتر است اصاًل صرف 
نظر كنيم. پرسيدم: چه چيز را؟ گفت: قضيه پيگيري محسن حاج عمو را. گفتم: تأسيس انجمن را چطور؟ با 
خوشحالي گفت: نه. ساختن انجمن كه به قوت خودش باقي است. بعد گفتم: مگر قرار نيست محسن حاج 
عمو هم باشد. با تأكيد گفت: چرا. گفتم:  خوب به همين دليل است كه بايد اتهام او را روشن كنيم. من چطور 
مي توانم با كسي كه در همين نخستين مرحله از حسابم سرقت كرده است ، بدون آنكه دست كم قضيه را با 

خودش در ميان بگذارم، انجمن ميثاق خانوادگي تشكيل بدهيم. 

خالصه كالم اينكه ديدم برگشته ايم به همان نقطه صفر كه بوديم. بعد از كلي توضيح از آقاي زواره خواستم 
اگر هرگاه تمايلي به تأسيس انجمن خانوادگي نداشت اعالم كند، در آن صورت الزم نيست به اين شكل 
خاص اتهام آقاي محسن حاج عمو مورد داوري قرار بگيرد اما اگر  مي خواهيم انجمني درست كنيم در آن 
صورت است كه الزم است، اين موضوع تعيين تكليف شود. به خصوص كه من اين مسأله را با آقاي حسن 
عرب داودي وآقاي تاجيك هم در ميان گذاشته ام. آقاي زواره مكث كرد. به او گفتم: حاال كه شما در حال 
رانندگي هستيد. هرگاه فرصت مناسبي براي بحث داشتيد، شما تلفن بزنيد تا در اين مورد بيشتر كل كل كنيم. 
قبول كرد و به اين ترتيب مكالمه چهارشنبه شب ما خاتمه يافت. آيا دوباره زنگ خواهد زد؟ نمي دانم. اما 

اين ها برخي از خصوصيات ايرانيان امروز است. 

يادآوري چند تجربه
به نظرم تشكيل انجمن خانوادگي نيز بايد بتواند مشكالتي را حل كند و كيفيت زندگي خانواده ها را ارتقا 
بدهد. در غير اين صورت نمي شود از مردم خواست در اين شرايط بسيار دشوار اقتصادي براي كمك به 

يكديگر هم آستين باال بزنند. هرچند اگر اين كار را بكنيم زندگي اجتماعي خودمان بهبود خواهد يافت. 

من براي تشويق آقاي زواره به ايجاد انجمن به انواع اختالف هايي اشاره كردم كه به وفور در خانواده ها بروز 
مي يابد و اگر مهارت مديريت و حل صحيح اين اختالف ها ترويج شود، مانع از اتالف سرمايه هاي اجتماعي 
توليد و انباشت شده در خانواده ها خواهد شد. آقاي زواره هم به عنوان قاضي و هم به عنوان وكيل و هم به 
عنوان كسي كه خانواده هاي پدري و مادري اش غرق در انواع اين اختالفات هستند، مي تواند نقش بسيار مثبتي 
در حل و فصل كدخدا منشانه ي اين اختالف ها ايفا كند. دست كم اين تحليل من بوده است كه بر اساس آن 
اين پيشنهاد را به وي دادم. در اين صورت ما مي توانيم در زمينه حل اختالف هاي اعضاي خانواده ها مشاوره ها 
و خدماتي ارايه كنيم كه حقيقتاً  خانواده ها به آن ها نياز دارند و تشكيل انجمن ما را مفيد و كاربردي خواهد 
كرد. اين نكته را از اين جهت يادآوري كردم كه الزم است به صورت خالق به ارزش  افزوده اي بيانديشيم كه 

تشكيل انجمن مي تواند ايجاد كند و ثروت اعضا را افزايش دهد. 

تجربه با جامعه مهندسان مشاور
مدت هاست تاريخچه همكاري با جامعه مهندسان مشاور را دنبال نكرده ام. خالصه اش اينكه ماجرا بدون آنكه 
هيچ توضيح رسمي اي به من بدهند، بدون اينكه از تالش هاي من يك سرسوزن تشكر كنند، بدون آنكه يك 
ريال دستمزد بابت آن  هم كرايه ماشين كه براي رفتن به دفتر اين جامعه در ولنجك پرداخت كردم به من 
بدهند، قضيه رها شد. مهم تر از همه اينكه بدون آنكه حتي به انتقاد تندي كه از هيأت رئيسه كردم توجه كنند: 
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در يكي از نشست هاي هيأت رئيسه كه من هم دعوت داشتم، آقاي مهندس رامينه رئيس هيأت رئيسه گفت: 
ما اينجا مشكلي نداريم. من نه گذاشتم و نه برداشتم و بالفاصه گفتم: ماهي از سر گنده گردد ني ز ردم. آقاي 
مهندس رامينه هم - به جاي آنكه عصباني شود - بيت دوم اين شعر مولوي را زمزمه كرد: فتنه از عمامه خيزد 
ني ز دم. من ادامه دادم: آقاي مهندس، اگر شما فكر مي كنيد در هيأت رئيسه مشكلي نيست، بايد رويكردتان 
را عوض كنيد. اين هيأت مركز اصلي مغز جامعه است و اگر جامعه درست كار نمي كند، اتفاقًا بايد اشكال ها 

را در اينجا يافت. 

من خودم حدس زدم با چنان حرفي فاتحه خودم را خواندم. در عين حال اين احتمال را هم مي دادم كه 
شايد با اين حرف اعضاي هيأت رئيسه را نسبت به مشكالت پنهان آنجا حساس كرده  باشم و عالقمند باشند 

دريابند كه مشكل هيأت رئيسه كجاست. اما بعداً مشخص شد كه در واقع فاتحه بود كه قرائت كرده بود. 

بعدها مطلبي براي آقاي ادموند ميرزاخانيان يكي از اعضاي هيأت رئيسه نوشتم و برايش فرستادم. فكر مي كنم 
با قيمت بود. من در آن نوشته توضيح داده بودم كه هيأت  آن مطلب در پاسخ به درخواست طرح همراه 
رئيسه به دليل كم بودند تعداد اعضاي آن و اعتماد متقابلي كه ناشي از مدت ها كل كل كردن است، تصميم هاي 
خود را به همن شيوه سنتي اتخاذ مي كنند، در نتيجه خيلي به قواعد ناظر بر مذاكره در مجامع نيازي احساس 
نمي كنند، اما شوراي مديريت جامعه را كه حدود 20 عضو دارد، نمي شود به روش هيأتي و شيخي اداره كرد. 
در نيتجه بايد در آنجا اين قواعد را آموزش داد و نشست هاي آن شورا را طبق قواعد دستورنامه جلو برد. 
جمع بندي من اين بود ك وجود ساختاري مثل شوراي مديريت در جامعه را مي شود هم يك فرصت ديد هم 
يك تهديد. اگر تهديد ببينيد،  دنبال محدود كردن و خفه كردن و بي اثر كردن آن خواهيد بود. اما اگر فرصت 
بدانيد، در آن صورت مي شود با آموزش قواعد پيش گزيده شوراي مديريت، به مرور اين مهارت را در كل 

شركت هاي مهندسين مشاور نشت داد. 

با چنين تحليلي - كه به نظرم كاماًل واقع بينانه مي آيد - انتظار داشتم از طرحم استقبال كنند. طرحم اين بود 
كه چند جلسه به عنوان عضو ساكت در جلسات هيأت رئيسه و شورا شركت كنم و بعد نسخه بپيچم. نسخه 
اصلي هم آموزش تدريجي قواعد به اعضاي شوراي مديريت و مديريت آن شورا بر اساس قواعد دستورنامه 
رابرت است. البته، باز هم قيمت ندادم و تأكيد كرم كه هر چقدر مي خواهند بدهند و نگران اين قضيه نباشند. 

مدت ها گذشت، خبري نشد. چون راهبرد من پيگيري فعال اين فرصت هاست، چند وقت پيش دوباره با آقاي 
ادموند تماس گرفتم و به او گفتم كه اگر فكر مي كند مشكل مربوط به ندادن مبلغي براي دستمزد است، من 
يك مبلغي براي شروع مذاكره مي دهم تا بحث رها نشود. آقاي ميرزاخانيان استقبال كرد و من هم طرحي را 

به شرح زير تهيه كردم و براي آقاي ميرزاخانيان فرستادم تا اگر مناسب دانست به هيأت رئيسه ارايه دهم: 

جناب آقاي مهندس هرمز رامينه
رياست محترم هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران 

سالم

با عنايت به وجود ساختار »شوراي مديريت« در جامعه مهندسان مشاور ايرن، و آشنايي نسبي اعضاي محترم 
هيأت رئيسه با اهميت قواعد دستورنامه رابرت، اين ظرفيت بالقوه در آن جامعه وجود دارد كه نسبت به 
محلي سازي دستورنامه رابرت در جامعه مهندسان مشاور ايران اقدام كرد. بديهي است موفقيت در اين راه 
نارفته، بيش از هرچيز مستلزم كارآفريني، خطرپذيري، صبوري و قاطعيت هيأت رئيسه محترم جامعه و به 

ويژه جنابعالي خواهد بود. 

به اين وسيله، ضمن تشكر از مساعدت هاي جنابعالي و همكاران از ترويج قواعد دستورنامه رابرت، عالقه و 
آمادگي خود را براي كمك به محلي سازي اين دانش فني در جامعه تحت رياست جنابعالي، با توجه و تأكيد 

بر نكات زير، اعالم مي كنم: 
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1. هيچ اقدامي قبل از طرح در هيأت رئيسه و كسب موافقت آن انجام نخواهد شد. 

2. قبل از هر اقدامي، مربي پارلماني در برخي از نشست هاي علني هيأت رئيسه و شورا به عنوان عضو 
ساكت حضور خواهد يافت تا با فرايندهاي جاري در سطوح مختلف جامعه آشنا شود و خارج از هنجار 

عمل نكند. 
3. مهم ترين و مبرم ترين هدف مربي پارلماني، زمينه سازي تدريجي در شوراي مديريت است تا اين شورا 

در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت اداره شود.

4. همزمان با اين تالش ها، روندهاي جاري در سطوح مختلف جامعه از نقطه نظر حقوق پارلماني نقادي 
شده و - در صورت شناسايي مشكالت- راه حل هاي  عملي آن ها در قالب اصالح آئين نامه و ساير اسناد 
آئين نامه اي به هيأت رئيسه محترم تقديم خواهد شد )فرض بر اين است كه در اين مدت، مهارت اصالح 

مداوم آئين نامه ها و رعايت خدشه ناپذير آن ها به يك تعهد جدي تبديل شده است(. 

5. با ارايه اين راه حل ها - در قالب اصالح اسناد حقوقي جامعه- و تصويب آن ها در اركان تصميم گيري 
جامعه، مسؤليت مربي پارلماني نيز خاتمه يافته تلقي خواهد شد. در هر صورت،  كار در پايان سال خاتمه 

يافته تلقي مي شود مگر اينكه طرفين تداوم آن را ضروري تشخيص دهند. 

مدت قرارداد، برآورد هزينه و نحوه ي پرداخت آن
همانطور كه استحضار داريد، اين يك راه نرفته  است و براي طرفين مشكل است ابعاد مديريتي و اجرايي و 
حقوقي قرارداد را با جزئيات از پيش تعيين كنند. اما با اذعان به اينكه هيأت رئيسه حق دارد حتي المقدور بر 
اساس اسناد دقيق تصميم بگيرد، در اين مرحله و به عنوان نكاتي براي گشايش گفتگو در اين زمينه و رسيدن 

به يك قرارداد حرفه اي، نكات زير پيشنهاد مي شود: 

1. اين جانب به عنوان مشاور پارلماني - يا هر عنون ديگري كه با آئين نامه هاي جامعه و قوانين كشور 
هماهنگ و مناسب باشد - به مدت يك سال و به صورت پاره وقت به استخدام جامعه درآيم )من بيمه 
سازمان تأمين اجتماعي هستم. در عين حال مي شود مدت قرار داد را سه ماهه يا هر جور ديگري كه 

صالح بدانيد تنظيم كرد(. 
2. در اين صورت، دستمزد ماهانه من )مثالً  ماهي يك ميليون و پانصد هزار تومان بابت مثاًل بيست ساعت 
كار است كه گزارش آن براي تأييد تقديم كارفرما خواهد شد و پس از تأييد كارفرما دستمزد پرداخت 

مي شود(. 

2. اگر اين ايده عملي نيست، من طرحي را براي اجرا به مدت يك سال تقديم خواهم كرد تا در چارچوب 
يك پروژه كار انجام شود. در اين حالت نيز، كل هزينه طوري تنظيم مي شود كه از يك سال دستمزد 

تعيين شده بيشتر نشود. 

به هر حال، اصل كار بسيار اهميت دارد و خوب است تالش كنيم به خاطر مسائل حاشيه اي و فرعي اصل 
كار فراموش نشود. 

با احترام داود حسيني 
جمعه 17 مهر 1394
شماره نامه: 125/94

آقاي  به  رئيسه  هيأت  به  ارايه  از  پيش  را  طرحي  هر  بودم  گذاشته  قرار  دادم،  توضيح  قبالً   كه  همانطور 
ميرزاخانيان بدهم و اگر او موافق بود تقديم هيأت رئيسه كنم. تأكيد هم كرده بودم كه اين روند - يعني اين 
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مشاوره غيررسمي با او هم قرار نيست مخفي بماند. اين تأكيد از اين جهت بود كه تالي فاسد به وجود نيايد 
و با استقبال ادموند مواجه شد كه هم مرد با هوشي است و هم انسان سالمي است. 

مدتي گذشت. نامه اي - طبق معمول به زبان انگليسي - از آقاي ميرزاخانيان دريافت كردم. خالصه اش اين بود 
كه توصيه مي كرد نامه را به هيأت رئيسه بدهد. اما حدس مي زد با توجه به مومنتوم )نيروي حركتي پتانيسيل 
جامعه(  در شرايط فعلي طرح جواب نخواهد داد. ضمن اينكه او به عنوان يك عضو هيأت رئيسه به آن رأي 

مثبت خواهد داد. 

خالصه ي حرفش اين بود كه حدس مي زد از طرح استقبال نشود. در آن صورت مسخره بود كه من طرح 
را به هيأت رئيسه بدهم. به همين خاطر در نامه اي كه - براي اولين بار و عمداً به زبان انگليسي براي آقاي 
ميرزاخانيان نوشتم، به او گفتم:  در اين صورت من هم صالح نمي دانم اين طرح را در اين شرايط به هيأت 
رئيسه جامعه بدهم. اما بالفاصله اضافه كردم: مسؤليت ارتقا مومنتوم جامعه با كيست؟ و چه كسي بايد طرحي 
را تدوين كند كه جواب بدهد؟ خودم به اين سؤال جواب دادم: شخص شما. بعد به او پيشنهاد كردم اگر 
شخصي مثل او وقت بگذارد و به مرور و به تدريج اين قواعد را بياموزد ديگر نيازي به من نخواهد بود. خود 
وي مي تواند به مرور و بنا به موقعيت قواعد را در جامعه نشت دهد. هنوز جواب اين نامه ام را نگرفته ام. 
ضمن اينكه او او خواهش كردم گزارش پشت صحنه يك موفقيت مشروط با نگاهي بياندازد. چون در آن 
گزارش نيز همين روش ترويج قواعد دستورنامه رابرت در ساختار شورايي كشور توصيه شده است. بايد 

ديد چه خواهد شد. 

كادر دوستان خندان
منظور كادري است كه به دعوت آقاي عيسي خندان شكل گرفت و مدت هاست كه ديگر تشكيل نمي شود. با 
اين همه برخي از اعضاي اين كادر ارتباطشان را با دفتر كادرها حفظ كرده اند و من هم به سهم خود مي كوشم 
اين روابط تازه بماند. در اين قسمت از روزنوشت آخرين اطالعات در مورد آخرين ارتباطات با اعضاي اين 

كادر را يادآوري مي كنم: 

خانم آذر سليم
دو روز پيش طي نامه اي به نشاني ايميل كساني كه به نحوي با دستورنامه رابرت از طريق دفتر كادرها آشنا 
شده  اند از آنان دعوت كردم به وب سايت كادرها دات كام سري بزنند و به مطالب جديد نگاهي بياندازند. 
بعضي ها به اين نامه جواب داده اند. از جمله خانم آذر سليم يكي از اعضاي اوليه كادر دوستان خندان نوشته 

است: 
باسالم و عرض تبريك براي پيشرفت هايتان.با آرزوي هرچه فراگيرتر شدن آموزش دستور نامه رابرت. سليم 
در پاسخ، ضمن تشكر چيزي با اين مضمون برايشان نوشتم: تحوالت در سطح ملكولي و در مقياس اقيانوس 

در كار است، من هم يك قطره ام. 

خانم سليم در تعداد قابل توجهي از جلسات اوليه شركت كرد. بعد براي دخترش كه گويا در تبريز يا جاي 
ديگري زندگي مي كند مشكالتي پيش آمد و گويا مجبور شد از تهران برود و رفت و ديگر نتوانست به كارگاه 
بيايد. همين كه افرادي مثل او مي دانند چنين قواعدي وجود دارد و قضايا را دنبال مي كنند بسيار عالي است. 

مجيد زارع پور
نامه هاي  از  به يكي  پاسخ  بود. در  الكترونيكي  داشتم يك مكاتبه  ارتباط  زارع پور  آقاي  با  باري كه  آخرين 
همگاني من اظهار خوشحالي كرده بود كه كارگاه ها داراي برنامه و زمان بندي شده است. من هم از او تشكر 

كردم و گفتم كه اصرار افرادي مثل شما در اين امر بسيار مؤثر بوده است. 

سعيد قاسي 
سعيد قاسمي يا سعيد تمر يكي ديگر از اعضاي كادر دوستان آقاي خندان است كه فكر مي كنم از طريق آقاي 
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حالج يا دوستان ايشان جذب شد. تا آنجا كه مي دانم در رشته آينده  پژوهي مشغول گذراندن دوره دكتراست. 
هر از گاهي به بهانه اي بحثي بين ما در مي گيرد. آخرين بار در مورد جريان فيلي باستر در مجلس سناي آمريكا 
بود كه سؤالتي داشت. پرسيد. من هم تا آنجا كه عقلم قد مي داد جواب دادم. ارتباط ما خوب است. اما همين 

اندازه كه با قواعد آشنا شده براي وضعيت فعلي ايشان خوب است. 

نصيري اقدم
آقاي نصيري اقدم كه رئيس كميسيون اقصتاد كالن دولت بود - و هست - يكي از اعضاي جديد آن كادر 
بود. بعدها در هيأت رئيسه ي جامعه مهندسان مشاور از مهندس رامينه رئيس آنجا كه گاهي به تناسب در 
كميسيون اقتصاد كالن دولت شركت مي كند تعريف آقاي دكتر نصيري اقدم را شنيدم. او به طور منظم در 
كارگاه ها شركت كرد. اما بي نظمي هاي كارگاه به خاطر ورود افراد جديد و نداشتن برنامه دقيقه و منظم او را 
خسته كرد و از يك جا به بعد بريد و ديگر در كارگاه شركت نكرد. تمام نگراني من اين است كه به خاطر 
عدم مهارت كافي نسبت به مجموعه قواعد دستورنامه رابرت در اداره جلسات كميسيون اقتصاد كالن موفق 
نبوده باشد و به اين نتيجه رسيده باشد كه اين قواعد در ايران جواب نمي دهند يا به درد نمي خورند. به همين 
خاطر تالش داشته ام روابطم را با او احيا كنم و ببينم بعد از اين همه تجربه عملي در اداره كميسيون هاي دولت 
در مورد اين قواعد چه فكر مي كند. به همين خاطر چند شب پيش تلفن او را از آقاي حالج گرفته ام تا با او 
قرا ريك مالقات بگذارم براي گرفتن پاسخ همين سؤال مشخص. در ضمن، از او بخواهم مطلبي براي وب 

سايت بنويسد و براي شركت در مراسم 17 ارديبهشت هم آماده باشد. 

سهيل فاضلي
يكي از پرشورترين اعضاي كادر دوستان آقاي خندان كه وي را آقاي سيدي استاد دانشگاه جذب كرد و 
خودش حذف شد، آقاي سهيل فاضلي است. آخرين باري كه او را ديدم - فكر مي كنم - دوشنبه هفته پيش 
بود. او مدتي است در يك شركت بازرگاني به عنوان مسؤل بازاريابي خارج شركت مشغول كار شده است. 
محل كارش به دفتر كادرها نزديك است و به همين خاطر هر ازگاهي به ديدارم مي آيد و با هم گپ مي زنيم. 

من از او خواستم تا طي مطلبي تجربه ي شركت در كارگاه  آموزش دستور نامه را بر خودش تشريح كند تا 
در وب سايت منتشر كنيم. چند صفحه مطلب در اين زمينه نوشته است. از او خواستم چند روز بعد دوباره 
آن را ويرايش كند و متن نهايي را در اختيارم بگذارد. نمي دانم آن را در اين روزنوشت ها نقل كرده ام يا نه. 
متن نهايي را كه قرار باشد در وب سايت منتشر كنم حتمًا دوباره در اين رزونوشت ها خواهم آورد. مطلب 
خوبي است و نشان مي دهد كه چطور با حضورش در اين كارگاه ها نگاهش به برخي چيزها عضو شده و در 

واقع دموكراتيزه شده است. 

آقاي فاضل سهيلي اشتياق خوبي براي ساختن انجمن  دارد. اما تالش مي كند خارج از اين دفتر و به صورت 
مستقل انجمن هايي ايجاد كند و من هم او را تشويق مي كنم. اما هرچه جلوتر مي رويم بهتر درك مي كنيم كه 
ساختن انجمن مهارتي بسيار پيچيده تر از آموزش قواعد دستورنامه رابرت است. براي درك تمايز بين او دو 
سطح مهارت من از تشبيه آشپزي و رستوران زدن استفاده مي كنم و به دوستان توضيح مي دهم آنچه كه شما 
در اين كارگاه ها آموخته ايد فقط آشپزي است، در حاليكه زدن يك رستوران در تهران به مهارت هاي بسيار 

بيشتري نياز دارد. 

بعد از توجه به اين مسأله است كه به مرور ابعاد اين تفاوت ها براي خودم بيش از پيش روشن مي شود و 
آنقدر مضمون جديد در ذهنم شكل گرفته كه تصميم دارم نوشته اي با اين عنوان بنويسم: »چرا تازه كادرها 

شكست مي خورند؟« 

در آخرين نشستي كه با آقاي سهيل فاضلي داشتم سعي كردم برخي از اين مضامين را براي او توضيح بدهم. 
چون نگران بودم او هم در تالش هايش براي ساختن انجمن مأيوس شود و به اين نتيجه برسد كه شايد اين 
قواعد به درد ايران نمي خورد. در حاليكه مسأله ساختن و تربيت افراد است به نحوي كه بتوانند مهارت هاي 
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اين كارهاي پيچيده را كسب كنند. يكي از مواردي را كه براي او توضيح دادم اين بود كه وقتي شما تصميم 
مي گيريد با افرادي كه قانون پارلمان يا قواعد پيش گزيده اداره مجامع را بلد نيستند انجمن درست كنيد بايد 
چند نقش را به طور همزمان بازي كنيد: پارلمانتارين، بنيان گذار و احتماالً رهبر يا يكي از رهبران كليدي. 
در حاليكه طبق قاعده، در نشستي كه قرار است نقش پارلمانتارين را ايفا كنيد هرگز نبايد پيشنهاد بدهيد، 
در مذاكره شركت كنيد و رأي بدهيد. آنقدر اخطار و هشدار مي دهم تا حواسشان به اين اصل كليدباشد. اما 
افرادي كه عده اي را براي تأسيس يك انجمن دعوت مي كنند نمي توانند به عنوان پارلمانتارين عمل كنند و در 
عين حال ساكت بمانند. به همين خاطر معموالً  اين افراد - دست كم به اين دليل هم كه شده - در كارشان 

شكست مي خورند. چاره چيست؟ 

در حال حاضر دو راه حل به نظرم مي رسد: اول اينكه پارلمانتارين ها قبل از ايجاد انجمن هاي دلخواه خودشان 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را با همكاري دفتر برگزار كنند و كساني را به عنوان پارلمانتارين تربيت 
كنند و بعد با افراد عالقمند آن  كارگاه، انجمن درست كنند. دوم اينكه با كساني نسبت به ايجاد انجمن اقدام 

كنند كه در دفتر كادرها كار با اين قواعد را ياد گرفته اند. البته،  هنوز اين نسخه ها جواب نداده است. 

آقاي سهيل فاضلي قرار است در انجمن در دست تأسيس نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني هم شركت 
كند. اما نمي دانم چه خواهد كرد. او سرش را شلوغ مي كند و در حال حاضر كمي پراكنده به نظرمي رسد و 

خيلي دلش مي خواهد خيلي زود پول دار شود. 

يادم نرود كه او طي ماه هاي اخير آقاي حامد و اميد ارجمند را كه پسر عمو هستند به كارگاه جذب كرد. آنان 
با جديت در چند جلسه كارگاه شركت كردند بعد ناگهان غيب اشان زد و هنوز از علت واقعي آن شور و اين 
غيبت سردرنمي آورم. در آخرين نشستي كه با آقاي فاضلي داشتم از او خواستم علت غيبت اين دو عضو 
را كه او جذبشان كرده بود توضيح بدهد. گفت اميد مشغول آماده شدن براي شركت در امتحان كنكور فوق 

ليسانس است و حامد هم گرفتاري دارد. به هر حال، اين همه خصوصيت ديگري از ما ايرانيان. 

اميرعلي قرباني
يكي از اعضاي كادر دوستان آقاي اميرعلي قرباني است كه مي گويد روزگار ضريب هوشي او طبق محاسبه اي 
كه كرده اند به 160 رسيده است كه خيلي باالست. انصافًا جوان بسيار با هوش و با سواد و توانمندي است. 

خيلي عالي قواعد را و روح آن ها را مي گيرد. 

زد.  بعد غيبش  كادر دوستان خندان شد.  فاضلي جذب  آقاي سهيل  از حذبي هاي  يكي  به دعوت  ابتدا  او 
اما دوباره و از طريق خواندن خبر مربوط به راه اندازي كارگاه جديد جذب شد و در اين دوره خيلي عالي 
پيشرفت مي كند. اگر به طور جدي در كارگاه ها بتواند شركت كند يكي از كساني است كه در مراسم 17 
ارديبهشت به او پروانه بايد بدهم. اما او هم سرش خيلي شلوغ است: از جودو و موسيقي، تا اشتياق به قدرت 

و رهبري. مدتي است كه در كارگاه دانشجويان هم شركت نمي كند و از او بي خبرم. 

متين شريف
يكي از خوب هاي دفتر كادر ها آقاي متين شريف است. او را آقاي حالج جذب كرد. با او در كانون گفتگو 
آشنا شده است. آقاي متين شريف در كانون گفتگو هم به مقام مربي گري ارتقا يافته است. فكر مي كنم اگر 
بتوانم كاري كنم كه او هم براي ايجاد انجمن يا سازماني از كادرها احساس تعهد و مسؤليت  كند كار مهمي 

انجام داده ام. 

بعد از ماه ها قطع رابطه، ديروز صبح يا پريروز با او تلفني صحبت كردم و براي ساعت شش ديروز پنجشنبه 
قرار گذاشت و با نيم ساعتي تأخير به دفتر آمد. او را به سالبه نكشيدم، اما كوشيدم قول و قرارهايش را به 
او ياد آوري كنم: راه اندازي انجمني براي ايجاد يك پلتفورم براي راه اندازي وبينار، حضور حتي تك نفره در 
كارگاه هاي كادر دوستان و آماده سازي آئين نامه انجمن و اقدام دو نفره به تأسيس انجمن كارگاه هاي آموزش 
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دستورنامه رابرت و از اين قبيل. بعد از او خواستم، بي  رو در بايستي توضيح بدهد كه چرا ادامه نداد؟ خيلي 
صريح برايم گفت كه بي نظمي در كارگاه دوستان خندان خسته اش كرده بود و اين بي نظمي بر روحيه او و بر 
كارهاي ديگرش نيز اثر منفي گذاشته بود. به او حق مي دهم. آنان مسؤل اين مشكالت نيستند. من مسؤلم و 

من بايد اين مشكالت را از بين ببرم و از آنان نبايد توقع داشته باشم. 

در ادامه جلسه من به بخشي از تجربه هاي اخير دفتر اشاره كردم. از جمله به كيفيت برنامه هاي جديد كارگاه ها 
و نيز به اينكه روز 17 ارديبهشت 95 قرار است پنجمين سالگرد تأسيس را جشن بگيريم و به تعدادي از 

افراد گواهي نامه بدهيم. 

جلسه ديروز خالي از نكات آموزشي نبود اما من از نقل آن ها مي  گذرم و به اين نكته اشاره مي كنم كه آقاي 
متين دارد با حضور تعدادي از سازمان هاي غيردولتي فعال در عرصه توزيع كتاب بين مردم يك انجمن يا 
يك كانون يا يك تشكل بزرگتر درست مي كند و مسؤل نوشتن آئين نامه ي آن شده است. از من خواست كه 
همان ديشب آستين باال بزنيم و پيش نويس آئين نامه را تدوين كنيم. من امتناع كردم و از او خواستم بخش هاي 
مربوطه را در كتاب بخواند و خودش طرحي بنويسد و براي ويرايش و اظهار نظر به من بدهد. نيز قرار شد كه 
اگر با پيشنهاد او موافقت كردند من نشست آتي مجمع انجمن ها كتاب چي را اداره كنم.خالصه و جمع بندي 
بحث هايمان اين شد كه او اصرار داشت روابطش را با دفتر قطع نكرده و نخواهد كرد و من هم اصرار داشتم 
كه توقع دارم به عنوان كسي كه مي خواهد قواعد دستورنامه رابرت را به ديگران آموزش بدهد وظيفه دارد 
با ساير فارغ التحصيالن دفتر كادرها يك پروفشن بسازد. به او گفتم به عنوان يك معلم از تمام كارورزان اين 
توقع را دارم و از او هم مي خواهم به اين تقاضاي من توجه كند. بعد هم برخي از عوامل شكست تازه كادرها 

را براي او هم تشريح كردم. نمي  دانم تا چه به آن ها توجه خواهد كرد. در مجموع مالقات خوبي بود. 

مهندس شهرام حالج
مجلس  پژوهش هاي  مركز  پژوهشگر  حالج  شهرام  مهندس  آقاي  كادرها  جدي ترين  و  فعال ترين  از  يكي 
شوراي اسالمي است كه او را آقاي عيسي خندان به كادر دوستان خندان دعوت كرد. وي خودش عامل جذب 
بسياري از افراد به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شده است. اين اواخر مشكل عجيبي برايش پيش 
آمد. آنطور كه شندم يك از دوستان دوران دبيرستانش با جعل امضا ها و اسناد او را به عنوان ضامن دريافت 
يك وام چند ميليارد توماني معرفي كرده است و حاال كه طرف قادر به بازپرداخت وام ها نشده آمده اند دنبال 
ضامنش و مشخص شده كه اسناد ضمانت جعلي است. آقاي حالج كه مدرس و متخصص قانون مناقصه در 
كشور هم هست و هميشه در حال معرفي و اصالح اين قوانين و برگزار انواع همايش و كنفرانس، ناگهان با 
چنين ضربه ي اعتبارويرانگري مواجه شد. هركس ديگر هم كه بود حق داشت به هم بريزد. راستش بعد از اين 

ضربه بود كه آمدن منظم و بي وقفه آقاي حالج به كارگاه ها را مختل كرد و روحيه او تخريب شد. 

بعدها توانست حكم مبني بر جعلي بودن اسناد مربوط به ضمانت را از دادگاه بگيرد. اما، با اين نظام قضائيي 
كه ما داريم، هر آدمي كه گرفتار آن بشود پير و بيچاره خواهد شد. به اين ترتيب يكي از بهترين و فعال ترين 
كادرها زمين گير شد. با اين همه آقاي حالج هنوز هم كه هنوز ارتباط خودش را با دفتر كادرها قطع نكرده 

است. 

يكي از فراموش نشدني ترين كارهاي اخير او اين بود كه با همت او و همسرش خانم يزداني كه در سازمان 
محيط زيست كار مي كند و به نمايندگي از اين سازمان در كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
شركت مي كند موفق شد شرايطي را فراهم آورد كه من يك روز در يكي از نشست هاي اين كميته شركت 
كردم و نيم ساعت اول جلسه را بر اساس قواعد دستورنامه رابرت و به صورت آزمايشي اداره كردم. گزارش 
مفصل اين روز را در وب سايت كادرها دات كام كار كردم و يك كپي از آن را هم در اين روزنوشت ها 
آورده ام. ديگر نيازي به پرداختن به آن نيست. اما از آن روز تا به حال هيچ خبري به من نداد كه نتيجه آن 
معرفي چه شد؟ چون، قرار بود اگر موافقت كردند يا من جلسات آنجا را اداراه كنم يا نسبت به آموزش اين 

قواعد به بعضي از آن افراد تصميم گيري شود. 
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عالوه بر اين مسأله، برخورد عجيب و غريب مجلس شوراي اسالمي با طرح اجرا شدن برجام نيز اسباب 
حيرت من شد. شور اول اين طرح در مجلس به تصويب رسيد و براي تصويب آن مجلس تا مرز آشوب جلو 
رفت. بعد از ظهر همان روز خواندم كه بيش از 200 اصالحيه به آن طرح ارايه شده است. ماندم معطل كه 
مجلس چگونه مي خواهد دويست اصالحيه را كه به طور همزمان در مجلس مطرح شده است بررسي كند؟ 
متأسفانه با آئين نامه هاي مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه آشنا نيستم. به همين خاطر به نظرم رسيد از آقاي 
حالج بخواهم با عنايت به اينكه با آئين نامه هاي مجلس شوراي اسالمي احيانًا آشنا است،  رويه رسيدگي به 
اين دويست پيشنهاد طبق آئين نامه مجلس را با دستورنامه رابرت مقايسه كند و نشان دهد كدام يك منطقي تر 
و بهتر و كارآمدتر هستند. چند مسأله ديگر هم بود كه به خاطر آن ها هم بايد با آقاي حالج تماس مي گرفتم. به 
همين خاطر آخرين تماس من با وي دو سه روز پيش بود كه ضمن آن تماس تلفني حدود 5 مسأله مشخص 
را با وي در ميان گذاشتم كه اولين آن ها تقاضا براي نوشتن يك مقاله در مقايسه قواعد ناظر بر رسيدگي به 
پيشنهادهاي اصالح بود. همچين از او خواستم من را از نتيجه معرفي دستورماه رابرت به كميته فني شوراي 
عالي شهر سازي و معماري ايران با خبر سازد. چون بايد از خانمش مي پرسيد كه چه خبر؟ آيا قبل از آنكه 

من اين سؤال از او بپرسم خودش از همسرش نپرسيده است؟ 

نيز  و  اقدام،  نصيري  آقاي  و  متين شريف  آقاي  تلفن  فني، گرفتن شماره  كميته  اعضاي  ساير  ايميل  گرفتن 
درخواست همكاري براي برگزاري مراسم پنجمين سالگرد تأسيس دفتر كادرها از جمله ساير خواسته بود. 

فرداي آن روز بود كه با كمال حيرت مطلع شدم شوراي نگهبان هم طرح مصوب يك شوري مجلس شوراي 
اسالمي را بدون رسيدگي به 200 اصالحيه اي كه گفته مي شد از صحن مطرح شده بود، تصويب كرده است. 
بعدها در وب سايت ها خواندم كه بسياري از آدم خوران هم تعجب كردند كه چطور در عرض 20 دقيقه اين 

طرح بسيار مهم از تصويب مجلس و شوراي اسالمي هم گذاشت. 

وب سايت هاي بي بي سي و راديو فردا در اين زمينه خبرها و گزارش ها و مقاالت خوبي منتشر كرده بودند. 
اين  به مجلس سبب  آقا  از دفتر  بهانه حضور آقاي حجازي  به  باستاني نوشته بود كه  آقاي  بهترن مقاله را 
تحول عجيب شده بود. امروز وب سايت از قول وب سايت دفتر آقا تأكيد كردند كه گويا آقاي حجازي پيام 
شخص آقا را به مجلس داده است. ولي آقاي كه با صراحت در اين زمينه اظهار بي طرفي كرده بود؟ همين 
مباحث و سؤال ها سبب شده بود آقاي باستاني مطلب خوبي در بي بي سي فارسي در اين زمينه بنويسد و به 
بحث در خصوص »محذورات آقا« پرداخته بود. خالصه اش اينكه آقاي خامنه اي در شرايطي مجبور مي شود 
تصميم هايي بگيرد كه با مواضع علني و وضعيت قانوني و جايگاهش در تعارض كامل قرار داد. اينجاست كه 
ايشان به صورت غيررسمي و غيرعلني نظرشان را توسط آقاي حجازي به صورت غيرعلني مطرح مي كند و 

كسي هم ديگر حق چون چرا نداشته باشد. 

من به خصوص مطلبي كه آقاي باستاني در اين زمينه بود را كپي پيست كردم. اين سازوكارها براي نشان 
دادن مسخره بودم مجلس خيلي جالب است. اما مهم تر از مسخره بودن، كمك مي كند سازوكارهاي حاكم بر 

دستگاه حاكمه ايران را بهتر درك كنيم يا اصاًل درك نكنيم. 

مهندس محمد عطارديان
آقاي مهنس عطارديان به عنوان بنيان گذاري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( و هم 
به عنوان ميزبان نخستين كارگاه هم انديشي عرف پارلماني و هم به عنوان دبيركل و رئيس هيأت مديره و هم 

به چندين دليل ريز و درشت ديگر هرگاه با من صحبت كند، مكالمه ما ارزش تاريخي مي يابد. 

چند روز قبل بيانيه استقبال مديركل سازمان بين المللي كار در خصوص اهداي جايزه صحل نوبل امسال به 
گفتگو هاي چهارجانبه ملي تونس را ترجمه كردم و در وب سايت پيام كارفرمايان گذاشتم. حول اين قضيه 
يك مجموعه گفتگو بين من و آقاي عطارديان درگرفت كه گزارش آن مي تواند يك روزنوشت كامل و جدا 
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باشد كه مي شود آن را به صورت جداگانه در وب سايت كادرها دات كام هم منتشر كرد. اما اينكه شرايط 
چاپ آن در وب سايت فراهم هست يا نه، موضوعي است كه بايد بيشتر به آن فكر كنم. در هر حال، به دليل 
روشن نشدن همين وضعيت نوشتن مطلب در مورد مكالمه هاي اخير به تأخير افتاده است. االن هم غرق 

خواب هستم. مي گذارم براي فردا. 
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دوشنبه 27 مهر 1394

گفتگو هاي خواندني با دبيركل كعاسكا
روز شنبه گذشته )18 مهر 1394( خبري از وب سايت سازمان بين المللي كار ترجمه كردم و در وب سايت 
پيام كارفرمايان گذاشتم. اين خبر، در واقع واكنش مثبت و استقبال مديركل سازمان بين المللي كار آقاي گاي 
رايدر از اعطاي جايزه صلح نوبل سال 2015 به سازمان هاي چهارگانه كافرمايان، كارگران، وكال و حقوق 
بشري هاي تونس بود. ظاهراً اين چهار سازمان در اوضاع بعد از انقالب ياسمن در تونس و در حركت جامعه 
به سوي تدوين قانون اساسي و گذار مسالمت آميز در تونس نقش خوبي ايفا كرده اند و به همين خاطر جايزه 
امسال نوبل صلح به رهبران اين چهار سازمان دادند كه يك ائتالف چهارگانه براي گفتگو هاي اجتماعي ايجاد 
كردند. متن خبر كه اصل آن به انگليسي در وب سايت سازمان بين المللي كار كار شده بود از اين قرار است: 

عكس و خبر از وب سايت سازمان بين المللي كار
استقبال مديركل س ب ك از اعطاي جايزه نوبل صلح به »گفتگوي چارجانبه ملي تونس«

18 مهر 1394
شنبه 10 اكتبر 2015 بوسيله ی گاي رايدر مديركل سازمان بين المللي كار

آقاي گاي رايدر مديركل سازمان بين المللي كار )س ب ك(از تصميم كميته نوبل در اسلو براي اعطاي 
حايز صلح به »گفتگو ي چارچانبه ي ملي تونس« ]1[به گرمي استقابل كرد.

گفتگوي چارجانبه ي ملي تونس از دو عضو سازمان بين المللي كار - اتحاديه عمومي كارگران تونس و 
كانون عالي صنعت، تجارت و صنايع دستي تونس - همراه با جامعه حقوق بشر تونس و كانون وكالي 
تونس تشكيل شده است. اين گروه چهارگانه در سال 2013، هنگامي كه تالش هاي تونس براي ارايه 

دموكراسي در ميانه ي ترور و شروش اجتماعي در خطر سقوط بود شكل گرفت.

گاي رايدر مديركل س ب ك در اين مورد اظهار داشت: جايزه صلح قدراني از شجاعت، استقامت و اصول 
اتحاديه و كانون عالي است و شركاي آن هاست. من براي تعهد آنان به حقوق بشر و دموكراسي اداي 

احترام مي كنم. س ب ك به همكاري با آن ها و فعاليت هاي آن ها افتخار مي كند.

عنوان  به  س ب ك  مديركل  ياسمن،  انقالب  سالگرد  دومين  گرامي داشت  جريان  در   ،2013 ژانويه  در 
شاهد امضاي »قرارداد اجتماعي« بين دولت، اتحاديه كارگران و كانون عالي دعوت شده بود. اين قرارداد 
اجتماعي، كه در جريان تدوينش از حمايت و مهارت س ب ك بهره برده بود، در جهت هموار سازي راه 
بريا پيشرفت ها در عرصه كار و روابط كار، سياست هاي اشتغال، حفاظ اجتماعي و تربيت شغلي، و توسعه 

متوازن منطقه اي مؤثر بوده است.

سه جانبه گرايي - همكاري بين دولت و سازمان هاي كارگران و كارفرمايان - شالوده  ي سازمان بين المللي 
كار است كه - به عنوان يك آژانس ملل متحد - به ترويج عدالت اجتماعي و كار شايسته براي همه متهد 
است. نمونه ي تنونس به خوبي نشان مي دهد كه در وضعيت هاي بحراني و پسا بحراني گفتگوي سه جانبه 

به تقويت صلح دخالي و دموكراسي مدد مي رساند.

س ب ك به همكاري با تونس براي ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت حكومت كارگران ادامه خواهد داد.

بعد از انتشار اين خبر آقاي مهندس عطارديان با من تماس گرفت. از خبر خوشش آمده بود. زنگ زد تا از من 
بخواهد كه لينك اين خبر را براي خانم تصديقي هم بفرستم. گفتم: خبر را از وب سايت سازمان بين المللي 

كار برداشته ام. اما به من گفت كه او و خانم تصديقي نتوانسته اند خبر را در آن وب سايت بيابند. 

خوب. گفتگو مي توانست همانجا خاتمه يابد: بسيار خوب، لينك را براي خانم تصديقي ارسال خواهم كرد. 
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تمام. اما به نظر مي رسيد كه صحبت آقاي مهندس عطارديان تمام نشده است. حرف حسابش اين بود كه ما 
هم در ايران داريم همين كار را مي كنيم. به همين خاطر دوست دارد كه به اين خبر بال و پر داده شود و به 
نحوي براي مخاطب اين واقعيت توصيف شود كه چطور كانون عالي هم از يك سو با كارگران و از سوي 

ديگر با سازمان هاي جامعه مدني دارد همكاري مي كند و تقريبًا همان هدف ها را دنبال مي كند. 

راستش من ديگر تمايل سابق را براي نوشتن در وب سايت پيام كارفرمايان ندارم. داليل آن متنوع است و 
مي توانم در اينجا به برخي از آن ها اشاره كنم: 

1. اول از همه مسأله مالي و ميزان دستمزدي كه به من مي دهند است. در حاليكه به مديرداخلي كه گروه 
جديد هيأت مديره به كعاصكا تحميل كردند ماهانه طبق گفته ي خود آقاي مهندس عطارديان 5 ميليون تومان 
دستمزد مي دهند، در حاليكه كار او را زن جواني به نانم خانم وطن پرست كم و بيش انجام مي داد، در مورد 
دستمزد من هيچ بحثي نشده است و ماهانه 700 هزار ئومان مي دهند. البته من خودم را مسؤل كميته آي تي هم 
مي دانم كه براي تعدادي از انجمن ها عضو كعاصكا وب سايت مجاني ساخته و مي تواند بسازد و نگه داري و 
وب مستري آن ها بر عهده ي من است. عالوه بر اين،  اداره و نگه داري وب سايت پيام كارفرمايان هم بر عهده 

من است و البته هر از گاهي مطلبي هم ترجمه مي كنم و در سايت جاگذاري مي كنم.

از وقي هيأت مديره جديد انتخاب شده منتظرم تكليف سياست هاي هيأت مديره جديد روشن شود تا من 
هم بدانم چه كار بايد بكنم. چند وقت پيش نخستين جلسه را با مديرمسؤل جديد نشريه آقاي سيفي داشتم 
كه نزديك بود كارمان به دعوا بكشد. گزارش آن دعوا را در روزنوشت ديگري در اواخر تابستان 94 آورده ام. 

پيرامونم خيلي تغيير كرده است. چيزها را جور  پارلمان نگاهم به دنياي  با قواعد قانون  از آشنايي  2. بعد 
ديگري مي بينم كه قباًل قادر به درك آن ها نبودم. رويكردم به اوضاع چنان تغيير كرده است كه ديگر قادر - با 
در واقع مايل نيستم - براي مخاطباني كه در گفتمان هاي ماقبل كادرها سير مي كنند چيزي بنويسم. حوصله 
ندارم براي آنان توضيح تكراري بدهم كه چرا آنچه كه به اسم قانون در كشور درك مي شود شبه قانون است 
نه قانون. به همين دليل تمام نيروي خودم را گذاشته افرادي را تربيت كنم كه اين گفتمان جديد را درك 

مي كنند و مي توانند به سهم خود در بسط اين گفتمان مدد برسانند. 

3. البته دنبال اين هستم كه اين گفتمان را به نحوي در كانون عالي هم ترويج كنم و آقاي عطارديان هم لفظًا  
و حتي قلباً  از اين كار استقبال مي كند اما در همين زمينه است كه با مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنيم. اگر 
اين تمايل طرفين براي ترويج اين قواعد در كعاصكا نبود در آن صورت شايد كاري هم به كار هم نداشتيم. 

به هر حال،  بعد از آنكه خبر استقبال مديركل سازمان بين المللي كار از اعطاي جايزه به كارگران و كارفرمايان 
تونس در وب سايت منتشر كردم آقاي عطارديان تماس گرفت تا لينك خبر را براي خانم تصديقي هم ارسال 
كنم. بعد به من گفت مطالب ديگري را هم براي وي در همين زمينه بفرستم چون از او خواسته  است كه 
مقاله اي در اين زمينه براي وي بنويسد. اين مطلب ديگر آشكار تحريك كردن من بود. مي دانستم به احتمال 
به صورت غيرمستقيم  از دست من  را  نارضايتي خودش  تا  به من مي گويد  را  اين مطلب  دارد  زياد عمداً 
بيان كرده باشد. وگرنه مهندس عطارديان بايد از من مي خواست كه در اين زمينه مطلبي بنويسم. اما خودم 
مي دانستم كه اين بنده خدا اگر چيزي هم از من خواسته من انجام نداده ام. به عنوان آخرين نمونه، از من 
خواست كه طي يك گفتگو با آقاي دكتر افتخاريان مطلبي در مورد نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط تهيه 
كنم. چون فكر مي كند كه دكتر افتخاريان صاحب نظر است و خوب است در اين مورد مطلبي در وب سايت 

منتشر شود. 

من روي مهندس را زمين نزدم. طبق گفته او با مهندس افتخاريان تماس گرفتم اما برايش توضيح دادم: ديگر 
نمي توانم مثل يك خبرنگار جوان نزد او بيايم و با او مصاحبه كنم و از نوار پياده كنم و در وب سايت بگذارم. 
در نتيجه اگر مطلبي دارد خودش بنويسد و خودش مي تواند در وب سايت منتشر كند. ديگر نيازي به من 
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اما  نيست. اما مشكل آقاي افتخاري هم اين است كه مي تواند در مورد يك موضوع ساعت ها حرف بزند 
حوصله و مهارت خوب نوشتن در مورد آن موضوع را ندارد. در واقع از من كمك مي خواست تا نظرات او 
را به صورت يك مطلب خواندني براي وب سايت پيام كارفرمايان آماده كنم. پاسخ من هم اين بود كه از اين 
جهت هم ديگر نمي توانم مثل گذشته عمل كنم. چون بعد از آشنايي با مفهوم درست قانون و مجهز شدن به 
اين دستگاه مفهومي، رويكردم طوري عوض شده است كه قادر نيستم مطالبي را كه شما مي گويد، به همان 
شيوه اي مي خواهيد و مناسب است بازتوليد كنم. افتخاريان مي خواست بهتر منظور من را درك كند. گفتم 
كه من نظرات او را به چالش خواهم كشيد و معلوم نيست از درون اين چالش چيز به درد بخوري حاصل 
شود. او تأكيد كرد كه اتفاقًا او هم از يك گفتگوي چالشي استقبال مي كند. اما من منظورم را بيشتر براي او 
توضيح دادم و گفتم: من هرگز در مورد درستي سياست هاي شما اختالف نظري ندارم. اما موضوع مورد نظر 
من اين است كه شرايط خاص ايران و كشورهاي خاورميانه به گونه اي است كه اين سياست ها اصاًل در اين 
كشورها جواب نمي دهد. در نتيجه، من با شما در مورد سياست هاي مربوط به اشتغال بنگاه هاي كوچك و 
متوسط وارد بحث نمي شوم. بلكه معتقدم در ايران ابزارها و ساختارهاي الزم براي توليد و تدوين و اجراي 
اين سياست ها ساخته نشده است و سازمان ها و تشكل هاي مدعي كه مسؤل اين قضايا هستند آن قدر فشل 
شده اند يا بوده اند كه قادر نيستند اين كارهاي را انجام بدهند. بعد، به عنوان مثال گفتم: فرض كنيم كه شوراي 
عالي اشتغال متكلف حل موضوع اشتغال در كشور باشد. در آن صورت سياست هايي كه شما مطرح مي كنيد 
بايد در آن شورا به بحث گذاشته شود و اگر تصويب شد و به صورت برنامه در آمد به اجرا گذاشته شود. 
اما آيا شوراي عالي اشتغال فعلي اصاًل توانايي و ظرفيت چنين كاري را دارد؟ آقاي افتخاريان منظور من را 
درك و به درستي آن اذعان كرد. اما بعد از واكنش آقاي عطارديان فهميدم كه مطلب را به آقاي عطارديان اين 
طور منتقل كرده يا منتقل شده كه گويا من فكر مي كنم افرادي مثل آقاي افتخاري سواد ندارند و از اين قبيل. 

با اين پيش زمينه هاي ذهني بود كه من مي توانستم تا حدودي درك كنم چرا آقاي عطارديان با صراحت دارد 
نارضايتي خودش را از اينكه من مطالب دلخواه او را نمي نويسم گله مي كند در عين حال به من هم حق 
مي دهد. چون مي داند اگر مطلبي از دل من بر نخيزد،  الجرم بر دل هم نخواهد نشست. من هم بايد به چيزي 

كه مي نويسم باور داشته باشم. 

با اين همه پرسيدم: چرا از من نمي خواهد تا مطلبي در اين زمينه بنويسم؟ پاسخش صريح و صحيح بود. 
توضيح داد: خانم تصديقي مطلب را آن طور كه من سفارش مي دهم و براي من مي نويسد. اما شما مطلب 
را براي دل خودتان و آنطور كه صحيح مي دانيد مي نويسيد. در نتيجه شما هم هر طور كه خودتان صحيح 
مي دانيد مطلبي بنويسيد. اما من هم مي خواهم در اين زمينه مطلبي كه دلخواه من است نوشته شود و بايد 
از خانم تصديقي بخواهم تا برايم بنويسد. بعد، من از آقاي عطارديان پرسيدم: شما چه جور مطلبي دوست 
داريد؟ برايم توضيح داد: من مايلم اين تجربه كانون كارفرمايان و كارگران تونس و اهميت آن براي خواننده 
تشريح شود و توضيح داده شود كه چرا اين راه صحيح است و در عين حال اين مطلب هم گفته شود كه ما 

هم در ايران داريم همين مسير را طي مي كنيم. 

تونس تونست، ايران نتونست
وقتي صحبت هاي مهندس عطارديان به اينجا رسيد ياد شعار »تونس تونست، ايران نتونست« افتادم. انقالب 
ياسمن تونس بعد از جنبش سبز در ايران رخ داد و سبب شد بن علي از كشور فرار كند. اما جنبش سبز به 
سختي سركوب شد و ما وارد دوران بسيار بدي شديم. به همين خاطر، من متوجه شدم، به هر دليل، جامعه 
مدني تونس بايد بسيار قدرتمند تر و پيشرفته تر از جامعه ما باشد. به همين خاطر وقتي آقاي مهندس در اين 
زمينه توضيح مي داد توجه من معطوف به تفاوت هاي اين دو جامعه شد كه البد بايد خيلي زياد باشد. به 
خصوص كه در انتخابات قبلي تونس اسالم گرايان شكست سختي خوردند و سكوالرها داستان را بردند و 

تونس از دوران اسالم گرايي خيلي سريع عبور كرد. 

با توجه به تمام اين تفاوت ها، به محض آنكه آقاي عطارديان گفت كه ما هم داريم همين مسير را طي مي كنيم 
ذهنم در دام يك پيش داوري سقوط كرد كه: نه، شما و ما همان مسير را طي نمي كنيم. چرا كه ارزيابي من - 
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درست يا نادرست - اين است كه مسير درستي كه ما بايد طي كنيم اين است كه انجمن هايي مبتني بر قانون  
بسازيم. اما تمام انجمن هاي ما به شيوه ي هيأتي ساخته و ادره مي شوند و همه الجرم به باند قدرت تبديل 
خواهند شد. و اين روز ها، يكي از اختالف هاي جدي من و آقاي عطارديان بر سر همين مسأله تاكتيكي است. 
البته، در جريان گفتگوي آن روز با وي، در اين مورد چيزي نگفتم اما از وي پرسيدم: چطور فكر مي كنيد 
كه ما و آن ها يك مسير را طي مي كنيم؟ آقاي عطارديان جوابي با اين مضمون داد كه در تونس هم احزاب 
اين انجمن ها و سازمان هاي جامعه مدني بودند كه موفق شدند حكومت  نتوانستند كاري بكنند و  سياسي 

تشكيل بدهند و جامعه از بحران بيرون بياورند. 

وقتي آقاي عطارديان با صراحت از ناتواني و شكست احزاب و جايگزين شدن  آن ها با سازمان هاي جامعه 
مدني و كنفدراسيون هاي كارگري و كارفرمايي در تونس صحبت كرد، صحبتشان را قطع كردم و گفتم: به نظر 
من اين تحليل شما غلط است. بعد كه ديدم خيلي تند رفته ام بالفاصله افزودم : در تونس احزاب هم جايگاه 
خودشان را دارند و سازمان هاي جامعه مدني جايگزين آن ها نشده اند. اين توضيح من زهر و تندي »تحليل 
شما غلط است« را تا حدودي تعديل كرد و آقاي عطارديان هم كه نسبت به تحليل خود دچار ترديد شده بود 
در توضيح بيشتر نظراتش ادامه داد كه منظورش اين است كه در مردم در آنجا نقش مهمي ايفا كردند. و اين 

همان چيزي است كه ما هم به آن باور داريم. 

جمع بندي صحبت
در پايان آن گفتگو كه بايد بعد از روز انتشار خبر مربوط به اعطاي جايزه صلح نوبل در وب سايت كارفرمايان 
صورت گرفته باشد، من هم قول دادم كه مطلبي در مورد اهميت اعطاي جايزه صلح نوبل به تشكل  هاي 
چهارگانه بنويسم اما در آن مقاله تحليل خودم را ارايه خواهم داد كه ممكن است با آنچه كه مهندس عطارديان 
مي خواهد متفاوت باشد. آقاي عطارديان نيز قبول كرد و به اين ترتيب، با قول اينكه لينك مطالب به درد بخور 

را براي خانم تصديقي بفرستم تا ايشان هم چيزي در اين مورد بنويسند گفتگوي ما خاتمه يافت. 

بعد از آن گفتگو لينك خبر در وب سايت سازمان بين المللي كار و لينك مقاله كميته صلح نوبل را براي خانم 
تصديقي ارسال كردم و هر از گاهي به عبارت »تحليل شما غلط است« فكر مي كردم و به اين نتيجه مي رسيدم 
كه شايد با اين حرف آقاي عطارديان را رنجانده باشم. مي شد با اين صراحت توي ذوق ايشان نزد. به همين 
خاطر تمام مدت دنبال اين مي گشتم كه به نحوي منظورم را براي وي توضيح بدهم تا اينكه به نظرم رسيد 

طي نامه كوتاهي اين كار را بكنم. در نتيجه نامه زير را براي وي ارسال كردم كه كاش نكرده بودم: 

توضيح ضروري
جناب آقاي مهندس عطارديان

سالم
در جريان گفتگو با جنابعالي از تعبير »غلط« استفاده كردم كه درست نبود. در واقع منظورم اين است كه 
بسياري از تحليل هاي ما با دستگاه هاي مفهومي اي صورت مي گيرد كه بر اساس گفتمان هاي  جاري در غرب 
بنا شده اند. اما اين دتسگاه هاي مفهومي براي توضيح جوامع خاورميانه اي كاربرد ندارند. به عنوان چند نمونه، 
ما از اقتصاد رسمي و غيررسمي صحبت مي كنيم. اين اصطالح ها در مورد اقتصاد هاي غربي و جوامع مبتني بر 
قانون به معناي درست كلمه معنا دارند. اما اقتصاد ايران نه رسمي و نه غيررسمي، بلكه ديمي يا تخمي است. 
گفتگوي سه جانبه هم در آن تمدن معنا دارد، در حاليكه در ايران ما با الل بازي چند جانبه مواجه  هستيم. 
در آنجا حكومت يك ماشين انساني است در حاليكه در ايران چيزي به نام ماشين يا دستگاه حكومتي وجود 

خارجي ندارد و ما با كاروان سرايي از اراذل  مواجه هستيم. 

به طور كلي ما هنوز قادر به ساختن جامعه مبتني بر قانون نيستيم و حداكثر به روش هاي من درآوردي و 
هيأتي دور هم مي چرخيم و توي هم لول مي خوريم. 

اميدوارم با اين توضيح ها نشان داده باشم كه تحليل ها غلط نيستند اما با اينجا مربوط هم نيستند .قربان شما.
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در واقع دلم مي خواست در چند كلمه همان نكاتي را براي آقاي عطارديان مطرح كنم كه در گفتگوي تلفني 
براي آقاي افتخاريان توضيح داده بودم: اينكه در مورد نظرات خاص وي سخن نمي گويم بلكه اعتقاد دارم 
اين سياست ها به وضعيت ايران امروز ارتباطي ندارند چون با دستگاه هاي مفهومي ساخته مي شوند كه كل آن 
دستگاه مفهومي ساخته و پرداخته تمدن غرب و بخشي از تمدن غرب و براي شناخت تمدن غرب ساخته 

شده است. 

خودم مي دانم چه پدري از خودم درآمده است كه حاال ذهنم مي تواند دريابد چطور در تله گفتمان كانت يا 
هگل گرفتار مي شود و چطور با مفاهيمي كه آنان برايم ساخته اند جهان ذهن را بازسازي مي كنم و فكر مي كنم 
كه ذهن يا جهان را شناختم. در حاليكه فقط با دستگاه مفهومي ساخته اين دو نفر آشنا شده ام و چيزهايي را 

ديده ام كه با آن دستگاه مفهومي ديده مي شود. 

البته خيلي زود است كه در اين زمينه به جمع بندي برسم. اما فكر مي كنم به جاي خوبي رسيده ام. 

در هر حال، با نيتي كه شرح دادم آن نامه را براي آقاي مهندس عطارديان ارسال كردم. تصورم اين بود كه 
تا حدودي با چارچوب هاي ذهني من آشنا خواهد شد و به من حق خواهد داد كه چرا ديگر قادر نيستم 
مثل سابق در چارچوب گفتمان هاي جاري فكر كنم و مطلب بنويسم. اما، برخالفت تصورم، آقاي عطارديان 
درست بر خالف آنچه كه من اانتظار داشتم از آن نامه برداشت كرد. اما خيلي به خير گذشت كه من قبل از 
آخرين گفتگوي طوالني با وي با خودم عهد كردم به جاي هر تالشي براي متقاعد كردن وي، سعي كنم دريابم 
واقعًا منظورش از حرف هايي كه مي زند چيست و اين نوع تفكر محصول چه شرايطي است و اشكال هاي 
آن كجاست و چطور مي شود آن را اصالح كرد. اين ايده ها به خصوص موقعي در ذهنم جا افتاد كه بعد از 
تلفن مهندس عطارديان تا زماني كه من به او زنگ زدم فرصت كافي در اختيارم بود كه در اين مورد عزم 

خودم را جزم كنم. 

روز سه شنبه بعد از ظهر بود كه آقاي عطارديان تلفن زد و از همن ابتداي كار به من هشدار داد كه مطالبي را 
كه در آخرين نامه ات نوشتي، به احتمال زياد از روي عصبانيت بوده است و درست نيست. خوشبختانه من 
در كارگاه  بودم و آقاي عطارديان از آن طرف سيم صداي بعضي از بچه هاي كارگاه را مي شنيد: آقاي عليپور 
و خانم اكبري همزمان با من هر دو داشتند با همراه هاي خود صحبت مي كردند و آقاي عطارديان صداي آنان 
را مي توانست بشنود. در نتيجه وقتي گفتم كارگاه دارم صداي كارورزان كارگاه را مي شنيد. وگرنه، يك لحظه 
گذرا فكر كردم شايد تصور مي كند مي خواهم سرش را به سقف بزنم و داشت از دستم عصباني مي شد. گرچه 

آقاي عطارديان اساسًا براساس برداشت هاي ذهني خودش تصميم نمي گيرد و ذهن واقع بيني دارد. 

در هر حال، از او عذر خواستم كه در كارگاه نمي توانم به صحبت با او ادامه بدهم و قول دادم به محض ختم 
كارگاه با وي تماس بگيرم. 

بعد از ختم كارگاه و پيش از تماس بود كه حسابي با خودم عهد بستم در طول صحبت با آقاي عطارديان 
چرا  كه  بفهمي  كن خوب  بعد سعي  مي گويد.  كه چه  بفهمي  كن خوب  و سعي  بمان  باقي  ساكت  مطلقًا 
شخصيتي مثل او با چنان سوابقي اين طور فكر مي كند؟ سعي كن چرايي ماجرا را بفهمي. تالش نكن عقايد 

شكل گرفته ي مردي مسن را طي چند جمله تغيير بدهي. اين كار غير ممكن است. 

با اين تذكر هاي مكرر به خودم بود كه شماره مهندس را گرفتم و در طول صحبت نسبتاً  طوالني با وي تقريبًا 
ساكت باقي ماندم. كاري كه بايد بابت آن به خودم چندين جايزه چرب و چيل مي دادم! اما حرف حساب 

آقاي عطارديان چه بود؟ 

تا آنجا كه به من مربوط مي شد، خواسته بودم در نامه ام براي آقاي عطارديان توضيح بدهم كه بين جوامع غربي 
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و جوامع خاورميانه و از جمله ايران تفاوت هاي مهمي وجود دارد. اين تفاوت ها آنقدر هستند كه دستگاه هاي 
مفهومي كه براي توضيح جوامع غربي ساخته و پرداخته شده اند - به خصوص علوم انساني- در مورد جوامع 
خاورميانه كاربرد ندارد. پاسخ آقاي عطارديان به اين اظهار نظر اين بود كه:  نه، هر دو يك جامعه هستند. بعد 
هم تأكيد داشت كه اساسًا الزم است من از چنين رويكردي كه بين دو جامعه اين همه تفاوت قائل مي شود 

دست بردارم. 

ساكت ماندن من در طول مدتي كه وي صحبت مي كرد ، به خصوص با توجه به اينكه آقاي عطارديان به طور 
كلي كمي كند است، به من اين فرصت را مي داد كه به درستي يا نادرستي صحبت هاي وي نيز فكر كنم. به 
همين خاطر در حاليكه به صحبت هاي وي گوش مي دادم به اين نتيجه رسيدم كه ما هنگام مقايسه بين دو 
جامعه هم مي توانيم مشتركات زيادي بيابيم و هم تفاوت هايي. حتي در دو شهر يا در دو روستا،  و حتي در 
بين دو النه مورجه ي از يك نوع و جنس هم مي شود تفاوت هاي زيادي را شناسايي و فهرست كرد. در نتيجه 
اين بحث كه بين دو تمدن غربي و شرقي، يا بين اروپا و آمريكا و خاورميانه هيچ تفاوتي وجود ندارد،  خيلي 
بي معناست. اما از آقاي عطارديان هم زدن حرف بي معنا عجيب است. پس نتيجه گرفتم وي در آن زمان روي 
مشتركات دو جامعه تمركز كرده است: بله، مردم هر دو جامعه به غذا،  مسكن، پوشاك نياز دارند و به اين 
ترتيب مي شود فهرست بلندبااليي از تشابه هاي هر دو جامه انساني نيز ارايه داد. پس چرا من در مورد اين 
بديهيات با وي كل كل كنم؟ در نتيجه ساكت باقي ماندم تا خوب نظراتش را توضيح بدهد. راستش اگر از 

زاويه ي تشابه يابي بخواهيم بررسي كنيم، بله، جوامع انساني خيلي به هم شبيه هستند. نقطه!

البته، هم او و هم من مي دانستيم كه دو رويكرد متفاوت در جريان كار مشتركي كه مي خواهيم با هم انجام 
بدهيم چه پيامدهاي بالقوه اي مي تواند داشته باشد. در نتيجه آقاي عطارديان بعد از اينكه از نقطه نظر تئوريك 
كار خودش را براي نقد نظر من و اثبات اينكه جوامع انساني مثل هم هستند تمام شده تلقي كرد رفت سراغ 
توصيه به من كه در اين صورت برخورد من با ديگران و از جمله و به عنوان نمونه با اعضاي هيأت مديره 
كعاصكا چطور بايد باشد. در اين بخش از صحبت هايش روي اين جنبه قضيه تأكيد داشت كه ما - يعني 
ايشان به عنوان بنيان گذار كعاصكا و همراهان وي - همان كارها را داريم انجام مي دهيم كه آقايان كارفرمايان 
در جاهاي ديگر و از جمله در تونس انجام داده اند و مي دهند. نتيجه چنين حكمي نقد روش برخورد من 
با ديگران و به خصوص با هيأت مديره كعاصكاست. وي تأكيد داشت حتي در معرفي دستورنامه رابرت به 
اعضاي هيأت مديره هم، وقتي از رفتار آنان انتقاد مي كني و مي گويي كارشان را بلد نيستند انجام بدهند يا بد 
انجام مي دهند، در مقابل تو موضع مي گيرند. در حاليكه روش درست اين است كه كار آنان را تأييد كنيد و 

در عين حال بكوشيد به آنان كمك كنيد كه كارشان را بهتر انجام دهند. 

مهندس عطارديان در اين زمينه به خصوص تأكيد داشت اعضاي هيأت مديره تشكل هاي كارفرمايي كه مدير 
و مالك بنگاه هاي توليدي كوچك و بزرگ هستند خودشان را خدا مي دانند و اصالً  نمي توانند تحمل كنند 
كه كسي توانمندي هاي آنان را زير سؤال ببرد. در نتيجه وقتي شما مي خواهيد با آنان كار كنيد، بايد روش 
برخوردتان را عوض كنيد. من فكر مي كنم در اين مورد به خصوص حق با آقاي عطارديان بود و من از روش 

خودم انتقاد هاي جدي داشته ام. 

تمثيل آن فيلسوف و شاگردش
در پايان مهندس عطارديان با ذكر مثالي نصحيت و تحقير را به اوج خود رساند. اما من همچنان ساكت ماندم 
و محترمانه به سخنان او گوش سپردم. خالصه قصه اش اين بود كه شاگردي بعد از سال ها شاگردي نزد يك 
فيلسوف بزرگ از او مي خواهد كه صالحيت او را به عنوان يك فيلسوف تأييد كند. اما فيلسوف مي گويد بايد 
امتحان بدهيد؟ - چه امتحاني؟ فيلسوف توضيح مي دهد به ميان مردم برو و در كار آنان تأمل كن و نطرت را 
در مورد كار آنان به من بگو. فلسوف شاگرد به ميان مردم مي رود و از مردم در مورد كارشان سوآل مي كند و 
برمي گردد و به فيلسوف گزارش مي دهد كه مردم چيزي نمي دانند و نمي فهمند. فيلسوف هم اجتهاد شاگرد 
را تأييد نمي كند. اين كار چند بار تكرار مي شود تا درمرحله اي كه فيلسوف شاگرد قادر مي شود منطق و دليل 
و فلسفه اي را كه در پس و پشت كارهاي مردم عمل مي كند كشف كند. به عنوان نمونه، مي تواند بفهمد 



96

وقتي كسي هنگام برخاستن زير لب زمزمه مي كند: يا علي مدد! يعني چه. در اين مرحله است كه فيلسوف 
درجه اجتهاد شاگرد خود را تنفيذ مي كند. آقاي عطارديان با صراحت به من توضيح داد تا وقتي در مورد 
مردم اين طور داوري مي كني، معنايش اين است كه هنوز منطق و دليل و فلسفه موجود در پشت رفتار مردم 
را درنيافته اي و در نتيجه هنوز فيلسوف نشده اي. و حاال حاال ها نيز بايد تلفسف كني تا علت رفتار مردم و 

جوامع را دريابي. 

به هر حال، همانطور كه وعده داده بودم، در طول تمام صحبت هاي آقاي مهندس عطارديان تقريبًا ساكت 
بودم و به حرف هاي ايشان گوش مي دادم. نتيجه اي كه گرفتم اين بود كه ما از دو زاويه مختلف و از دو منظر 
متفاوت به جهان مي نگريم. در حاليكه اگر نظرگاه هايمان را يكي كنيم، چه بسا اختالف زيادي بين ما نخواهد 
بود. به اين دليل ساده كه در مورد فاكت هاي موجود سخن مي  گوييم و دليلي ندارد بين دو نفر كه از يك چيز 

سخن مي گويند اختالف نظري بروز كند. 

يكي از گرفتاري ها ما اين است كه هنگام بحث، از مرز قلمروها و ديسيپلين هاي مختلف در مي گذريم و به 
اين رفت و برگشت بين اين قلمروهاي مختلف توجه نمي كنيم. 

به نظر من هم اگر قرار باشد به عنوان - مثاًل - يك دانشمند علوم انساني رفتار مردم را تحليل كنيم بايد مثل 
همان فيلسوف به دنيا بنگريم: اينكه در پس و پشت هر رفتار اجتماعي دليل و منطق و علتي يا علل مختلفي 
نهفته است. اما وقتي به عنوان يك فعال اجتماعي يا يك نيروي سياسي براي تغيير جامعه تالش مي كنيم، خيلي 

خوب است علت هاي رفتارهاي موجود را بشناسيم،  اما قرار نيست آن ها را تأييد و حفظ كنيم. 

مقايسه  ي جوامع
بعد از اين گفتگو با آقاي عطارديان من ساعت ها در اين باره فكر مي كردم. از خودم مي پرسيدم - به عنوان 
نمونه - آيا جامعه و كشور اسرائيل با ساير جوامع خاورميانه يكي هستند؟ آيا جامعه ي ما پر از ناهنجاري ها و 
ناخواستني هايي نيست كه داريم براي اصالح و يا حذف آن ها تالش مي كنيم؟ اگر شعار ما »بوجور كه واردي« 
بود،  ديگر جايي براي تالش جهت اصالح امور باقي نمي ماند. و اگر قرار است چيزي يا چيزهايي عوض 
شود، البد آن چيزها نامناسب و ناشايست هستند. در آن صورت،  چه فرق مي كند علت پشت آن چيست؟ اگر 

آن چيز بد است بايد سعي كرد علت پس و پشت آن را هم تعديل و اصالح كرد. 

به نظرم اين مسائل آنقدر بديهي و پيش پا افتاده  اند كه نمي توانم بفهمم كه چرا شخصي مثل آقاي عطارديان 
آن هم وقت صرف توضيح آن ها بكند كه هيچ اثري هم بر طرز تلقي من نداشته باشد. 

و  رابرت  دستورنامه  ناخواسته،  يا  خواسته  كه  شد  نمايان  كامالً   آنجا  عطارديان  آقاي  تلقي  طرز  اين  تبلور 
تالش هاي من را در اين زمينه تخطئه كرد و به روش اخذ تصميم به روش هيأتي در ميان اعضاي هيأت مديره 
اشاره كرد و حتي با افتخار اعالم كرد كه روش ما بسيار عالي است و همه با هم آنقدر صحبت و مذاكره 
مي كنند تا به اجماع برسند. عجيب است كه چنين آدمي فراموش كرده است كه حدود ده سال از عمر كانون 
و خودش و من صرف جنگيدن با گروه مخالفاني شد كه حاال قدرت را به دست گرفته اند و گروه عظيمي 

ديگري از انجمن هاي حمل و نقلي كانون را ترك كردند. 

احتماالً اگر علت را از آقاي عطارديان بپرسيد اين فقدان مهارت اجتماعي در رسيدن به توافق را به حساب 
بدجنسي يا بداخالقي اين و آن مي گذارد. كما اينكه تا وقتي با آقاي محسن خليلي عراقي مبارزه مي كرد از او 

دل خوشي نداشت. اما حاال، آقاي احمدزاده را از دست داده و با جناج عراقي كنار آمده است. 

بيش از ده سال است كه من با كعاصكا همكاري دارم. در اين مدت مي شود با اطمينان بگويي كه كانون پس 
رفته كه پيش نرفته است. تعداد كاركنان دبيرخانه آن به يك آبدارچي، يك نامه رسان و يك منشي كاهش يافته 
و يك قدم به درد بخور هم بر نداشته است. نيروهاي پا به كار آن هميشه منحصر به همان چند نفري باقي 
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مانده كه به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب مي شوند. كانون هرگز قادر نيست يك مجمع 30 - 40 نفره را به 
شيوه اي مناسب اداره كند. و عجيب تر اينكه، من بعد از حدود ده سال كه براي تبليغ و معرفي قواعد دستورنامه 
رابرت به آقاي عطارديان وقت گذاشته، حاال مي گويد: همان روش هيأتي ما براي تصميم گيري عالي است! به 
نظرم اين يك فاجعه ي تمام عيار است. نه براي من، براي ذهن ايراني. اگر فردي با تجربه و با سواد و منزلت 
آاقاي عطارديان، آن هم بعد از آنكه من اين هم مطلب در اين زمينه را از دست خود من خوانده اين طور 

قضاوت مي كند در مورد ايرانيان عوام چه بايد گفت؟ 

تاريخ كعاصكا
من در طول ده سال گذشته آنقدر خاطره و تجربه از كعاصكا دارم، به خصوص آنقدر اين حوادث به اشكال 
مختلف در وب سايت و در نشريه و در عكس ها و ساير اسناد منعكس شده است كه هرگاه ضرورت آن را 
احساس كنم مي توانم تمام اين خاطرات را به صورت يك كار تحليلي تدوين كنم. عين همين تجربه را در 
مورد نشريه دارو و درمان،  بولتن شهرداري تهران، مؤسسه اخالقي پزشكي ايرانيان و غيره كسب كرده ام كه 
هركدام بخشي از تاريخ معاصر ايران را به نمايش مي گذارند. فقط بايد ديد جامعه و من ظرفيت انجام اين 
كارها را داريم يا نه؟  خيلي چيزها دست به دست هم داد تا 50 شماره دارو و درمان با آن مشخصات استثنائي 

تهيه و منتشر شد. بقيه امور هم همينطور است. 

هر گاه سراغ خاطرات كعاصكا مي روم احساس مي كنم بايد سنگ تمام گذاشت. شايد همين كمال گرايي 
مانع از آن مي شود كه يكي از همين تجربه هاي كوچك را در قطع يك گزارش كوچك براي نشر آماده كنم. 

بايد ديد چه خواهد شد.  
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پنجشنبه 30 مهر 1394

تعهد چيست و چگونه ايجاد مي شود؟ 
اگر اشتباه نكنم يكي از مفاهيم دوازدهگانه انجمن معتادان گمنام )احتماالً مفهوم دوم(  بايد تعهد باشد. بر 
اساس اين مفهوم اگر اعضاي يك گروه بهبودي تعهد نداشته باشند و در جلسات گروه شركت نكنند اصاًل 
گروهي شكل نخواهد گرفت. همين قضيه در مورد هر انجمن و جامعه ديگري صادق است. در نتيجه، اين 
پرسش حياتي در فعاليت انجمني مطرح مي شود كه تعهد چيست و طي چه ساز و كاري شكل مي گيرد،  كم 
و زياد مي شود يا اصاًل از بين مي رود؟  مدتي است كه به طور خاص اين مسأله دغدغه ي خاطرم شده است، 
به خصوص از زماني كه فعاليت هاي كارگاهي بچه ها به خاتمه نزديك مي شود و با ختم كارگاه كارورزان 
هم - كم و بيش - دنبال كار خود مي روند. در حاليكه من انتظار دارم روابطشان را با دفتر حفظ كنند و براي 
ايجاد انجمن هاي مختلف و از جمله انجمن كادرها و ترويج دستورنامه رابرت در سطح ملي بكوشند. اما 
اين اتفاق رخ نمي دهد. چرا؟ آيا مفهوم تعهد در كارورزان ايجاد و تقويت نشده است؟ اينجاست كه اهميت 
تعهد براي جنبش كادرها آشكار مي شود. فكر مي كنم در ذهنم پرونده اي براي اين موضوع تشكيل شده باشد 
كه مسائل مرتبط را در آن جاگذاري كنم و به تحليل و نتيجه گيري از آن ها بپردازم. االن خيلي زود است كه 
در اين مورد به جمعبندي برسم يا دست به اقدام خاصي بزنم. اما مطمئنم كه اين پرونده پر بار خواهد شد و 
نتايج خوبي خواهد داشت. در ادامه اين روزنوشت برخي رويدادها را كه تصميم  داشتم گزارش كنم با تأكيد 

بر جنبه هايي از رويداد كه به نحوي با تعهد مرتبط مي شوند رنگ آميزي مي كنم.

تعهد در انجمن ميثاق خانوادگي ما
كردم  يادآوري  او  به  كار  اول  همان  و  زدم  زنگ  زواره  داود  آقاي  به همراه  معمول  ديروز چهارشنبه طبق 
همانطور كه وعده داده بودم هر چهارشنبه شب به شما زنگ خواهم زد و امشب هم كه چهارشنبه شب است 
دوباره به شما زنگ زدم. آقاي زواره كه انتظار اين همه پيگيري يا تعهد را نداشت جمله اي گفت كه نشان 
مي داد سخت تحت تأثير اين وفاي به عهد من قرار گرفته است. مي شود نتيجه گرفت تعهد - يا وفاي به عهد، 
يا سماجت و اصرار در اجراي تصميم، يا هر تعريف ديگري كه از اين مفهوم ارايه بدهيم، در كار جمعي و 

گروهي مي تواند مسري باشد. به اين معنا كه متقاباًل در افراد ديگر نيز تعهد متقابل ايجاد مي كند. 

اگر اين گزاره درست باشد كه تعهد مسري است، بايد قبل از آن قبول كرد كه تعهد يك امر اجتماعي است  و 
در گروه معنا مي يابد. هرچند يك فرد نيز مي تواند خودش را نسبت به خودش متعهد كند كه در آن صورت 

هم ما عماًل با دو نفر در يك كالبد مواجه هستيم. 

تعهد به مثابه يك ارزش
من فكر مي كنم قضاوت ديگرن در مورد اينكه يك فرد انسان متهدي است، در رويكرد و رفتار متعهدانه فرد 
خيلي تأثير مي گذارد. اگر جمع يا گروهي در كار نباشد، اگر براي افراد قضاوت اين گروه اهميت نداشته 
باشد، در آن صورت تعهدي هم به وجود نمي آيد. پس در كالن سهري مثل تهران و در ميان افرادي كه مثل 
دانه هاي شن هستند يا مثل مورچه هايي كه از النه هاي خود منفك شده اند و يكديگر را دشمن يا رقيب خود 
تلقي مي كنند، تعهدي هم الزم نيست شكل بگيرد. از اين جا هم نتيجه مي شود كه تعهد مفهومي گروهي 
است كه در جامعه شكل مي گيرد و تحت تأثير قضاوت گروه مبني بر متعهد بودن يكي از افراد گروه است 

كه معنا و ارزش مي يابد. 

به نظرم اينكه اعضاي يك گروه به اين نتيجه برسند كه فالن عضو گروه فردي متعهد است، همين داروي 
نوعي اعبتار به آن فرد مي دهد كه براي آن فرد يك سرمايه  اجتماعي محسوب مي شود و آن فرد مي تواند روي 
اين سرمايه اجتماعي و معنوي به عنوان يك ارزش براي روز مبادا و به عنوان نوعي سرمايه پس انداز حساب 
كند. شايد از اين زوايه حتي بشود ارزش اقتصادي اعتبار ناشي از صدور حكم گروه در مورد متعهد بودن 

يك فرد را هم بشود محاسبه كرد. 
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عباس  علي گلستاني، حسن عرب داودي،  زواره،  داود  آقايان  مثل  افرادي  كه  دارد  اهميت  من شخصًا  براي 
تاجيك و ديگر اعضاي فاميل كه قضاوتشان مبتني بر ارزيابي هاي واقع بينانه است، وقتي در مورد من قضاوت 
مي كنند اذعان داشته باشند كه فالني انسان متعهدي است و به قولي كه مي دهد يا حرفي كه مي زند پاي بند 
است و حرفش گوز گلو نيست. چرا اين داوري اين گروه از فاميل براي من اهميت پيدا كرده است؟ چون 

چه بسا كه قباًل اين اندازه براي داوري فاميل خود اهميتي قائل نمي شدم. 

تا آنجا كه به من مربوط مي شود مي توانم بگويم از زماني كه به اهميت اجتماعي و اقتصادي ايجاد يك انجمن 
خانوادگي كارآمد و اثر آن در سطح ملي پي بردم و براي ساختن يك انجمن موفق خانوادگي مصميم شدم، 
به خصوص از زماني كه تصميم گرفتم تجربه هايم را به صورت يك جزوه راهنما در اختيار ديگران بگذارم 
تا بتوانند انجمن هاي خانوادگي كارآمد و اثربخشي ايجاد كنند كه در ارتقاي رفاه اعضاي انجمن مؤثر باشد، 
اين قضاوت برايم اهميت بيشتري يافت. چرا كه فكر مي كنم حتي همين داوري به من كمك خواهد كرد تا 

در ساختن انجمن مورد نظرم موفق تر باشم. 

البته، بايد اذعان كنم كه با ساير اعضاي هسته اوليه تأسيس انجمن خانوادگي مثل آقاي گلستاني و آقاي حسن 
عرب داودي هر چهارشنبه زنگ نزدم. به اين علت كه به نظرم رسيد آنان در شرايط فعلي آمادگي ادامه ساختن 
انجمن را ندارند. اما با توضيح هايي كه آقاي داود زواره در مورد اهميت دستورنامه رابرت در دومين اجالس 
تأسيسي انجمن ارايه داد و من گزارش آن را در يكي از اين روزنوشت ها داده  ام، فكر كردم كه او به عنوان 
يك قاضي به اهميت اين قواعد بسيار بيش از آنچه كه من تصور مي كردم پي برده است. به همين دليل، و 
در حاليكه قباًل روي آقاي علي گلستاني و آقاي حسن عرب داودي بيشتر حساب باز مي كردم، دريافتم بايد 

روي آقاي داود زواره بيشتر حساب كنم. 

در مورد آقاي زواره نيز به خصوص روي توانايي او به عنوان يك قاضي و وكيل و كسي كه مي داند اعضاي 
فاميل به خاطر همين اختالف هايي كه كسي نيست آن ها را مديريت كند، چه لطمه هاي كالني مي خورند، 
خيلي حساب باز كردم و دريافتم كه اگر براي او همين يك مسأله و همين يك قلم كمك به خانواده ها را 
برجسته  كنم، او از تشكيل انجمن حتمًا استقبال خواهد كرد. به همين خاطر به خصوص وقتي مشكل آقاي 
محسن حاج عمو پيش آمد و بدون آنكه به من بگويد مبلغي را از حساب من برداشت، فكر كردم: بسيار 
خوب، حاال مي شود همين تهديد را به يك فرصت عالي براي تشكيل انجمن تبديل كرد. آنجا بود كه فكر 

كردم بهتر است قضيه اتهام دزدي محسن حاج عمو را با آقاي زواره در ميان بگذارم و گذاشتم. 

واكنش جديد عالي جناب قاضي
اما ديروز كه با عالي جناب قاضي زواره تماس گرفتم، براي نخستين بار مسأله اي به كلي جديد را مطرح كرد 
و به من گفت كه شايد اصال صالح نباشد كه محسن حاج عمو از جمله نخستين كساني باشد كه در ساختن 
انجمن و به عنوان اعضاي بنيان گذار مطرح شوند. چنين واكنشي تمام تمهيدات من براي تشكيل انجمن و 
تمام زحمات چند ماه اخيرم را بر باد مي داد. چون من فكر كردم كه آقاي داود زواره، من و آقاي عباس تاجيك 
سه نفري مصمم هستيم كه انجمن را بنياد بگذاريم و نخستين اقدام ما در قالب يك انجمن در دست تأسيس 
نيز رسيدگي به اتهام من به آقاي محسن حاج عمو طبق رويه هاي توصيف شده در كتاب دستورنامه است. 
در ادامه صحبت آقاي زواره جانب احتياط را گرفت و نگفت كه به اين دليل حاضر به ادامه كار نيست. بلكه 
نظر من را در اين مورد پرسيد. من در پاسخ به او توضيح دادم آيا مي دانيد كه محسن حاج عمو چندين سال 
است كه در انجمن معتادان گمنام عضو شده است؟ عالي جناب قاضي زواره چيزي در اين مورد نمي دانست. 
پرسيدم: آيا با انجمن معتادادن گمنام آشنا هستيد؟ جوابش مثبت بود و توضيح داد چيزهاي زيادي در مورد 
اين انجمن شنيده  است. در ادامه من هم نظرم را در مورد اهميت اين انجمن برايش توضيح دادم و گفتم كه 
اين انجمن معجزه مي كند و افراد معتادي كه عضو اين انجمن مي شوند از يك آدم ديو سيرت به يك فرشته 
تبديل مي شوند و محسن حاج عمو هم همينطور. و تأكيد كردم كه اگر محسن حاج عمو عضو انجمن معتادان 
گمنام نشده بود و شخصيتش به صورت بنيادين متحول نشده بود شايد اصاًل سراغش هم نمي رفتم. اما حاال 
ديگر اين محسن حاج عموم محسن حاج عمومي چند سال پيش نيست. به عالوه، تمام كساني كه عضو 
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آنجمن معتادان گمنام مي شوند و از طريق عضويت در اين انجمن سالمت عقل خود را بازمي يابند به افرادي 
بدل مي شوند كه معناي واقعي انجمن را دريافته اند و هم عالقه دارند انجمن هاي ديگر بسازند و هم بلد در 
اين زمينه چه بايد بكنند. به همين خاطر اتفاقًا افرادي مثل محسن حاج عمو و حتي آقاي عباس تاجيك كه 
زندگي خود را مديون عضويت در انجمن معتادان گمنام هستند، حتمًا بايد در هسته اصلي و اوليه تشكيل 

انجمن باشند. 

در ادامه اين بخش از توضيح هايم براي آقاي زواره گفتم: البته اگر عضو انجمن گمنام هم نشده بود، باز هم 
بايد سراغ اين جور افراد درمانده و وامانده مي رفتيم. چون انجمن اتفاقًا براي كمك به چنين كساني تأسيس 
مي شود. هرچند، با اين همه با نظر شما موافق بودم كه دست كم در مراحليه اوليه چنين افرادي را نبايد دعود 
مي كرديم. اما عضويت اين افراد در انجمن معتادان گمنام قضيه را خيلي عوض مي كند. آقاي زاوراه نيز با 
تأكيد بر اينكه نمي دانسته كه محسن حاج عمو عضو انجمن معتادان گمنام شده است، با نظر من موافقت 

كرد. نتيجه؟ 

نتيجه اين شد كه بعد از تاسوعا و عاشور حتمًا با محسن حاج عمو تماس مي گيرد و او را به دفتر كادرها 
دعوت مي كند و خودش هم خواهد آمد و از آقاي عباس تاجيك هم دعوت خواهد كرد تا در يك نشست 
مشترك قضيه را بررسي كنيم. من در خاتمه توضيح دادم كه قضه روشن است: من اتهامي زده ام كه شما به 
عنوان داور مرضي الطرفين بايد اين اتهام را رسيدگي كنيد و طبق رويه پيش بيني شده در دستورنامه رابرت 
مجمع به عنوان هيأت ژوري، پس از شنيدن دفاعيات طرفين حكم خواهد داد كه اتهام وارد هست يا نه؟ و 
در محله بعد نيز تنبيه پيشنهادي را تصويب خواهد كرد. من به خصوص تأكيد كردم كه هدفم اوالً  تمرين 
همين قواعد است تا روش رسيدگي به تحلفات درون فاميلي و خانوادگي را تمرين كنيم. بعد هم هدف تنبه 
و اصالح محسن حاج عمو است و قرار نيست كه به اين خاطر بين من و او تا آخر عمر اختالف و نقار ادامه 
يابد. هدف اين است كه اگر اين اتهام وارد بود و اگر دفاعيات متهم قانع كننده نبود، مجازاتي كه مجمع برايش 

تصويب مي كند اسباب تنبه او را فراهم آورد. 

به نظرم پيگيري - يا شايد به عبارت ديگر - تعهد من نسبت به ايده ي اوليه ساختن انجمن خانوادگي دارد 
جواب مي دهد. اگر اين جلسه به نتجه ي مطلوب برسد ساخت انجمن را شروع خواهيم كرد. اما اين بار به 
روش  ديگر: دعوت تك به تك از افراد و نوشتن پيش نويس ساده و اوليه با حضور تعداد هرچه كمتري از 
افراد بسيار عالقمند و متعهد. نخستين خدماتي را هم كه انجمن مي تواند در اختيار اعضاي خود بگذارد همين 
تشكيل كميته اي براي داوري در مورد اختالف بين اعضاي خانواده ها و اعضاي فاميل خواهد بود. گزارش 

تمام اين ها را مي توانم در وب سايت كادرها دات كام جاگذاري كنم به عنوان تجربه. 

آموزش دستورنامه به نيروهاي ساختاري انجمن معتادان گمنام
با هر تعريفي از تعهد و با هر معياري براي ارزيابي ميزان آن در افراد، مي توانم بگويم آقاي حبيب اهلل اعلمي 
يكي از متعهدترين كارورزان دفتر كادرهاست. وي از مدت ها پيش برايم توضيح مي داد كه در تالش است 
كه الگترو گروهي از نيروهاي ساختاري و فعال در سطوح باالي انجمن معتادان گمنام ايجاد كند و به آنان 
دستورنامه رابرت را به نحوي معرفي كند كه آنان عالقمند شوند در يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت شركت كنند. ديشب سه شنبه بود كه آقاي حبيب اهلل اعلمي چند بار با من تماس گرفت و دبنال اين بود 
كه تعريف هاي دقيق اما ساده تري براي انواع پيشنهاد بنويسد تا بتواند در الكترو گروهي كه را  انداخته است 
مطرح كند. به همين خاطر در طول ديروز چندين بار با من تماس گرفت كه تماس آخري كه حوالي ساعت 
8 شب تمام شد حدود يك ساعت به درازا كشيد. آقاي اعلمي در اين مكالمه سعي داشت تا تعاريف درست 
اما خالصه تري از انواع پيشنهاد هاي پارلماني را پيش نويس كند و اين تعاريف را در گروه به اشتراك بگذارد. 
من هم تا آنجا كه از دستم برمي آمد به او كمك كردم و قول دادم تا پايان الكترو مجمع آنان تا ساعت 11 و نيم 
شب بيدار و در خدمت خواهم ماند. البته، ديگر سؤالي نكرد و با من تماسي هم نگرفت تا من را از نتيجه كار 
مطلع كند. از اين بابت گله اي هم ندارم. اما ديشب يك تجربه تاريخي بود كه از طريق آن دستورنامه رابرت 
از طريق يكي از كارورزان دفتر كادرها به نيروهاي ساختاري و رهبري انجمن معتادان گمنام معرفي مي شد. با 
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توجه به حدود 400 هزار نفري كه گفته مي شود در سطح ايران عضو اين نخستين انجمن واقعي ايران هستند، 
مي توان پي برد كه جلسه معارفه ديشب چقدر اهميت داشته است،  حتي اگر آقاي اعلمي در كار خود موفق 

هم نشده باشد همين كه سبب شده است تا اين مفاهيم به گوش اين افراد بخورد، كار بسيار بزرگي است. 

كساني كه در آينده دنبال پگيري رد پاي مسيرهاي نشت قواعد دستورنامه رابرت در پيكره جامعه هستند 
نبايد رويداد ديشب را از قلم بياندازند. به خصوص كه من خودم به اين نتيجه رسيده ام كه چقدر خوب است 
يك يا دو نفر از اعضاي رهبري يك سازمان كافي است تا با اين قواعد آشنا شود و آن ها را در عمل به ساير 

اعضا آموزش بدهند. 

سكوت در قلمروي ديگر
به نظرم مقاله اي كه با عنوان »تحقيق در فهم اهميت تاريخي يك عكس يادگاري« نوشتم و در آن به تعريفي 
حماسي از تجربه هاي انجمن معتادان گمنام پرداختم، يك مقاله عالي بود در دفاع و حمايت از انجمن معتادان 
گمنام. به همين خاطر حدس مي زدم كه به خصوص وقتي آقايان داود رئيس دانا و آقاي حبيب اهلل اعلمي اين 
مقاله را بخوانند ده  ها تن از گروه هاي بهبودي را تشويق به خواندن آن مقاله خواهند كرد. اما وقتي آقاي اعليم 
گفت كه حتي به يك نفر از اعضاي انجمن معتادان گمنام هم نگفته كه چنين مقاله اي منتشر شده است از 
تعجب وا رفتم. اما پاسخش اين بود ك در پايان مقاله از انجمن به عنوان »جنبش پاكان«  نامبرده شده كه شايد 
مناسب حال و روز انجمن معتادان گمنام نباشد. به عالوه، شايد اين مقاله اصل گمنامي اعضا را مخدوش 
كرده باشد. به هر حال به خاطر اين دو مسأله تا كنون به صورت علني از هيچ يك از اعضاي انجمن هم 
نخواسته است كه به وب سايت كادرها دات كام سر بزنند. وقتي اين توضيح را شنيدم از تعجب وارفتم كه 
چنين چيزي چگونه ممكنم است؟ اما جواب سرراستي نداشت. و ندارم. من همان ديشب به آقاي اعلمي 
گفتم: براي هر دو مشكلي كه مطرح مي كند راه حال هاي ساده اي وجود دارد. قرار شد با آقاي داود رئيس 
دانا نيز صحبت كند و بگويد چه چيزهاي مقاله بايد اصالح شود تا بتوان آن مقاله را به تمام اعضاي انجمن 

معتادان گمنام معرفي كرد. 

با ذكر اين خاطره از فعاليت ترويجي آقاي حبيب اهلل اعلمي مي شود نكات بسياري را در مورد تعهد مطرح 
كرد و مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. اما خوابم گرفت در حاليكه بقيه ماجراها نيز ناگفته باقي ماند. پس 

بماند براي بعد. 
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يكشنبه 3 آبان 1394

ادامه ماجرا
ديروز و پريروز عاشورا و تاسوعا بود. به خودم استراحت دادم و بيشتر اوقات را در حياط قدم زدم. كمي 
چاق شده ام و صورتم پف كرده است. بايد خودم را الغر مي كردم. حين قدم زدن ايده هايي هم به ذهنم رسيد 

كه نقل مي كنم. اما ادامه مطالب نانوشته: 

صبح سه شنبه هفته گذشته آقاي ابراهيم عليپور زنگ زد. حدس زدم مي خواهد بگويد كه در كارگاه بعد از 
شركت نمي كند. حدسم درست بود. مي گفت اگر به كارگاه بيايد به مراسم عزادري نمي رسد. چه دليل قانع 
كننده اي. چه مي شد گفت؟ از او پرسيدم: آيا گزارش پشت صحنه  را خواندند؟ فكر كرد مي پرسم: خوانديد؟ 
گفت: بله خيلي خوب بود چند نكته داشت و يكي چند غلط امالئي . . . متوجه شدم منظورم را نگرفته 
است. صحبتش را قطع كردم و گفتم: آقاي عليپور، منظورم اين بود كه آيا به اعضاي شوراها خبر داديد كه 
چنين مطلبي منتشر شده است؟ بعد برايش توضيح دادم كه اگر بچه هاي عضو شوراهاي شهر و روستا با اين 
ايده آشنا بشوند كه يك مربي پارلماني يا يك رئيسي كه قواعد را بلد باشد، نشست هاي ماهانه شوراي عالي 
استان ها را اداره كند اين قواعد به تدريج از رأس به بدنه و كف سرايت خواهد كرد، ممكن است از اين ايده 
حمايت كنند. به همين خاطر خوب بود كه به بچه ها اطالع مي داديد تا آن گزارش را بخوانند. متوجه منظورم 
شد. تا آن زمان به كسي لينك نداده بود كه آن مقاله را بخوانند. به من قول داد كه چنين خواهد كرد. بعد از 
ظهر همان سه  شنبه هفته قبل بود كه به من زنگ زد و گفت:  حاج داود به چندين الكترو گروه در تلگرام كه 
او عضو آن هاست لينك آن گزارش را داده و به اعضاي گروه ها توصيه كرده كه آن گزارش را بخوانند. بعد 
خودش پيش بيني كرد كه ميزان استقبال و بازديد از آن مقاله سيل آسا افزايش خواهد يافت. كه البته نيافت و 

روند كاهش تدريجي بعد از افزايش ناگهاني را طي مي كند كه هنوز از علت آن ها بي خبرم. 

به هر حال، تالش هايي از قبيل تالش هاي آقاي عليپور و آقاي حبيب اهلل اعلمي نشان مي دهد كه دستورنامه 
رابرت به چه شكلي و از طريق چه كساني و چگونه دارد در جامعه ترويج مي شود. 

دو مهمان ديگر
سه شنبه هفته گذشته به جاي كارگاه دو مهمان داشتم: به جاي ساعت 10 صبح كه بايد آقاي داود رئيس دانا و 
آقاي حبيب اهلل اعلمي و پسرش دانيال به كارگاه مي آمدند، ساعت 12 آقاي اعلمي پسر سرزده وارد دفتر شد. 
مضطرب به نظر مي رسيد. فكر كردم حادثه اي رخ داده است كه نداده بود. آقاي اعلمي پسر همينطور هست: 
گاهي مثل مرغ سر كنده احساس ناآرامي مي كند. به محض ورود از من پرسيد: پدرم خبر داد كه نمي آيد. 
گفتم: نه. گفت: بايد تنبيه اشان بكنيد. خنديدم. معلوم شد پدرش هيچ كار خاصي نداشته است. اما چون آقاي 
داود رئيس دانا كه كار برايش پيش آمده نمي تواند به كارگاه بيايد او هم تنبلي كرده است. پسرش هم ديشب 
در خوابگاه دانشگاه بوده است. در نتيجه مي بايست تنهايي از اشتهارد كرج به تهران مي آمده كه حوصله نكرده 

است. ايرادي نداشت. گفتم: نگران نبايش. بشين با هم گپ بزنيم. نشستيم و مدتي گپ زديم. 

محور صحبت هايمان قواعد دستورنامه رابرت و اثرات عظيمي بود كه اين قواعد بر جامعه برجاي خواهند 
گذاشت. آقاي اعلمي پسر - به نظرم - خيلي خوب اهميت قضيه را درك كرده است. مدتي دچار اختالل 
از او خواسته كه به  او از چيز غريبي شكايت مي كرد و من نمي دانستم منظورش چيست.  گفتاري شديم. 
)مسؤالن  سوخته ها  پدر  كه  داد  توضيح  برايم  مي كند:  شكايت  چيزي  چه  از  دارد  بگويد  واضح  صورت 
دانشگا ه ها را مي گفت(  من را به عنوان استاد دانشگاه به دانشگاه راه نخواهند داد وگرنه اين قواعد را به تمام 
دانشجويان دانشگاه ها ياد مي دادم. علت را پرسيدم: چرا او را به دانشگاه به عنوان استاد راه نخواهند داد؟ 
جوابش اين بود كه استادان دانشگاه را از نظر ذهني به طور كامل معاينه مي كند و شخصي مثل او را كه نسبت 
به اسالم رسمي، يا مثاًل واليت فقيه و مسائل سياسي زاويه دارد به عنوان استاده استخدام نخواهند كرد. استادان 
معموالً از ميان كساني انتخاب و گزينش مي شوند كه از اين بابت هيچ نططه ابهامي نداشته  باشند. البته، آقاي 
اعلمي بچه مسلمان است و نسبت به نظرات غيراسالمي واكنش نشان مي دهد. اما هنوز در اين گفتمان سير 



103

از مسلماني ماست. در جريان گفتگو هاي  ندارد عيبي، هر عيب كه هست  به ذات خود  مي كند كه: اسالم 
سيل آساي او توانستم ساكت باقي بمانم و به طرز كار ذهنش فكر كنم. در مقايسه با ذهن پرهام رضايي يا 
بهنام ذوقي مي شود گفت ذهن دانيال نشان مي دهد كه در يك شهرستان كوچك پرورش يافته است. نكته 
جالب اين كه خودش هم دانش آموزان تهراني و اشتهاردي را با هم مقايسه مي كرد و مي گفت:  دانش آموزان 

شهرستاني خيلي ذهن بسته اي دارند و اصالً  با دانش آموزان تهراني قابل مقايسه نيستند!

مهمان دوم
مهمان دوم روز سه شنبه آقاي پرهام رضايي بود كه حوالي ساعت 5 بعد از ظهر به دفتر كادرها آمد تا در 
كارگاه ساعت 5 شركت كند. از او به گرمي استقبال كردم اما برايش توضيح دادم كه فكر نمي كنم كس ديگري 
بيايد: آقاي عليپور كه زنگ زده و خبر داده كه نمي آيد. آقاي عصرپوران هم كه گفته، خانم اعظم اكبري هم 
كه از هفته ها پيش گفته بود و از اميرعلي قرباني هم كه مدتي است خبر نداريم. در اين صورت فقط پرهام 
باقي مي ماند كه آمده بود. كمي دلخور شد كه در اين صورت چرا زودتر خبر ندادند. بعد كه دريافت من از 
حضورش خوشحال شده ام گله اش را ادامه نداد. به او پيشنهاد دادم حاال كه يك نفر است در صورت تمايل 
در مورد نرم افزار اسپيپ صحبت كنم. اما ترجيح داد تا با هم گپ بزنيم.  و من حدود يك ساعتي جديد ترين 

نقطه نظراتي كه كسب كرده بودم برايش توضيح دادم. 

با آقاي حميدان مترجم عربي  تا آنجا كه در خاطر دارم در جريان آن گفتگو گزارشي از آخرين مكاتباتم 
دستورنامه رابرت ارايه دادم و گفتم كه اگر همكاري كند قرار است با كمك او بخش عربي وب سايت كادرها 
دات كام را راه اندازي كنم. در ادامه گفتم كه اين كتاب به سي زبان ديگر هم ترجمه شده است و من دنبال 
اين هستم كه مترجمان ساير زبان ها را هم بيابم و اگر بشود آنان را هم به عضويت در انجمن مترجمان ادبيات 

پارلماني دعوت كنيم. 

موضوع ديگري كه به بحث گذاشتم مسأله تعهد بود. از تجربه ي انجمن معتادان گمنام در اين زمينه صحبت 
كردم و نتيجه گرفتم كه آشنايي با قواعد قانون پارلمان گرچه يك پيش نياز اصلي براي ايجاد انجمن است 
اما به نظر مي رسد غير از آن به چيزهاي بسيار بيشتري نياز داريم تا يك انجمن شكل بگيرد. يكي از آن ها 
نيز تعهد است. بعد توجه او را به اين سؤال ها جلب كردم تا به آن ها فكر كند كه تعهد چيست؟ چطور در 
افراد شكل مي گيرد و تحت چه ساز و كاري كم و زياد مي شود؟ بعد جمع بندي كردم كه بدون ايجاد تعهد 
و تقويت مداوم آن در افراد انجمني شكل نخواهد گرفت. بنا بر اين بسيار مهم است كه كادرها درك روشن 

و صريحي از اين مفهوم داشته باشند و مهارت ايجاد آن را در خود و در ديگران كسب كنند. 

آقاي پرهام مدتي است دارد متون انگليسي ويكيپديا در مورد دستورنامه رابرت را به فارسي ترجمه مي كند تا 
در ويكيپيدا جاگذاري كند. سراغ اين كار را از او گرفتم گفت: هنوز تمام نشده اما مشغول است. مي خواهم 

هر وقت تمام شد خبر آن را در وب سايت بگذاريم. 

برگزاري كالس هاي خالقيت
نكته مهم ديگري كه آقاي پرهام به آن اشاره كرد اين بود كه وي دستورنامه رابرت را به شركتي كه با آموزش 
ميان  در  كنند  برگزار  خالقيت  كالس هاي  مدارس  دانش آموزان  براي  تا  كرده  منعقد  قراردادي  پرورش  و 
گذاشته است و مسؤالن آن شركت از آموزش چنين قواعدي به دانش آموزان استقبال كرده اند و از آقاي پرهام 
خواسته اند كه شرح درس و برنامه هاي مورد نياز را تنظيم كند و به آن شركت و مؤسسه بدهد تا آنان هم با 
آموزش و پرورش در ميان بگذارند و براي آموزش اين قواعد به دانش آموزان قراردادي منعقد كنند. نظر من 
را پرسيد. من گفتم: اطمينان دارم كه از اين جور كارها زياد مي شود انجام داد. اما اولويت من بيشتر از هرچيز 
تربيت مربياني مثل آقاي پرهام است كه خودشان بتوانند اين طرح ها را در سطح ملي بدهند و به اجرا در 
بيارند. بعد گفتم: منتظر من نمانيد. هر طور كه صالح مي دانيد شرح درس و برنامه هاي مورد نياز براي كودكان 
را تهيه كنيد و بدهيد و قرارداد را منعقد كنيد و كار را پيش ببريد. نگران هم نباشيد. اين ها راه هاي نرفته هستند 
كه بايد قدم در آن  ها گذاشت و شكست خورد و از شكست ها آموخت. منتظر من هم نمانيد و خودتان كارها 
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را جلو ببريد. آقاي پرهام نظرش اين بود كه از اين طريق مي شود درآمدهاي خوبي هم كسب كرد. من هم 
تأييد و تأكيد كردم كه حتمًا بايد از اين كارها انجام داد تا اين شغل براي جواناني مثل او جذابيت هم داشته 
باشد. چون من اجاره محل كار و خانه نمي دهم و از اين بابت كلي جلو هستم. اما ديگران بايد بتوانند از اين 

راه درآمد خوبي كسب كنند تا براي آموزش اين قواعد وقت بگذارند. 

همكاري درون گروهي
اين روزها عالوه بر تأكيد بر موضوع تعهد، به اين نكته هم توجه كادرها را جلب مي كنم كه اگر كادرها با 
خودشان انجمن تشكيل ندهند، اما بكوشند با كساني كه با اين قواعد آشنا نيستند انجمن تشكيل دهند دچار 
شكست خواهند شد. و چرا؟  توضيح آن ساده است : وقتي كادرها مي خواهند عده اي را جمع كنند و با كمك 
آنان يك انجمن تشكيل بدهند هم نقش رهبر و هم نقش بنيان گذار و هم نقش مربي را بايد ايفا كنند. اما وقتي 
نقش مربي را ايفا مي كنند ديگر هرگز نبايد پيشنهاد بدهند، در مذاكره و در رأي گيري علني شركت كنند. اما 
اگر كادرها نقش رهبري و نقش عنصر بنيان گذار را ايفا نكند كس ديگري در گروه قادر به ايفاي اين نقش 
نيست. در نتيجه تضاد حاصل از اين دو يا سه نقش متضاد، روابط بين او و بقيه را به هم مي ريزد و تخريب 
مي كنند به همين خاطر اين رزو ها از تمام بچه هاي كادرها مي خواهم تا بكوشند با كمك هم انجمن بسازند. 

از آاقاي پرهام هم همين تقاضا را مطرح كردم. 

كار يك كاسه كردن 300 پرسش هم انجام شده است. از او خواستم پرسش ها را در اختيار اعضاي كارگاه 
بگذارد تا آموزش آن را شروع كنند. گرچه ديگر كسي باقي نمانده است. 

با اين صحبت ها بود كه گفتگوي ما خاتمه يافت اما گويا اين گفتگو ها نيز در ذهنم جريان داشت چرا كه 
يكي دو روز پيش براي آقاي پرهام نامه اي ارسال كردم و از او خواستم تا پرسش ها را براي ويرايش نهايي 
در اختيار من بگذارد كه گذشت. اما پي.دي.افي بود و عصر روز جمعه تاسوعاي نود و چهار )پريروز( آقاي 
پرهام زنگ زد و از من پرسيد: آيا در دفتر هستم؟ در دفتر بودم: پرسيد: تنها هستيد؟ تنها بودم. گفت با بهنام 
ذوقي و عباس نخلبند همين دور و ورهاست و قصد دارند به دفتر بيايند. حقيقتًا خوشحال شدم و استقبال 

كردم. آمدند و بيش از يك ساعتي با هم گپ زديم. 

بهنام ذوقي يك روشنفكر جدي
بهنام ذوقي را ديدم ترديدي برايم نماند كه او جوان  بار كه در كارگاه  دانشجويان آقاي  از همان نخستين 
بسيار خوش ذوق و با قريحه ايست. بين او و آقاي پرهام رضايي و آقاي ابراهيم گرانپايه روابط دوستانه اي 
برقرار بود. نمي دانم كداميك ديگري را به كارگاه دعوت كرد. به نظرم هر سه نفر جوانان ارزشمندي هستند 
و من آرزو دارم روزي آقاي گرانپايه نيز به اين جمع برگردد. هرچند به آقاي پرهام رضايي - به روايت 
خودش - برچسب ناجوري زده و گفته كه:  شستشوي مغزي شده اي. من در پاسخ به آقاي پرهام گفتم: خود 
من نيز شستشوي مغزي شده ام. )من اين عبارت را به معناي خوب كلمه به كار مي برم: شستشوي مغز از 

انواع خرافات(. 

بهنام ذوقي در يك رشته صنعتي يا مهندسي تحصيل كرده اما تصميم گرفته بود براي ادامه تحصيل به علوم 
انساني برود. او با بسياري از اهل فكر ارتباط دارد و به محضرشان مي رود و خيلي كتاب مي خواند و اهل فكر 
است. در كارگاه دانشجويان نيز يكي از ممتاز ها بود. زنانش هم بسيار خوب است و متون دشواري مثل منشور 
آزادي آكادميك را خوب ترجمه كرد. اما از يك مقطعي ديگر غيبش زد و هرچه پيغام پسغام برايش فرستادم 
كه سري به من بزند به سقف كوبيد. به همين خاطر ديشب به محض اينكه مستقر شد به زبان گله گرفتمش 
كه در اين مدت چرا سر من را به سقف مي زدي؟ جواب داد مشغول كار ترجمه كتابي به سفارش نشر شيراز 
به مديريت آقاي مراد ثقفي بوده است و همين امروز كار ترجمه تمام شده كه در نخستين فرصت پيش من 
آمده است. زبانم كوتاه شد و جز تشكر راهي برايم نماند. تشكركردم و بحثمان روي كتابي متمركز شد كه وي 
تازه ترجمه اش را تمام كرده است. از او خواستم خالصه اي از موضوع كتاب را براي ما توضيح بدهد و او در 
پاسخ گفت: اگر كل كتاب را بخواهد در سه كلمه خالصه كند اين است: حفظ حقوق مالكيت فردي،  ثبت 
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شركت ها، و همين قواعد حقوقي بازي دموكراسي، به نظر نويسنده )يا نويسندگان( كتاب سه اصل بنيادين 
و ضروري براي شكل گيري و سر برآوردن دموكراسي در انگلستان، فرانسه و آمريكا بوده اند. آقاي ذوقي از 
قول نويسنده يا نويسندگان كتاب )كه نامشان را هم چند بار ذكر كرد اما به خاطرم نمانده(  نقل كرد كه تأكيد 
دارند نظر آنان در مورد همين سه كشور صدق مي كند و نه تمام كشورها. و نيز اعتقاد دارد كه معلوم نيست 
كشورهاي ديگر هم ضرورتًا دموكراسي بشوند يا نشوند. به نظرم همين دو سه نكته كافي بود تا نشان بدهد 
كه نظرات اين نويسندگان دانشگاه هاي معروف آمريكا چقدر با نظراتي كه من به آن رسيده ام نزديك است. 

از همان نخستين نشست هايي كه با آقاي ذوقتي داشتم روي همين نكات تأكيد مي  كردم. به خصوص تأكيد 
مي كردم كه علوم انساني خيلي شبيه به نوعي روايت داستاني است كه دانشمندان علوم انساني بلد هستند يا 
مهارت آن را كسب مي كنند كه بسازند و مردم نيز اين روايت ها را مي خوانند و درست مثل هنگامي كه يك 

رمان را مي خوانند اگر آن را بيان تجربه ها و مشاهده هاي خود بيابند تأييد مي كنند و گرنه نه. 

نه الزم است و نه مقدور كه بار ديگر تمام آنچه را كه بين من و آقاي ذوقي گذشته است دوباره مرور كنم. 
خالصه اش اينكه او را جوان خوشفكري يافتم كه ذهني جستجوگر و خالق داشت و اميدوار بودم بتواند 
اهميت قواعد دستورنامه رابرت را درك كند و نسبت به ترويج و آموزش آن متهعد شود. اما وقتي ناگهان 
و براي هميشه غائب شد،  خيلي متأسفم شدم. به خصوص خيلي دلم مي خواست بفهمم كجاي رفتار من 
نادرست و زننده بود كه وي حريان را ترك كرد و رفت. به همين دليل واقعًا مشتاق بودم كه علت غيبتش را 

صادقانه برايم توضيح مي داد. 

همانطور كه گفتم، به محض اينكه سمت راست من روي يكي از مبل هاي دور ميز پذيراتي و پشت به ديوار 
غربي سالن مستقر شد از او علت غيبتش را جويا شدم و وقتي توضيح داد كه فقط به خاطر اينكه تمام وقت 
روي ترجمه كتاب كار مي  كرده فرصت نداشته است و هيچ علت ديگري در كار نبوده  است. خوشحال شدم. 
البته، بيشتر اوقات درمي يابم كه ايرانيان به خاطر خوشامد مخاطب و براي اينكه دل مخاطب را نشكنند نيات و 
انگيزه هاي حقيقي رفتار خودشان را بيان نمي  كنند. مثاًل راست و حسيني به آدم نمي گويند از بس ور مي زندي 
پيشت نمي آيم تا آدم خودش را اصالح كند. حاال هم ترديد داشتم كه علت واقعي غيبت آقاي بهنام ذوقي 
همين باشد. در نتيجه نگاهي استفاهمي به آقاي پرهام رضايي كه رو به روي من و كنار آقاي عباس نخلبند 
و پشت به ديوار جنوبي سالن نشسته بود انداختم تا ببينم اين توضيح را تأييد مي كند يا نه؟ و او با لبخند 
سرتكان داد كه يعني بله،  ايشان به همين دليل نمي توانست بيايد. از آقاي ذوقي قول گرفتم كه بيشتر به دفتر 
بيايد و او هم ظاهراً قول داده كه در نشست هاي انجمن مترجمان و نويسندگان ادبيات پارلماني شركت كند. 

نكات مهم 
در جريان حدودي يك ساعت گپ، كه طي آن آقاي پرهام رضايي و آقاي عباس نخلبند تقريبًا ساكت بودند 
من و آقاي بهمن ذوقي بود كه در زمين بازي مي  كرديم. و نكته بسيار جالب اينكه در مورد بسياري از مسائل 
و نظرات اشتراك نظر داشتيم. من در ادامه فقط به محورهاي اين گفتگو ها اشاره مي كنم تا مشخص شود 

عناص اساسي گفتماني كه دارد شكل مي گيرد چه خصوصياتي دارد. 

درك مشترك از اسالم و اينكه بين سنت اسالم و تاريخ اسالم چه گپ عظيمي وجود دارد. نكته ي جديدي 
كه در گفتگوي شامگاه تاسوعا براي اول بار از زبان آقاي بهنام ذوقي و - فكر مي كنم - از قول گلدتسهير، 
اسالم شناس معروف آلماني نقل كرد )و اميدورم هم درست شنيده باشم و هم درست نقل كنم و هم آقاي 
ذوقي درست نقل كرده باشد. در  هر حال موضوع جالبي است كه خودم بايد آن را دنبال كنم(، اين بود كه كل 
تاريخ  اسالم را كه گويا براي نخستين بار مورخ معروف طبري روايت كرده است شبيه به شاهنامه فردوسي 
كه روايت منظوم برخي از داستان هاي اسطوره اي بوده است،  تاريخ طبري هم روايت منثور برخي ديگر از 
بندي شده است و كل آن واقعيت  قصه هاي اسطوره اي است كه در مورد اسالم و محمد و سنت سرهم 

تاريخي نيست بلكه يك مجموعه قصه هاي اساطيري است. 
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من قباًل شنيده و خونده بودم كه از جريان صدر اسالم هيچ اثر تاريخي اي كه به همان زمان مربوط باشد 
يافت نشده است،  اما اين نظر كه كل ماجراي روايت شده ام مثل شاهنامه ساخته تخيل مبتني بر اساطير است، 
تازه مي شنيدم. اميدوارم در مالقات هاي بعدي منابع بيشتري در اين مورد از آقاي ذوقي بگيرم. برايم جالب 
بود. اما در هر صورت هر دو از اين موضوع با خبر بوديم كه تا كنون هيچ سند تاريخي در مورد وقوع رخ  
داده هاي صدر اسالم يافت نشده است )جز البته دو صفحه قرآني كه اخيراً يافت شده و آن  هم مدت قابل 
توجهي قبل از دوران مهم نوشته شده است(. عالوه بر اين موضوع،  آقاي ذوقي نيز بر ضرروت نقد راديكال 

دين باور عميق داشت. 

فكر مي كنم درك مشترك ما از خصوصيات علوم انسان، و نيز درك مشترك ما از اينكه دستگاه هاي مفهومي 
علوم انساني ساخته و پرداخته تمدن غرب براي توصيف وضعيت انساني در شرق كم مي آورد، بسيار قابل 
توجه بود. همچنين، من فكر مي كنم كه آقاي بهنام ذوقي هم قبول داشت كه دستگاه مفهومي قانون پارلمان 
خيلي به ما در آموختن دموكراسي كمك خواهد كرد. در مجموع اين همه اشتراك نظر كافي است كه دو نفر 
با هم احساس صميميت و نزديكي زياد بيابند. من كه چنين احساسي را نسبت به آقاي ذوقي دارم. اما عشق 

يك طرفه مايه درد سره. 

نكات جديد
اعتقاد راسخ دارم كه سخنراني و نطق هم مثل نوشتن يك كار خالقه است و انسان - يا دست كم خودم - 
در جريان نطق و صحبت كردن نيز به نكات بديع بسيار زيادي دست مي يابم. يا شايد مضامين سابق شكل 
در  نظر مي رسند.  به  نظر جديد  اين  از  كم  نيست و دست  يكي  لزوماً   قبل  با  كه  مي يابند  متفاوتي  لحن  و 
صحبت هاي عصر تاسوعاي نود و چهار نيز همين اتفاق براي من رخ داد. يكي از آن  ها جمع بندي صريح 
از يك جامعه انساني و ايجاد تمايز بين آن با ساير جوامع بود. براي نخستين بار به اين جمع بندي رسيدم 
كه جماعت هاي انساني يا در چارچوب »قانون« به معناي حاكميت ارايه اكثريت )قانون دموكراسي( اداره 
مي شوند، در آن صورت روول آو رل محقق شده است و جامعه يك جامعه انساني است،  يا شما با يك 
جامعه تيراني و استبدادي و غيرقانوني مواجه هستيد كه در اين صورت آن جماعت هنوز به مرحله تمدن و 
دوران عقلي - به قول اگوست كنت - نرسيده است. اگر اين جمع بندي صحيح باشد در آن صورت ما با دو 
دسته از گردهمايي انسان ها طرف هستيم: جامعه و رمه. در جامعه قانون به معناي حاكميت اراده اكثريت با 
رعايت حقوق اقليبت، فرد،  و غائبان حاكم است و در رمه چنين چيزي وجود ندارد و در عوض قواعد مبتني 
بر قدرت  ومنزلت و ساير چيزهاي ديگر حاكم است كه در آن صورت هم ما با جنگل و تيراني و بربريسم 

مواجه هستيم و نه با جوامع انساني. 

اگر اين جمع بندي درست باشد وظيفه هر كسي كه در جوامع ماقبل از جامعه زندگي مي كند اين است كه 
بكوشد تا جماعت ها از رمه به سمت جامعه جهش ژنتيكي كنند. در نتيجه تالش براس ساختن جامعه  اي كه 

در آن دموكراسي يا حاكميت قانون محقق شود عماًل به يك معناست. 

تمايز دو ايران
در گفتگوي عصر تاسوعا من روي تمايز دو ايران خيلي تأكيد كردم. به نظرم ايران ما قبل مدرن كه منظورم 
ايراني است با حدود 80 هزار جماعت دهاتي و شهرهايي كه فقط چند ده كنار هم هستند و برخي جوامع 
چوپاني در حواشي فالت، با ايراني كه در آن كالن شهر دوازده ميليوني مثل تهران در آن شكل گرفته است 
تفاوت هاي بسيار مهمي دارند. اين تفاوت ها آنقدر هست كه ديگر نمي توان گفت اين ايران همان ايران قبلي 

يا ادامه آن ايران است. 

من در جريان آن گفتگو تأكيد كردم همين كه شهرهاي چند ميليون تشكيل شده، تمدن جديد شكل گرفته 
است و ما حاال داريم تأخر فرهنگي ناشي از شكل گيري اين تمدن جديد را جبران مي كنيم. در واقع زيربناها 
و زيرساختارهاي اين تمدن ساخته شده است. رو بناي فرهنگي و حقوقي آن است كه دارد ساخته مي شود.  
در نتيجه تمام روشنفكراني كه از ايران و ايراني صحبت مي كنند بايد بين اين دو ايران كاماًل متمايز تفكيك 
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قائل شوند. ما از نظر فرهنگي از ايران سنتي و دهاتي و چوپاني وارد ايران شهري شده ايم و اگر با عوراضي 
هم موجه هستيم ناشي از همين تحول عظيم فرهنگي تاريخي است. 

نكته سومي كه اين روز ها براي خودم هم جالب است اين است كه كمتر روشنفكري را مي توان يافت كه 
هم روابط دهات ما قبل تمدن شهري را تجربه كرده باشد، هم درست در جريان فروپاشي ايران قديم پا به 
پا روندهاي انتقالي وارد ايران جديد شده باشد و دنياي اينترنت و ماهواره را تجربه كرده باشد و هم، از بقيه 

مهم تر، با دستورنامه رابرت و ام القوانين و قواعد بازي دموكراسي آشنا شده باشد. 

اين نكات را براي »مثلث نبوغ« كه عصر روز تاسوعا ميزبانشان بودم توضيح داد و به خصوص خطاب به 
آقاي ذوقي تأكيد كردم - به قول اريك هابزبام - من به طور بي واسطه شاهد فروپاشي جهان ماقبل مدرن در 
دهه 60 ميالدي بوده ام و گمان نمي كنم آن گروه از روشنفكران و متفكراني كه تجربه زندگي در دهات حاشيه 
كويري ايران را نداشته باشند بتوانند علت بروز اين ناهنجاري هاي اخالق در شهرهاي بزرگ را به خوبي درك 
و لمس كنند. در ادامه اين بخش از صحبت هايم به چند نمونه از تجربه هايم از اهالي و از اقوام دهاتي خودم 
براي مثلث نبوغ تعريف كردم. يكي تعصب وحشتاك دائي خودم نسبت به همسرش و ولنگاري اخالقي با 
ساير زنان، و دوم، احساس غربت دختر عمه و پسر عمه كه گاو به گاو كردند و براي عروسي و دامادي به 
ده داود آباد رفتند اما تا آخر عمر نتوانستند با اهالي داودآباد كه حدود يك ساعت با دمزآباد فاصله دارد قاطي 

شوند و هميشه با درد غربت سوختند و ساختند. 

نام حريم  به  كويري چيزي  روستا هاي كوچك حاشيه  در  كه چطور  كردم  اشاره  تحليل ها  همين  ادامه  در 
خصوصي نمي توانست به وجود بيايد و به رسميت شناخته شود و چطور وقتي دهاتيان از ده به كالن شهر 
تهران منتقل مي شوند چطور حريم خصوصي شكل مي گيرد در حاليكه قادر به ساختن حريم عمومي - در 
اين دستگاه  با  را  ناهنجاري هاي عارضي  از  نيستند و بسياري  انجمن و سازمان و شخصيت حقوقي  قالب 

مفهومي و نظريه شايد بشود توضيح داد. 

فضاهاي  و  جامعه  ساختن  مهارت  آموزش  براي  تالش  است:  مشخص  هم  اين صحبت ها  از  نتيجه گيري 
عمومي درست و خوش كاركرد به مردم كه همانا قواعد دستورنامه رابرت باشد. در اينجا كه پايان روضه است 
معموالً به صحراي كربال مي زنم: اينكه وارد كربال شويد و با هم آستين ها را براي ساختن انجمن و جوامع 

حرفه اي و پروفشنال بال بزنيد. 

اعتقاد راسخ دارم كه اگر پنجاه جوان خوش فكر بتوانند در چارچوب دستورنامه رابرت با يكديگر همكاري 
به سمت  جامعه  براي حركت  الزم  فسادناپذير  و  دموكراتيك  سازمان هاي  زدوي  به  توانست  خواهد  كنند 
دموكراسي را ايجاد كنند و جامعه را روي ريل بياندازند. اين ها را براي اعضاي مثلث نبوغ تشريح كردم و 
اميدوارم آقاي بهنام ذوقي و حتي آقاي عباس نخلبند كه اصرار داشت اين مسائل دغدغه اش نيست، در آينده 

جزو همان پنجاه نفر شوند. 

موقعي كه از در بيرون مي رفتند به خصوص از آقاي ذوقي قول گرفتم كه به جمع ما ملحق شود و به خصوص 
عضو انجمن نويسندگان و مترجمان ادربيات پارلماني شود. البته قول داد. اما ايرانيان با حسن نيت و براي 
خوشامد مخاطب از اين قول ها زياد مي دهند كه به عنوان تعارف شناخته مي شود و نبايد آن  ها را جدي گرفت. 
در نتيجه معلوم نيست آقاي ذوقي هم محض رعايت احترام من جواب مثبت به دعوتم داد يا نه، واقعًا تصميم 

دارد كه براي كمك به اين ايده ها پا در ميدان بگذارد. 

بي خبري از مترجم عربي
آخرين  در  باشد.  نداشته  همكاري  ادامه  به  تمايلي  رابرت  دستورنامه  كتاب  عربي  مترجم  مي رسد  نظر  به 
اداره بخش عربي وب  انگليسي با وي داشتم و از او پرسيدم كه آيا حاضر است در  مكاتباتي كه به زبان 
سايت كادرها دات كام به من كمك كند از من پرسيد: اگر مخاطبان وب سايت ايرانيان هستند چه لزومي به 
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بخش عربي دارد؟ من در پاسخ برايش نوشتم مخاطبان وب سايت قرار نيست فقط ايرانيان باشند بلكه تمام 
ملت هاي خاورميانه خواهند بود به اين دليل كه دموكراسي و حكومت قانون در يك كشور جواب نخواهد 
داد. و دموكراسي و حكومت قانون در ايران مستلزم وجود همين شرايط در ساير كشورهاي خاورميانه است. 
بعد تكه اي از ترجيح بند ترانه معروف تصور كن را به انگليسي برايش نقل كردم كه مي گويد: ممكن است 

بگي من خيالبافم، اما من تنها نيستم! 

با اينكه خيلي احتياط كردم تا مترجم عربي را نترسانم اما فكر مي كنم بعد از ارسال اين ايميل بود كه فكر كرد 
شايد با آدم خل و چلي مواجه باشد. چيزي با اين مضمون كوك كرد كه: با آرزوي موفقيت! همين. اما من 
منتظر واكنش بعدي نشدم و در پاسخ برايش از وضعيت زبان عربي در ايران امروز صحبت كردم و توضيح 
دادم كه چطور دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه ها بايد عربي ياد بگيرند و چرا عربي به خاطر 
دين اسالم زبان مقدسي است و به خصوص كه بسياري از لغات فارسي در اصل عربي هستند و خط دو ملت 
هم كه در اصل يكي است. در نتيجه من مي توانم عربي را بخوانم و بفهمم اما نمي توانم با آن بنويسم و يا 
حرف بزنم. به همين خاطر - گفتم - مكابته با او فرصت بسيار عالي براي من خواهد بود كه زبان عربي خود 

را ارتقا بدهم و در عوض آمادگي دارم اگر بخواهد به مهارت هاي فارسي او هم كمك كنم. 

بالفاصه بعد از اين توضيح ها نظر پيشنهادي خودم را با وي در ميان گذاشتم: انجام يك مصاحبه با او به زبان 
انگليسي و در مورد نقش و جايگاه دستورنامه رابرت در جهان عرب و در خاورميانه. و بعد ترجمه مصاحبه 

به فارسي توسط من و به عربي توسط او و چاپ هر سه نسخه در وب سايت. 

مدتي است كه آخرين نامه را با محتواي فوق البته به زبان انگليسي براي مترجم عربي ارسال كرده ام اما تا 
كنون جوابي نگرفته ام. به همين دليل فكر مي كنم شايد ديگر نخواهد به مكاتبه ادامه بدهد. به خصوص كه 
اوضاع روابط سياسي بين ايران و عربستان  هم هر روز بدتر مي شود. مدتي صبر مي كنم و اگر خبري نشد 

نامه اي برايش خواهم فرستاد. 

پاسخ نااميد كننده ادموند
وقتي آقاي ادموند ميرزاخانيان عضو هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران با طرح من برخورد ترديد آميز 
كرد من هم از ارسال آن به هيأت رئيسه و به شخص مهندس رامينه صرف نظر كردم. خالصه طرح من اين 
بود كه به عنوان مشاور پارلماني به استخدام جامعه درآيم و براي آنكه از نظر مالي و حقوقي خيالشان راحت 
باشد مبلغي به عنوان دستمزد براي ميزان كار مشخصي در نظر بگيرند. هدف من در مرحله نخست اين است 
كه شرايط اداره شوراي مديريت جامعه را بر اساس دستونامه رابرت آماده كنم  اين شورا در آينده بر اساس 
قواعد دستورنامه رابرت ادراه شود. تازه بعد از آن است كه مي توانيم اميدوار باشيم آئين نامه هاي جامعه نيز بر 

اساس درك جديد بازنويسي شود و به تصويب برسد. 

بناي اين طرح بر فرصت تلقي كردن ساختار »شوراي مديريت« در جامعه است كه حدود 20 عضو دارد و 
ماهانه تشكيل مي شود و قرار است آنجا مركز ثقل تصميم گيري باشد. اما به دليل به آشوب كشيده  شدن اداره 
جلسه شورا،  اكثريت هيأت رئيس با وجود ساختار شورا مسأله دارند و آن را موي دماغ خود تلقي مي كنند. 
نتيجه اين تلقي اين است كه نوك شورا را كوتاه كنند و آن را جدي نگيرند. اين تضاد بين شورا و هيأت رئيسه 
در جامعه به يك منبع دائمي چالش بدل شده است. برعكس اين طرز تلقي، براي من وجود شورا يك فرصت 

است كه مي توان از آن براي بسط دموكراسي در جامعه و از آنجا در جامعه كل كمك گرفت. 

البته قانع كردن اعضاي شورا و اداره كردن آن طبق دستورنامه رابرت كار بسيار سختي است و چه بسا من 
چون اعضاي شورا را به درستي نمي شناسم و با موانع ذهني و خصوصيات رفتاري آنان آشنا نيستم تصور 
مي كنم ايجاد چنين تحولي در چنان جمعي شايد مقدور و عملي باشد. اما وقتي اعضاي هيأت رئيسه و از 
جمله و به ويژه شخص با هوشي مثل آقاي ادموند ميرزاخانيان با ارزيابي من موافق نباشند من بايد به اين 
نتيجه برسم كه اشتباه مي كنم و اعضاي شورا را خوب نمي شناسم. به همين داليل وقتي آقاي ادموند در پاسخ 



109

به طرج من اعالم كرد: هرچند توصيه مي كنم طرح را به هيأت ريسه بدهيد و من هم به نفع طرح رأي خواهم 
داد، اما در عين حال خاطر نشان ساخت با شناختي كه من دارم مطمئن نيستم كه طرح جواب بدهد. 

بعد از دريافت اين نامه،  برخورد منطقي من اين بود كه از ارسال طرح به هيأت رئيسه صرف نظر كنم و طي 
نامه اي به آقاي ادموند همين نظرم را به اطالع ايشان رساندم. اما در عين حال به او خاطر نشان كردم كه 
مسؤليت دادن طرحي كه جواب بدهد و ما بتوانيم به مرور قواعد دستورنامه رابرت را در جامعه جاري كنيم 
بر عهده ي افراد و شخصيت  هايي مثل آقاي ادموند است. در پايان  هم خاطر نشان ساختم توصيه من اين است 
كه شما خودتان قواعد دستورنامه را فرابگيريد و هر طور كه صالح مي دانيد نسبت به نشت آن ها در جامعه 

تصميم گيري كنيد. 

اما آقاي ادموند در پاسخ به اين آخرين نامه من به نكاتي اشاره كرد كه جا دارد در تاريخ ثبت شود. او طي 
نامه اي به من گفت كه هيچ اميدي به جامعه ندارد. اين جامعه يك سازمان آموزنده نيست و فقط ادعا مي كند 
كه آموزنده است. چه بسا راه حل قضيه اين باشد كه اين افراد عوض شوند يا خودشان عوض شوند. در پايان 
نامه  هم - البته به انگليسي خاطر نشان كرده بود كه من خودم دوست دارم بيشتر و بيشتر ياد بگيرم. اما نه 
به خاطر جامعه بلكه به خاطر خودم. در يك جاي نامه اش هم تأكيد كرده بود كه براي آموزش جامعه خيلي 

وقت و نيرو صرف كرده اما تنها كسي كه قرباني اين ماجرا شده خودش بوده است. 

با عنايت به هوشياري فوق العاده آقاي ميرزاخانيان چنين نامه اي براي من و كساني كه مي خواهند در مورد 
مردمي در سطح مديران شركت هاي مهندسان مشاور نطر بدهند اين نامه ابعاد تاريخي دارد و كاش من متن 
انگليسي آن  ها را هم نقل مي  كردم و يا ترجمه ها را با دقت بيشتري انجام مي دادم. در هر حال، بعد از خواندن 
اين نامه به خودم گفتم: زود واكنش نده و به حرف هاي آقاي ميرزاخانيان بيشتر فكر كن. به همين خاطر طي 
نامه ي كوتاهي دريافت نامه اش را گواهي كردم اما توضيح دادم كه فهم نامه اي احتياج به تأمالت بيشتري دارد 

و من بعداً در مورد نامه اش نظر خواهم داد. و البته هنوز هم به موضوع دارم فكر مي كنم. 

تجربه هاي من
تجربه هاي من هم با آموزش دستورنامه به افراد مسن كم و بيش همين است. شخصي مثل آقاي مهندس 
عطارديان جداً بر اين باور است كه دارند خيلي خوب كعاصكا را اداره مي كنند و هيچ مشكلي نيست. در 
حاليكه دست كم بخش عمده اي از عمر ده ساله من به عنوان سردبير پيام كارفرمايان صرف جنگ قلمي با 
گروه مخالفان شده است كه حاال مي فهمم مخالفت آنان هيچ مبنايي جز نابلدي در مديريت اختالف ها نداشته 
است و حاال رئيس و دارو و دسته همان گروه اكثريت را در هيأت مديره كسب كرده است اما  مشكل كعاصكا 

احتماالً تا ابد ادامه خواهد يافت. 
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دوشنبه 4 آبان 1394

دو رويداد 
در روزنوشت )يا در واقع در شب نوست(  امشب مي خواهم به دو رويداد ديروز بپردازم. اين دو رويداد آنقدر 
جذاب بودند كه در جريان قدم زدن هاي صبحگاهي امروز تصميم گرفتم دو روزنوشت را براي جاگذاري در 
وب سايت كادرها دات كام بنويسم و در مورد موضوع آن ها هم خيلي فكر كردم و مطالب كامل و بسيار زياد 
نيز براي دو گزراش مفصل تاريخ كادرها در ذهنم پخته شد. اما از آنجا كه تصميم ندارم فعاًل وب سايت را 
شلوغ كنم و ترجيح مي دهم مخطبان وب سايت با يك چيز مشخص تر و سرراست تر طرف باشند، سرانجام 
از نوشتن دو روزنوشت براي يك روز جهت جاگذاري در وب سايت كادرها دات كام صرف نظر كردم و 
حاال فقط به رويدادهاي ديروز اشاره وار مي پردازم اما شاره مي كنم كه براي تهيه يك گزارش جامع براي 
انتشار در وب سايت چه نكات اضافي اي به ذهنم خطور كرد. چون اين دو مطلب را مي شود و بايد در آينده 

در وب سايت كار كنم. 

گفتگوي تلفني با دبيركل سازمان معلمان
ديروز حوالي ساعت 5 بعد از ظهر بود و قصد داشتيم ششمين نشست مجمع نويسندگان و مترجمان ادبيات 
پارلماني را دعوت به دستور كنيم كه تلفن زنگ زد. خانم طاهره نقي ئي قائم مقام دبيركل سازمان معلمان 
ايران بود. او هر از گاهي بدون هيچ دليل مشخصي با دفتر تماس مي گيرد تا از من به قول خودش به خاطر 
آموزش دستورنامه رابرت به او ساير همكارانش در سازمان معلمان تشكر كند. اما اين دفعه بالفاصله اعالم 
كرد كه با آقاي هاشمي جلوي زندان است و قبل از اينكه به داخل زندان برگردد مي خواهد با شما صحبت 
كند و گوشي را داد به آقاي عليرضا هاشمي دبيركل زنداني سازمان معلمان ايران. خيلي تعجب كردم. اما با 
توضيح هاي آقاي هاشمي فهميدم كه ايشان دو سه روزي براي امور درماني و مرخصي به خارج از زندان 
آمده است و به قول خودش، در تمام اين مدت دنبال اينكه به دفتر بيايد و با من مالقاتي داشته باشد بوده 
است اما هر دفته حضور برخي دوستان و مهمانان برنامه اش را به هم زده است و نتوانسته  است به دفتر بيايد. 

من از او تشكر كردم و در عين حال گله داشتم كه كافي بود به من خبر مي دادند كه شما بيرون هستيد. خودم 
را به شما مي رساندم. اما آقاي هاشمي با لحن و با كالماتي كه نشان مي داد خيلي براي مخاطب خود احترام 
قائل است از من تشكر مي كرد و اصرار داشت كه وظيفه خودش مي دانسته است كه براي مالقات من و 
ديدار با من، او به دفتر بيايد. ديدم دامنه تعارفات به جاهاي باريك مي كشد ضمن تشكر و با اجازه خودش 
گفتم موضوع صحبت را عوض كنيم و چون بايد هرچه زودتر به زندان برگرديد اجازه بدهيد در مورد كتاب 

دستورنامه رابرت صحبت كنيم. 

يكي دو ماه قبل كه براي تعمير دندان به بيرون آمده بود و به مطبي در خيابان آبان مراجه كرده بود من را 
هم خبر كردند و در محوطه بيمارستاني در خيابان آبان جنوبي كه با دفتر من چند دقيقه فاصله دارد با آقاي 
هاشمي ديدار داشتم. در آن ديدار از من خواست تا يك نسخه صحافي شده از دستورنامه رابرت را آماده كنم 
و از طريق پست به نشاني او برايش به زندان بفرستم. كتاب را آماده كردم و يكي از برادرانش كه دفتر كادرها 
را هم او نقاشي كرد كتاب را از من گرفت و براي او پست كرد. اما كتاب را به دست او نرساندند و كتاب 

برگشت شد و برادر آقاي هاشمي كتاب را به من برگرداند. 

در همين فاصله آقاي هاشمي يك بار از داخل زندان با من تلفني صحبت كرد و توضيح داد كه به خاطر 
افزايش فشارهاي سياسي به زندانيان كتاب را قبول نمي كنند و شايد كتاب به اين جهت برگشت شود كه شد. 
اما ديروز بحثش اين بود كه يكي ديگر از برادرانش كه عضو سپاه پاسداران است و مي تواند كتاب را به دستم 
برساند كتاب را از شما خواهد گرفت تا به من بدهد. من بسيار خوشحال شدم و حتي قول دادم كه ويرايش 
و صحافي ديگري از كتاب آماده كنم كه گاف هاي صحافي اول را نداشته باشد. اما آقاي هاشمي تأكيد كرد 
كه مخالفت با دادن كتاب ربطي به نحوه صحافي كتاب نداشته است. و ناشي از سياست محدود كردن ارسال 

كتاب بوده است كه ظاهراً اين محدوديت برداشته شده يا قرار است برداشته شود. 
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ساختن انجمن در زندان
من بسيار خوشحال شدم كه شخصيتي مثل آقاي عليرضا هاشمي به عنوان دبيركل سازمان زندان ها كه اكنون 
در زندان دوران محكوميت خود را طي مي كند اين اندازه به اهميت اين كتاب پي برده كه در چنين شرايطي 
هم دنبال دست يافتن به اين كتاب است تا آن را در زندان هم مطالعه كند. البته حدس مي زدم كه او در زندان 
براي زندانيان مطالب كتاب و قواعد دستورنامه را درس بدهد و كارگاهي برگزار كند اما آقاي هاشمي به من 
خبر ديگري داد: اينكه در زندان و با زندانيان يك انجمن بسيار عالي و خوشگل ايجاد كره است و كتاب را هم 
براي همين مي خواهد. البته در جريان گفتگوي تلفني احساس كردم بهتر است برخي نكات امنيتي را مالحظه 
كنيم. در نتيجه در مورد نوع انجمن و اينكه آيا انجمن در بند زندانيان سياسي است يا عادي سؤالي نكردم. 
در عوض به اهميت كتاب پرداختم و به از او خواستم كه به دوستان سازمان معلمان توصيه كند بكوشند تا 
هرچه زودتر اين قواعد را به دانش آموزان دبيرستاني آموزش بدهند. آقاي هاشمي ظاهراً طرفدار همين ايده 
است و به دوستان خود نيز اين مطلب را توصيه كرده است. در جريان همين بخش از صحبت بود كه در 
مورد اهميت دستورنامه رابرت جمله اي گفت كه در زبان فارسي يك ضرب المثل است با اين مضمون كه 
كسي قدر عافيت را مي داند كه به باليي گرفتار آيد. او نتيجه گرفت فقط وقتي دوستان در وضعيتي مشابه من 

قرار بگيرند قدر آن كتاب را درك خواهند كرد. 

اين خالصه نكاتي بود كه آقاي عليرضا هاشمي قبل از بازگشت به داخل زندان اوين با من تلفني در ميان 
گذاشت. اما صبح كه به اين موضوع فكر كردم ديدم مي شود همين هسته اصلي را همراه با بازنگري رابطه با 
سازمان معلمان و آقاي هاشمي مي توان در قالب يك روزنوشت مطرح كرد كه هدفش تبليغ غيرمستقيم كتاب 

دستورنامه رابرت و در واقع نوعي بازاريابي براي كتاب و كارگاه هاي آموزش دستور نامه باشد. 

خوشبختانه روابط دفتر با سازمان معلمان يك رابطه عاطفي و پر از لحظات عاطفي و پرشور بوده است و 
مي شود چيز بسيار جدابي با اين دست ماه ساخت و پرداخت. خالصه اينكه مطلب كم نمي آورم. 

وقتي اين ايده به ذهنم رسيد ابتدا خيلي خوشحال شدم و به هيجان آمدم و كلي حرف هاي جذاب هم در ذهنم 
خلق شد و تصميم داشتم اين مطلب را در كنار روزنوشت ديگري كه به رويداد يگر ديروز قرار بود بپردازد  
با هم بنويسم و در وب سايت امروز جاگذاري كنم. اما به مرور و هرچه بيشتر فكر كردم از اين ايده فاصله 

گرفتم و به نوشتن همين روزنوشت براي آيندگان و بدون قصد نشر آن كفايت كنم. 

بهانه رويداد دوم:  آئين نامه عالي
آقايان سامان عصرپوران و  پارلماني فقط  ادبيات  ديروز در ششمين نشست مجمع نويسندگان و مترجمان 
پرهام رضايي حضور داشتند. آقاي رضايي كه آنقدر خسته بود كه داشت وسط كار وا مي رفت. ظاهرا خانه 

دستانش بوده است و به خاطر شب زنده داري هاي مفرط داشت از بي خوبي مي مرد. 

برخالف پرهام كه بي حال بي خوابي بود سامان عصرپوران خيلي قبراق و پرانرژي به نظر مي رسيد و در جريان 
ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي او متوجه شدم كه راستي راستي در قامت يك رهبر درست و حسابي ظاهر 
شده است و در خوابگاه دانشجويان آنان را به فعاليت هاي اجتماعي تشويق مي كند و ظاهراً حرفش هم بسيار 
به دل دانشجويان نشسته و همه قول داده ان كه در اين فعاليت ها مشاركت كنند. و يكي از پيشنهادهاي آقاي 
عصرپوران شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت بود و به همين خاطر از من مي پرسيد كه شكل 
برگزاري كارگاه ها چطور باشد و پاسخ من اين بود كه به صورت كارگاه آموزشي و دادن گواهينامه مرحله 
اول. او هم توصيه اش همين بود و قرار شد فعاليت خود را در جهت تشويق دانشجويان براي حضور در اين 

كارگاه ها ادامه بدهد. 

آقاي پرهام رضايي نيز گزارش فعاليت هاي ترويجي خودش را به روايت مكرر ماجراي جواناني اختصاص 
داد كه شركتي براي راه اندازي كارگاه هاي خالقيت براي دانش آموزان تأسيس كرده اند و تا كنون درآمد خوبي 
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هم به دست آورده اند. همينجا بود كه من به اهميت وضعيت مالي اين جوانان بيشتر توجه كردم و دريافتم 
كه كم و بيش تمام جوانان در اين سن و سال دغدغه بازار كار و پيدا كردن يك شغل مناسب و با درآمد 
كافي را دارند. تفكر در مورد همين مسأله من را به اينجا كشانده است كه دنبال ايجاد واحد، انجمن يا دفتر 
در دفتار كادرها هستم كه هدفش تدوين راهبردهاي ايجاد كار يا مهارت براي كادرها خواهد بود: كادرها چه 
مهارت هايي خواهند داشت و در جامعه امروز و فردا به طور مشخص به درد چه كارهايي خواهند خورد؟ به 
نظرم رسيد حتي انجمني براي كارآفريني براي كادرها ايجاد كنيم و بكوشيم كادرهايي تربيت كنيم كه برخي 
از وظايف اجتماعي مرتبط به قانون پارفمان را به دوش بگيرند و در عين حال حقوق نسبتا خوبي نيز دريافت 
كنند. ايده  هاي زيادي در اين زمينبه به ذهنم رسيد كه رويشان بايد كار كنم و خواهم كرد. در هر حال، كادرها 
طي گسترده اي از مشاغل در بازار كار فردا خواهند داشت كه مي شود از حاال نسبت به تأمين آن ها يا احراز  

آن سمت ها از سوي كادرها كار كرد. 

بعد از دعوت به دستور، از آقاي رضايي تقاضا كردم كه كار را شروع كند و او هم پيش نويس آئين نامه اي را 
كه براي انجمن در دست تأسيس نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني تهيه كرده بود بخواند. وقتي خواند 
به صورت بسيار جدي به او دست دادم و به خاطر نوشتن يك آئين نامه عالي )كه به نطرم نخستين آئين نامه 

استاندارد - تا آنجا كه من خبر دارم - آز آب درآمد(، از او صميمانه تشكر كردم و به او تبريك گفتم. 

در كارگاه ديرزو بحث هاي زيادي مطرح شد: چند تصميم جدي اتخاذ كرديم. از جمله از اين پس آقاي 
قسمت  به  عصرپوران  آقاي  كه  شد  قرار  بود.  خواهند  انجمن  رئيس  هم  رضايي  آقاي  و  دبير  عصرپوران 
خصوصي وب سايت برود و گزارشي از آ خرين فعاليت  هاي انجمن در وبسايت منتشر كند. همچنين در يك 
صفحه تاريخ انجمن را از ابتدا تا امروز دنبال كند. خالصه اينكه يك مجموعه پيشنهاد هم مطرح و تصويب 
شد از جمله پيشنهاد من مبني بر دعوت از اعضاي جديدي كه در كارگاه هاي كادرها هم شركت كرده اند و 

دستي بر قلم دارند. تا بسياري از مطالب و نوشت هاي ديگر. 

از دروغ نامه تا آيتن نامه
جريان نگارش يك آئين نامه عالي از سوي آقاي سامان عصرپوران من را ياد تجربه هاي تلخ بسيار زيادي 
انداخت كه با جريان آئي نامه نويسي در آينده ايران و منطقه مربوط است به همين دليل به نظرم رسيد كه در 
قالب يك روزنوشت وقايع ديروز را ضمن فالش بك به عقب و نشان دادن واكنش هاي مختلف مردم و كادرها 
نسبت به آئين نامه را نشريح كنم. بعد دريافتم كه حتي مي شود به جاي يك روزنوشت خاطره  و عاطف پسند 
يك مقاله خوب بنويسم و بسياري از مسائلي كه حول آئين نامه قابل طرح است و به صورت اختصاصي فقط 
هم در دهم فردي ك با قانون پارلمان آشنا باشد شكل خواهد گرفت. مضامين آن مقاله فرعي از جمله اين 
نكات را خواهند داشت: اقتباس ادبي و اختصاصي از داستان يوسف و زليخا و نجوه ي ريايت هاي ماشين هاي 

مصو
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چهارشنبه 6 آبان 1394

خالصه ماجراها
امشب طبق معمول چهارشنبه ها حدود ساعت 9 شب )االن ساعت 11 است(  به همراه آقاي داود زواره زنگ 
زدم. قرار بود طي هفته گذشته با محسن حاج عمو صحبت كند و بعد از طرح مسأله اتهام من از او بخواهد 
تا در يك نشست براي بررسي موضوع اتهام سرقت شركت كند و خود آقاي زواره هم به عنوان داور مرضي 
الطرفين حكم بدهد و خالصه طبق رويه هاي عقلي به يك مورد اختالف درون خانوادگي رسيدگي كنيم كه 
اگر مي شد يا بشود نخستين تجربه  ما است كه در حال ساخت انجمن ميثاق خانوادگي هستيم. البته، به هيچ 
يك از دوبار تماس من جواب نداد و حتي به نظرم تلفن را روي اشغال گذاشت. بايد ديد مي خواهد در اين 

زمينه چه واكنشي داشته باشد. 

امروز چهارشنبه دو رويداد مهم داشتم: حضور آقاي عامر ارمغان در دفتر كادرها و برنامه ريزي براي برگزاري 
يك كارگاه جديد با حضور حدود 25 نفر از دانشجويان عضو انجمن اسالمي ترقي خواه دانشگاه صنعتي 
اميركبير )يا پلي تكنيك(. در جريان اين مذاكرات نكات مهم ديگري مطرح شد و به خصوص پي بردم كه 
آقاي عامر ارمغان كه در جريان حضور اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي در دفتر در سه چهار جلسه 
كارگاه هاي كادر دانشجويان شركت كرد يكي ديگر از جوانان پرهوش و عاقل است كه به زودي به يك كادر 
حرفه اي ارتقا خواه يافت. امروز همچنين به صورت تلفني آقاي اعلمي از اشتهارد كرج سؤال هايي در  مورد 
قواعد دستورنامه رابرت پرسيد. نقطه جالبش اين است كه او دارد قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را به 
اعضاي يك الكترو گروه آموزش مي دهد كه در آن 71 نفر از نيروهاي ساختاري انجمن معتادان گمنام حضور 
دارند. منظور از نيروهاي ساختاري رهبران و برگزاركنندگان نشست هي كميته هاي استان  ها يا شهرستان هاي 
انجمن معتادان گمنام هستند كه در سراسر ايران برگزار مي شوند و حاضران در اين الكتروگروه همه برگزار 
كنندگان يا رئيسان كميته هاي انجمن در سراسر كشوراند. به اين ترتيب مي شود حدس كه چطور دستورنامه 

رابرت دارد از طريق انجمن معتادان گمنام در سطح كشور معرفي مي شود. 

ديروز سه شنبه هم دو رويداد مهم را تجربه كرديم: اول، اجالس كادر دبيران كه در حال حاضر فقط سه نفر 
در آن شركت مي كنند كه از اشتهارد و از كرج به دفتر كادرها مي آيند. جلسه سه شنبه پر از نكات آموزشي و 
پر از تجربه بود كه به آن ها هم خواهم پرداخت. عصر روز سه شنبه اجالس كادر دانشجويان را داشتيم كه فقط 
يك نفر در آن شركت كرد: آقاي ابراهيم عليپور. به رغم تمام تمهيداتي كه چيديم و طرح درس درست كرديم 
و زمان كارگاه را مشخص ساختيم و قرار شد پايان دوره گواهينامه بدهيم و ساير قضايا، فقط يك نفر در آن 
شركت كرد. البته من ديگر اين امر را به عنوان يك تجربه عادي پذيرفته ام و هميشه هم ياد كالس هاي آموزش 
زبان روسي مي افتم كه با حدود 120 دانش آموز جديد شروع مي شد و از بين چند دوره 120 نفري 5 تا 6 نفر 
ديپلم مي گرفتند:  شرح درس  عالي بود، معلم عالي بود، هزينه تقريبًا رايگان بود، استقبال هم آن طور. اما بعد 
از مدتي كالس با ريزش عجيبي مواجه مي شد. آيا وضعيت در فرهنگ هاي ديگر هم همينطور است؟ نمي دانم. 
اما ريزش نيروها ديگر براي عادي و حتي قابل فهم شده است. در هر صورت، كارگاه دو نفره ما - يعني من 

و آقاي عليپور - بسيار پر ثمر بود و من اميدوارم حال و حوصله گزارش مفصل آن را داشته باشم. 

عصر روز دوشنبه هم در مراسم گراميداشت يكي از اعضاي هيأت بازرسان كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران )كعاصكا(  شركت كردم و گزارشي از آن را در وب سايت كعاصكا منتشر ساختم. مشاهداتم 

از اين مراسم را - تا آنجا كه به جنبش انجمن سازي در ايران مربوط مي شود - نقل خواهم كرد. 

اما يك رويداد جالب ديگر نيز عصر دوشنبه رخ داد:  هنگام بازگشت از محل بزرگداشت به دفتر متوجه شدم 
كه هفتمين شماره نشريه ي »سخن  ما«  ويژه مهر و آبان 1394 پرونده ي ويژه اي با عنوان چالش شريعت و 
قانون باز كرده است و در اين پرونده با افرادي مثل آقايان سيد محمد هاشمي، داود قيرحي و مهدي منتظر 
قائم گفتگو كرده است و ميزگردي هم با حضور آقايان رحيم نوبهار، سيد علي محمودي و حسين واله برگزار 
كرده است و من حدس زدم كه اين موضوع، كه به جنبش كادرها هم ارتباط دارد مي تواند دستمايه اي براي 
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يك كار جدي از سوي اعضاي انجمن در دست تأسيس نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني باشد. به 
همين خاطر يك نسخه از اين نشريه را خريدم و تا كنون كه ايده هاي مهمي حول اين قضيه در ذهنم شكل 

گرفته است. 

خوب. اين ها خالصه ي رويدادهاي مهم اين دو سه روز اخير بود. من كوشش مي كنم كه در مورد هر كدام 
از اين رويدادها با تفصيل بيشتر توضيح بدهم. هدف هايم نيز روشن هستند: از اين رويدادها چه درس هايي 
يادگرفتيم؟ و چگونه اين آموزه ها بر ذهنيت و بر رفتار ما تأثير مي گذارند و چگونه تحت تأثير اين آموزه ها 
براي ساختن انجمن ها و جامعه هاي قانوني و استاندارد عمل مي كنيم و در ايجاد تغييرات ملكولي در سطح 

اقيانوس اثرمي گذاريم و چگونه حنبش كاردها توسعه مي يابد و جلو مي رود؟  

مراسم بزرگداشت يكي از اعضاي هيأت بازرسان كعاصكا
روز شنبه گذشته منشي كعاصكا زنگ زد و از من پرسيد چرا خبر درگذشت آقاي قنبري را در سايت پيام 
بله.  گفت:  مرده؟  مگر  پرسيدم:   بله.  گفت:   كعاصكا؟   بازرس  پرسيد:  تعجب  با  من  نگذاشته ام؟  كارفرمايان 
راستش واقعًا ناراحت شدم. با آقاي قنبري براي نخستين بار چند ماه پيش آشنا شدم كه هيأت مديره كعاصكا 
طي مراسمي ظاهراً به ابتكار آقاي مهندس عطارديان با كارشناسان و مشاوران كعاصكا يك جلسه معارفه در 
محل دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني در تهران برگزار كرد و من هم به عنوان سردبير پيام كارفرمايان 
نكاتي را در مورد دستورنامه رابرت ارايه دادم و گزارش آن نشست را هم وب سايت پيام كارفرمايان و هم 
در وب  سايت كادرها دات كام كار كردم. خوب به خاطر دارم كه دكتر حسين قنبري كه متوجه شدم از مشهد 
براي شركت در نشست هاي هيأت مديره به تهران مي آيد با چه اشتياقي پيام كارفرمايان ويژه معرفي دستگاه 
مفهومي براي فهم بحران در فعاليت هاي شركتي را از من گرفت و با چه اشتياقي از آن صحبت كرد. من 
تقريبًا اطمينان يافتم كه براي بسط قواعد دستورنامه رابرت در مشهد همين يك سرپل هم كفايت مي كند. فكر 
مي كنم با پيگيري او بود كه داشت آشنايي با دستورنامه رابرت در مشهد توسعه مي يافت. به عالوه، در همان 
نخستين نشست، دكتر قبنري را مردي بسيار صميمي و انساني بسيار با شرف و جدي يافتم. به همين خاطر 

از خبر درگذشت او به شدت متأثر شدم. 

از اين بحث ها بگذرم كه خانم وطن پرست طبق معمول مدعي بود كه خبر را برايم فكس كرده اند و من در 
وب سايت نگذاشته ام. نيز از اين بحث كه بعد از اين همه سال راه اندازي وب سايت پيام كارفرمايان و به رغم 
اصرار هاي من حتي يك نفر هم در دبيرخانه كعاصكا عالقه نشان نداده است كه كار كردن با اين وب سايت 
را كه ساده تر از كاركردن با ايميل است بياموزد. هنوز هم خبر به صورت كاغذي تهيه مي شود از طريق فكس 
به دست من مي رسد و من دوباره مطلب آن را در وب سايت تايپ و منتشر مي كنم. به نظرم تا وقتي نسل 

فاكس منقرض نشود افراد به اين روش كار خواهند چسبيد. 

خبر درگذشت او و برگزاري مراسم در روز دوشنبه را در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كردم و يك اببتكار 
جالب هم به كار زدم: دو آرم كعاصكا يك نوار مشكي گذاشتم كه انگار آرم اين نوار مشكي را دور بازوي 
خود بسته و عزادار است. همان روز تصميم گرفتم در مراسم گراميداشت وي شركت كنم و يك گزارش نيز 

از آن مراسم در وب سايت پيام كارفرمايان كار كنم. 

نكاتي در مورد مراسم گراميداشت
از دفتر تا سنديكاي شركت هاي ساختماني در خيابان صبا پياده رفتم. حدود 4 و 20 دقيقه به سنديكا رسيدم. 
سالن همكف ساختمان دبيرخانه سنديكا تغييراتي كرده بود كه نشان مي داد مربوط به تغيير دبيركل آن است. 
به جاي مهندس عطارديان برادر دادمان وزير راه دولت خاتمي كه در سقوط هواپيما جان داد دبير سنديكا شده 

است و برخي دكورها و سازه هاي جديد در سالن نصب شده است كه شايد حاصل ذوق او باشد. 

به هر حال، مراسم شروع شده بود و من هم به سالن زير زمين رفتم و در سالن مستقر شدم. چند نكته مهم 
قابل ذكر است:
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مراسم گراميداشت را به جاي مراسم ختم در مسجد در سالن كنفرانس سنديكا برگزار كرده بودند كه خودش 
نشانه ي تغييراتي در برگزاري مراسم غيرمذهبي به اين مناسبت هاست كه دارد در تهران گسترش مي يابد. 

با اين همه، در آغاز اين مراسم قرآن قرائت شد و قاري قرآن سوره الرحمان را هم به نظرم تا ته قرائت كرد. 
و البته هيچك هم با قاري همنواي نكرد. 

در اين مراسم به جاي دعوت از »مداح« يك »شاعر« دعوت كرده بودند كه مي گفتند:  خراساني است. نمي دانم 
نام فامليش خراساني بود يا شاعري اهل خراسان. در هر حال، براي نخستين بار بود كه يك شاعر به جاي 
يك مداح اهل بيت مداحي كرد. اما به جاي آواز خواندن شعر خواند و به جاي چهچه زدن اشعار را دكلمه 
كرد و انصافًا بسيار هنرمندانه، زيبا و متشخص اين كار را انجام داد. هرچند محتواي اشعار و سخنانش با آنچه 
كه مداحان مي گويند يكي بود، اما براي نخستين بار ديدم كه به جاي مداحي و قرائت اشعار با آواز، كسي 
دكلمه مي كرد و آن هم چقدر مؤثر و هنرمندانه. سر و وضع شاعر نيز شاعرانه بود: ريش و موهاي سر انبوه و 
سياه، تمام لباس ها سياه اما جليقه و بلوز آستين كوتاه. تركيب غريب و جالبي بود و نشانه ديگري از تغييرات 

عظيم ملكولي در سطح اقيانوس. 

يكي ديگر از تفاوت هاي اين مراسم اين بود كه ديگر مهندس عطارديان ميزبان نبود. وي مثل يك عضو هيأت 
مديره در صندلي هاي رديف اول نشسته بود و ميزباني بر عهده آقاي رجبي بود كه از سوي هيأت مديره جديد 
به عنوان مسؤل دبيرخانه كعاصكا انتخاب شده و ماهي 5 ميليون تومان دستمزد مي گيرد. خانم وطن پرست 
هم كه به عنوان عامل اجرايي در نشست ها فعال بود در مراسم پريروز ديده نمي شد. تا آنجا كه به خاطر دارم 

در تمام نشست هاي قبلي كعاصكا آقاي عطارديان صاحب عله بود. 

در بخش پاياني مراسم ديروز هم براي اولين بار بود كه از آقاي عطارديان دعوت نشد كه به عنوان بزرگ 
كعاصكا نطق كند. اين بار از آقاي مهندس محسن خليلي عراقي رقيب انتخاباتي آقاي عطارديان دعوت شد 

تا نطق كند. 

وقتي آقاي خليلي عراقي براي رفتن به روي صحن برخاست اطرافيان برنخاستند. آقاي به پشت تريبون رفت 
و با آن صدايي كه نمي دانم به خاطر چه بيماري اي به سختي از گلو خارج مي شود چند دقيقه اي صحبت كرد. 
صحبت هايش حول سه مسأله بود: كارفرمايان در فكر رفاه و خوشبختي و اقتصادي ملي هستند. آقاي دكتر 
قنبري هم يك كارفرما بود كه براي همين هدف ها مبارزه مي كرد. و حاال هم كه دار فاني را وداع گفته ياران 

او راهش را ادامه خواهند داد. 

برخالف زماني كه مي رفت، وقتي آقاي خليلي به جاي خود برگشت اطرافيانش به احترام او از جا برخاستند 
و مهندس عطارديان در يك وضعيت دوگانه قرار داشت:  از يك طرف نمي خاست برخيزد و از طرف ديگر 
نباشد. به  با ديگران نوعي بي احترامي تلقي مي شود كه مي تواند خوشايند  احساس مي كرد اين عدم همراه 
همين خاطر با حالتي برخاست تا برخاستن خودش را از بقيه تا حدي متمايز كند. بعد هم كه ديگران نشست 
ند، او ايستاده باقي ماند و با دست به دكتر محتاج اهلل كه تنها عضو سابق هيأت مديره است با دست اشاره 
كرد كه ديگر مراسم تمام شده و بهتر است ما برويم. اما دكتر محتاج اهلل كه از كانون كارفرمايي يزد مي آيد 
به توصيه آقاي عطارديان عمل نكرد بلكه كنار مهندس عراقي نشست تا وقتي او بلند شد، همراه او برخيزد. 
به هر حال به نظرم اين وضعيت براي آقاي عطارديان سنگين باشد كه بعد از دو سه دهه تالش براي ساختن 

كعاصكا صحنه را به رقيب قديمي واگذر كند. 

نكته ديگر اينكه تقريبًا - به جز يكي دو استثنا - هيچ يك از اعضاي هيأت مديره سابق و كارفرماياني كه 
معموالً در اين گونه مراسم شركت مي كردند و از نزديكان و ياران اعضاي سابق هيأت مديره بودند در جلسه 
روز دوشنبه شركت نداشتند. در عضو سالن پر از كساني بود كه من هم هيچ شناختي از آنان نداشتم. نتيجه 

اينكه وقتي اعضاي هيأت مديره عوض شده اند، انگار اعضاي مجمع نيز به طور كلي تغيير كرده اند. 
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به نظرم تك تك اين مشاهدات را مي توان براي شناخت بهتر فعاليت هاي انجمني در ايران معاصر مورد تجزيه 
و تحليل قرار داد و از درون  آن ها قواعد و مناسبات نانوشته ناظر بر فعاليت هاي انجمني را استخراج كرد. 

بعد از بازگشت از مراسم چند قطعه عكس و يك متن كوتاه در وب سايت پيام كارفرمايان كار كردم كه 
ارزش نقل ندارد. 

چالش شريعت با قانون
موقع برگشت به دفتر بود كه متوجه شدم هفتمين شماره سخن ما پرونده ي ويژه اي با عنوان چالش شريعت 
و قانون تدارك ديده است. و از آنجا كه شركت كنندگان در اين بحث با قانون پارلمان به عنوان مادر قانون ها 
آشنا نيستند، حدس زدم تمام مباحث مبتني بر اين باور است گويا آنچه در مجلس شوراي اسالمي يا مجلس 
ملي قبل از انقالب به تصويب رسيده واقعًا قانون است و حاال نسبت شريعت با همين قانون سنجيده شده 
است. در حاليكه اگر كسي با قانون پارلمان به مثابه يك دستگاه و يك سيستم پويايي كه از درون آن قوانين 
كيفري و جزايي خلق مي شوند، آشنا باشد،  احيانًا در مورد چالش هاي شريعت با قانون با رويكرد ديگري 
مواجه خواهد شد كه احتماالً با رويكرد اين آقايان كاماًل متفاوت خواهد بود كه به نتيجه و راهبردهاي متفاوتي 
منجر خواهد شد. به همين دليل احساس كردم كه اگر كادرها بتوانند در اين چالش مداخله كنند ارزشمند 

خواهد بود. 

در هر حال، هنگام بازگشت به دفتر يك نسخه از شماره هفت مجله سخن ما را خريدم و در راه به اين فكر 
كردم كه چه كارهايي مي شود در اين زمينه انجام داد. اما از همان ابتدا نظرم اين بود كه اين كار - كه هنوز 
نمي دانستم چيست - بهتر است به صورت جمعي انجام شود. در آن صورت كدام جمعي با صالحيت تر از 

انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني؟ 

بعد از تأمل فراوان نامه زير را براي رئيس و دبير انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني ارسال كردم: 

ايده جديد
آقايان پرهام رضاي رئيس 

و سامان عصرپوران دبير
انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني

سالم
پرونده ويژه ي هفتمين شماره نشريه سخن ما موضوعي است كه در قلب گفتمان ما قرار دارد: چالش شريعت 

و قانون
من اين شماره نشريه را به قيمت 7 هزار تومان خريده ام و مشغول تورق آن هستم. شما  و ساير كساني كه 
با قانون پارلمان آشنا شده اند بايد خوب بدانند كه بين شريعت و قانون چه تفاوت عظيمي نهفته است. اما 
دانستين اين مسأله يك چيز است،  ارايه راهكارهاي مشخص براي هدايت فكري جامعه جهت گذر از جامعه 

شريعت پناه به حكومت قانون چيزي ديگر. 

مي دانم سرتان شلوغ است و يكي از بزرگترين سوءمديريت هاي من هم اين است كه بيش از ظرفيت هاي 
سازمان و دوستان ايده هاي جديد مطرح مي كنم و در نتيجه افراد از دستم فرار مي كنند و از من فاصله مي گيرند

از شما خواهش مي كنم از من فاصله نگيريد اما ايده ها را با توجه به اهميت و توان اجرايي مورد ارزيابي قرار 
دهيد و با ايده هاي من نه به عنوان يك دستور يا يك درخواست مربي از شاگرد بلكه به عنوان يك پيشنهاد 

يك عضو معمولي برخورد كنيد. 

پيشنهاد مشخص من اين است كه آن گروه از افرادي كه طي اين مدت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
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رابرت با فلسفه قانون پارلمان آشنا شده اند  و در نتيجه از آنان انتظار مي رود درك روشني از تمايز بين شريعت 
و قانون )با شبه قانوني(  داشته باشند، و از طرفي اهل قلم هستند و مي توانند چيز خوب بنويسند دعوت شوند 
كه در مورد مقاالت و گزارش ها و نظرات ارايه شده در اين شماره نشريه پيرامون چالش شريعت و قانون 
پارلماني مورد  ادبيات  دست به توليد مطلب بزنند و اين مطالب در مجمع انجمن نويسندگان و مترجمان 

بررسي قرار بگيرد و به نحوي منتشر شود. 

تا آنجا كه االن به خاطر دارم، به نظرم افراد زير در اين زمينه مي توانند همكاري كنند
مهندس سيد مجمد بهشتي و دكتر مجتبي اميري  و مهندس حامد سحابي )سحابي سوم( از كادر هم انديشي 

عرف پارلماني

عيسي خندان، مهندس شهرام حالج، سيد سهيل فاضلي، دكتر سعيد قاسمي و دكتر مجيد زارع پور و متين 
شريف از كادر دوستان خندان

خانم  ها شيما قوشه، نسرين ستوده، دل آرام نيكدل و آقايان امير رئيسيان و سيد مصطفي رضوي  از كادر 
وكيالن

آقاي مرد و آقاي عليرضا هاشمي )كه البته االن در زندان است( از كادر معلمان

خودتان - سامان عصر پوران و پرهام رضايي و آقا اميرعلي قرباني و احيانًا  ابراهيم عليپور از كادر دانشجويان

آقاي علي اكبر عبدالحسيني و احيانًا دكتر الهيان از كادر كارشناسان

اميدوارم به اهميت تاريخي اين اقدام خوب فكر كنيد. 

انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني - كه منطقًا با صالحيت ترين انجمن براي اظهار نظر در اين 
زمينه ها بايد باشد با صدور اطالعيه اي از افراد فوق  دعوت مي كند با توجه به شناخت ويژه اي كه از قانون 
دارند - در پرتو آشنايي با كتاب دستورنامه رابرت - هريك به سهم خود يا به صورت تيمي، يكي از نكات 
يا نوشته ها و مطالب اين شماره نشريه سخن ما را كه به چالش شريعت و قانون پرداخته است مورد بررسي 
قرار بدهند و آن را در مجامع هفتگي يا ماهانه انجمن به بحث بگذارند و بعد از پخته شدن مباحث مي شود 

نسبت به نحوه انتشار آن ها تصميم گرفت. 

ممكن است به خصوص شما دو نفر كه در گير مشغله هاي زياد و درس و مشق دانشگاه هم هستيد نرسيد 
كارهاي اجرايي اين قضيه را بر عهده بگيرد. اما الزم نيست كارهاي اجرايي را شما انجام دهيد. مي توانيد 
دبيرخانه انجمن را تقويت كنيد و كسي را به استخدام بگيريد. از نظر مالي هم مي شود اسپانسرهاي زيادي 

جور كرد

به موضوع فكر كنيد و اگر نشريه را هم خواستيد از من بگيرد. 

طبق معمول دريافت نامه را اطالع دهيد. و اگر صالح دانستيد قضيه را با سارير اعضاي انجمن و نيز با اين 
دوستان كه نامشان ذكر شد در ميان بگذاريم و استمزاج كنيم. بعد دست به اقدام بزنيم. 

قربان شما. داود

اين نامه را روز دوشنبه 26 اكتبر ارسال كرده ام اما هنوز حتي اعالم وصول هم نكرده اند. از اين جالب تر اينكه 
آقاي سامان عصرپوران كه به عنوان دبير انتخاب شد قرار بود كلي كار انجام دهد. از جمله اينكه يك نسخه 
از آئين نامه را براي من ارسال كند. صوتجلسه و اخبار و تاريخ انجمن را تهيه كند و در وب سايت بگذارد. 
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اما نه فقط هيچ كار نكرده، بلكه حتي دريافت نامه ها را هم اعالم نكرده است. چرا؟ 

البته، من منتظر ننشتيم و اين ايده را با برخي از افرادي كه به درد اين كار مي خورند در ميان گذاشته ام. اما 
هرچه فكر كردم ديدم بهتر است قبل از آنكه كاري به صورت جدي انجام نشده است خبر آن را در وب 
به  با توجه  ببينم  تا  نگاه داشته ام  اين خبر دست  به همين خاطر در مورد علني كردن  نكنيم.  سايت منتشر 
امكانات دفتر و افراد و سازمان، اين ايده چقدر مي تواند جدي شود. بعد در مورد علني شدن خبر آن تصميم 
بگيريم. در هر صورت قرار نيست طبق سبك مديريتي )يا در واقع سوءمديريتي خودم( هرگاه كسي وظيفه اش 
را انجام نداد بگويم: بگذار روي ميز، خودم انجام خواهم داد. نه. بايد نيرو تربيت كرد و اين كار است كه 

دست كم براي من سخت تر است. چون مستلزم رفتار بر خالف طبيعت من است. 

رويداد سه شنبه
صبح روز سه شنبه حوالي ساعت 10 دانيال حبيبي فرزند حبيب اهلل حبيبي براي شركت در كارگاه به دفتر آمد. 
او مشغول تحصيل در رشته جامعه شناسي در دانشگاه تهران است و قرار است دبير شود. حاال كه دانشگاه ها 
باز شده است او شب ها در خوابگاه مي خوابد. صبح زودتر از پدرش و آقاي داود رئيس دانا كه بايد از اشتهارد 
و كرح بيايند به دفتر رسيده بود. به محض اينكه نشست از او پرسيدم: با انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات 
پارلماني چه كرده است؟ شروع كرد به گله از آقاي عصر پوران دبير انجمن و اينكه به نامه ها و ايميل هاي من 
جواب نمي دهد. از او پرسيدم: بسيار خوب، شما چه كار كرديد؟ جواب داد:  هيچي. وقتي او جواب نمي دهد 

چه كار مي توانم بگويم. 

خر منتظر هش
برايش ماجراي خر منتظر هش را تعريف كردم: در ورامين ما صداي »هش« براي االغ ها به معناي ايست و 
توقف است و صداي »نچ نچ نج« به معناي استارتر و حركت. به محض اينكه چند بار »نچ نچ « كنيد االغ به 
حركت در مي آيد و به محض شنيدن صداي »هش« مي ايستد. به همين خاطر براي كسي كه دنبال بهانه اي 
براي ايستادن و از كار  در رفتن مي گردد مي گويند: االغ منتظر ٌهش. البته،  اين نكات را بعد از برخي مقدمات 
گفتم تا به اين جوان برنخورد و بر هم نخورد. بعد به انتقاد جلسه قبلي خودش استناد كردم كه معتقد بود 
ايرانيان عمومًا و در واقع االغ منتظر هش هستند. بعد به ذكر قاعده اي دستورنامه رابرت پرداختم و تأ كيد كردم 
اين قاعده را به عنوان درس تلقي كنيد و آن را بياموزيد. و آن قاعده اين است كه اگر رئيس كميته اي فراخوان 
ندهد، هر دو نفر از اعضاي كميته مي توانند و بايد فراخوان بدهند و كار را جلو ببرند و اعضاي كميته حق 

ندارند و نمي توانند به اين دليل كه رئيس كميته فراخوان نداده بي مسؤليتي خود را توجيه كنند. 

البته، اين بحث در مورد مشكل آقاي اعلمي جوان صدق نمي كرد. مشكل آنان اين است كه دو نفر از اعضاي 
فعلي انجمن در يك روز و دو نفر ديگر در يك روز ديگر ساعت فراغت دارند و هر دو گروه نتوانسته براي 
يك ساعت و زمان مشخص براي برگزاري جلسه توافق كنند. من راه حل خودم را دادم: تشكيل دو كارگاه 
جداگانه تا سپري شدن اين دوران تحصيل و بعد ادغام در يك ديگر. جواب خاصي نداشت. قرار شد بيشتر 
به موضوع فكر كند. به خصوص من تأكيد كردم كه رهبري در جمع ما گروهي است و هيچ كس نبايد منتظر 
هدايت از سوي ديگر باشد. همه بايد براي پيشرفت مسؤليت بپذيرند و دست به عمل و ابتكار عمل بزنند. 

ظاهراً اين انتقادها را سازنده يافت و دست به واكنش جوانانه نزد. 

قرائت در فهم اهميت تاريخي يك عكس يادگاري
بعد از آمدن آقايان اعلمي پدر و آقاي داود ريس دانا جلسه كارگاه را شروع كرديم. در ابتدا و به پيشنهاد 
من متن مقاله »در فهم اهميت تاريخي يك عكس يادگاري« را قرائت كرديم. به نظر خودم يكي از مقاالت 
بسيار خوبي است كه در مدح و ستايش انجمن معتادان گمنام نوشته ام و انتظار داشتم با استقبال گسترده اي 
از سوي اعضاي انجمن معتادان گمنام مواجه شود. اما حتي آقاي داود رئيس دانا به دوستان نزديك خودش 
نيز اينمقاله را معرفي نكرده بود. علت را جويا شدم. ديدم بر اساس اصل گنمامي آنان نبايد در رسانه ها مطرح 
و  در رسانه هاي همگاني ظاهر مي شدند  اندازه  آن  داريوش خواننده  مثل  افرادي  پرسيدم: پس چرا  شوند. 
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انجمن را معرفي مي كردند؟ آقاي رئيس دانا در پاسخ گفت: آنان هزينه اش را پرداخت كردند. خيلي متعجب 
شدم: يعني چه؟ گفت: افراد حق دارند در رسانه ها بيايند، اما در آن صورت از ادامه ارايه خدمات در انجمن 

محروم خواهند شد. 

اين روز ها من به اين اصل زياد فكر مي كنم. به نظرم خيلي ارزشمند مي آيد و وسوسه مي شوم كه ما هم از اين 
اصل استفاده كنيم. هرچند من شخصًا ترجيح مي دهم اسم و تصويرم در رسانه نباشد و زير تقريبًا هيچ يك از 
حدود چند هزار مقاله اي كه نوشته ام امضا و اسم نگذاشته ام. اما نمي دانم مي شود از ديگران هم كه وارد جنبش 
كادرها مي شوند اين انتظار را داشت؟ در هر صورت از وجود چنين اصلي استقبال كردم و گفتم كه مقاله را 
ويرايش مي كنم و بعد از رفتن آنان مقدمه اي چند خطي به مقاله افزودم. اسم اين دو نفر را به صورت حروف 
اختصاري نقل كردم و روي عكس هايشان را هم با فزودن يك چارچوش مخطط مخدوش كردم تا شناخته 

نشوند. متن مقدمه ويرايش دوم اين مقاله را از وب سايت كادرها دات كام نقل مي كنم: 

توجه: به خاطر رعايت اصل گمنامي اعضاي انجمن معتادان گمنام، در ويرايش دوم اين مطلب، نام كارورزان، 
حذف و تصوير آنان مخذوش شده است. طبق اين اصل هيچ يك از اعضاي انجمن معتادان گمنام نبايد به 

عنوان عضو انجمن در رسانه ها ظاهر شوند. با اين توضيح،  ويرايش دوم مطلب در ادامه تقديم مي شود:

اصل مقاله را هم كه قباًل نقل كرده بودم و از نقل دوباره آن در اينجا صرف نظر مي كنم. 

جنبش پاكان
در انتهاي اين مقاله از انجمن معتادان گمنام به عنوان »جنبش پاكان« نام برده شده است. آقاي حبيب اهلل اعلمي 
نگران بود كه اين برچسب به انجمن آسيب بزند. البته به نظرم منظورش بيشتر كلمه »جنبش« بود. اينكه شما 
حركت معتادان را معادل يك جنبش تلقي كنيد. با اين همه مايل بود نظر آقاي رئيس دانا را بداند. اما آقاي 
رئيس دانا با استناد به دليل من گفت: فالني راست مي گويد. ايشان در اين مقاله در مورد انجمن ما چنين 
اصطالحي را به كار برده است. به خود ايشان مربوط مي شود. هر كس آزاد است در مورد انجمن هر چه 
مايل است بگويد. به نظر توضيح معقولي داد و به اين ترتيب مشكل به كار بردن اصطالح »جنبش پاكان« هم 

برطرف شد. و بايد منتظر افزايش بازديد كنندگان از وب سايت كادرها دات كام بمانيم. 

خوب است همين جا خاطر نشان كنم كه تعداد بازديدكنندگان طي روزهاي اخير افزايش حيرت انگيري 
داشته است و به هفت بازديد به ازاي آي پي رسيده است كه در مقايسه با چند ماه پيش افزايش اين رقم 
حيرت انگيز است. اما نمي شود اين افزايش را فقط به اين مربوط كرد كه اين آقايان مقاله را به اعضاي انجمن 
معتادان گمنام معرفي كرد ه اند. چون در همين مدت چند نفر ديگر نيز به فعاليت گسترده براي معرفي اين 
وب سايت پرداخته اند: آقاي عليپور و خانم اعظم اكبري در سطح شوراهاي كشور، آقاي ارمغان و آقايان 
ارجمندي ها و دانيال و چند نفر ديگر در سطح دانشگاه و همين طور. به هر حال، ميزان رشد شتاب استقبال 

چشمگير بوده است. 

گروه مجازي در تلگرام
دبيران  شركت  با  كه  بود  الكتروگروهي  در  فعاليت هايش  از  اعلمي  حبيب اهلل  آقاي  گزارش  بعدي  موضوع 
كميته هاي انجمن در سراسر كشور راه انداخته است و حدود 71 نفر عضو فعاًل دارد. براي جمع توضيح داد 
كه در الكترو نشست قبلي كه چهارشنبه برگزار كرده بودند چطور برخي از پيشنهادهاي پارلماني را تعريف 
كرده است. وي هدف خود را اين مي داند كه فعاًل اين افراد را با اين مفاهيم آشنا كند تا شايد در آينده بشود 
آنان را يكجا جمع كرد و براي آنان كارگاهي ترتيب داد. من سعي كردم از ضرورت استفاده از نرم افزار وبينار 
صحبت كنم و توضيح دادم كه چنين نرم افزاري براي چنين كاري مناسب است. اما طبق معمول آقاي حبيب اهلل 
اعلمي در جريان گفتگو عادت دارد به صحبت هاي ذهن خودش گوش بدهد تا ذهن طرف مقابل. اصراري 

نكردم. بايد خودش به اين نتيجه برسد. 
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دعوت از كادرها به مداخله در چالش شريعت و قانون
موضوع بعدي كه در كارگاه سه شنبه بحث كردم همين بود: نشريه شماره 7 سخن ما را به آقاي دانيال اعلمي 
دادم و بعد از گرفتن اجازه از دو بزرگتر كارگاه توضيح دادم كه مخاطب اين توضيح ها بيشتر دانيال است اما 
گوش كردن به آن ها براي شما هم خوب خواهد بود. بعد خطاب به دانيل گفتم كه پرونده ويژه اين شماره 
سخن ما »چالش شريعت و قانون« است. بعد توضيح دادم كه شرع چگونه از يك دستگاه ماشين فكري بيرون 
پارلمان است. بعد  با ماشين توليد قانون دارد كه همانا قانون  مي زند و اين ماشين چه تفاوت هاي ماهوي 
سعي كردم براي دانيال توضيح بدهم چطور تا وقتي كساني با اين دستگاه فكري آشنا نباشند در چالش بين 
شريعت و قانون هر حرفي كه بزنند خواه ناخواه غيردقيق از آب درخواهد آمد. در ادامه تأكيد كردم من هنوز 
هيچ يك از مقاالت و گزارش هاي اين شماره نشريه را نخوانده ام. هرچند كتاب  آقاي داود فيرحي به اسم فقه  
سياست را خوانده ام، اما به همين پيش فرض مي توانم نتيجه بگيرم بسياري از تحليلي هايي كه اين افراد از 
قانون و تفاوت آن با شرع ارايه خواهند داد به احتمال زياد غيردقيق خواهد بود. بعد از آقاي دانيال خواستم: 
مقاالت اين شماره نشريه را با اين ديد مطالعه كند. بعداً اگر در انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني 
اين پيشنهاد تصويب شد، انجمن به مثابه يك انجمن مواضع خودش را در مورد چالش شريعت و قانون به 
صورت مكتوب و در قالب بيانيه اعالم مواضع مطرح خواهد كرد. در پايان تأكيد كردم كه خوب است در اين 

بحث هم سكوالر ها و هم مذهبي ها شركت كنند چون نتيجه اي كه از آن بايد بگيريم يك نتيجه ملي است. 

در طول باقي مانده كارگاه كه بيشتر به سؤال هاي آقاي اعلمي پدر پاسخ مي دادم، سه دنگ حواس اعلمي پسر 
به مقاالت نشريه بود و با دقت آن  را ورق مي زد و گاهي با همراه خود از برخي مطالب آن عكس مي گرفت. 
موقعي كه كارگاه تمام شد از من خواست تا نشريه را به او بدهم. با صراحت گفتم: ديشب خريده ام و براي 
همين كاري كه گفتم به آن نياز دارم. خوب است خودش يك نسخه بخرد. ديدم اصرار مي كند حدس زدم 
شايد پول نداشته باشد. به او گفتم: اگر پول خرد نداري از توي صندوق بردار. چون من اين را به شما بدهم 
همين امروز بايد يكي نسخه ديگر خودم بخرم. در اينجا بود كه پدرش دست كرد در جيبش و يك اسكناس 

ده تومان به پسرش داد. مي شد دريافت كه اوضاع آنان هم چندان از نظر مالي درخشان نيست. 

كشف جديد: طرز كار كردن قدم ها
در حريان كارگاه سه شنبه بود كه با طرز كاركردن قدم ها در انجمن گمنام آشنا شدم. آقاي اعلمي چندين بار 
به من گفته بود كه اگر مي خواهيد قدم ها را كار كنيد بايد با آقاي داود رئيس دانا كار كنيد. معناي اين حرف 
را نمي فهميدم. در جلسه سه شنبه گذشته بود كه برايم توضيح دادند در هر يك قدم ها، مددجو بايد به تعدادي 
سؤال كه مدديار از او مي پرسد پاسخ بدهد و به آن خواسته ها عمل كند. پرسيدم: هر مرحله چند سؤال دارد؟ 
جواب داد تعدادشان متفاوت است. مثاًل قدم اول 60 سوال دارد. اما قدم چهارم 120 سؤال. و جواب عملي 
دادن به اين سؤال ها هم زمان مي برد. چون مددجو بايد طبق اين سؤال ها دست به اقداماتي هم بزند. مثاًل يكي 
از سؤال هاي يكي از مراحل اين است كه به چه كساني لطمه زده اي يا ظلم كرده اي؟ مددجو بايد فهرست آنان 
را تهيه كند و بعد بكوشد كه خسارت ها را جبران كند. وقتي آقاي دانايي اين توضيح ها را داد تازه فهميدم 
معناي كار كردن قدم ها چيست و چقدر براي ما كه مي خواهيم جامعه اي مبتني بر فضائل اخالقي بسازيم مهم 
است. اتفاقًا آقاي داود رئيس دانا نيز در مورد مقاله اي كه من نوشته  بود توضيح داد: بله، اين نكته خوب است 
كه انجمن ما ساختن يك جامعه بر اساس فضائل اخالقي است. بعد من از او پرسيدم: در حال حاضر شما با 
چند نفر داريد قدم كار مي كنيد؟ پاسخش تكان دهنده بود. با لحني عادي جواب داد با سه گروه 25 نفره. از 
تعجب دهانم باز ماند. بعد پرسيدم: اين گروه ها همان گروه هاي بهبودي هستند؟ جواب داد. گروه هاي بهبودي 
علني هستند. اما قدم ها را بايد در مكان خصوصي كار كرد. من هم يك سالني مثل همين سالن شما را به اين 
كار اختصاص داده ام و اعضاي گروه ها آنجا جمع مي شوند و قدم كار مي كنيم. از او خواهش كردم با من هم 
كار كند. قبول كرد و قرار شد كتاب مربوطه را از طريق آقاي دانيال براي من ارسال كنند و هر هفته به يكي 
از سؤال ها جواب بدهم و به اين ترتيب با آقاي دانايي قدم كاركنيم. فكر مي كنم اين تجربه اي بسيار ارزشمند 
باشد براي ساختن جوامع مبتني بر كد اتيكز و دستور شرف. البته، ما نمي توانيم اين قدم ها را عينًا در رويه 

ساخت ساير انجمن ها به كار ببنديم. اما از اين تجربه مي شود درس آموخت. 
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تحليل از جنبش پاكان
همان روز هاي اولي كه با آقاي داود رئيس دانا و حبيب اهلل اعلمي آشنا شدم براي آنان توضيح دادم كه به 
نظر من بهترين كانال براي نشت دستورنامه رابرت به سطح جامعه همين انجمن معتادان گمنام است و همين 
افراد هستند كه مي توانند در ساختن انجمن هاي پاك ديگر هم پيش قدم شوند. امروز عصر كه با آقاي اعلمي 
صحبت مي كردم تأييد كرد همانطور كه شما گفتيد، انجمن ما مي تواند قواعد دستورنامه رابرت را در سطح 

ملي نشت دهد. خوشحال شدم كه او هم به اين تحليل رسيده است. 

تفويض اختيار براي راه اندازي كانال
اين روز ها نرم افزار تلگرام يك امكان ديگر هم ايجاد كرده است به نام كانال. هر فردي مي تواند در دنياي 
استقبال  اين قضيه  از  ايرانيان هم  بياندازد و خوب،  راه  كانال خبري يك جانبه  براي خودش يك  مجازي 
كرده اند. من كه هنوز در هيچ يك از شبكه هاي اجتماعي وارد نشده ام از كانال هم خوشم نمي آيد. اساسًا 
براي  اصرار  همه،  اين  با  كنم.  كل كل  خودم  با  غاز  يك  تا  كردن هاي صد  كل كل  جاي  به  مي دهم  ترجيح 
راه اندازي يك كانال زياد بود. از جمله آقاي دانيال اعلمي ديروز خيلي اصرار داشت كه يك كانال راه بياندازم. 
اما من به نظرم رسيد كه از خودش بخواهم كه اين كار را به اختيار خودش انجام دهد. در واقع به او تفويض 
اختيار كردم كه هر طور خودش صالح مي داند يك كانال را براي معرفي وب سايت كادرها راه بياندازد و 
مطالبش را در كانل خودش بگذارد. نمي دانم چنين كاري را انجام داده است يا نه. اما تصميم دارم از بچه هاي 
از وب سايت كادرها دات كام هر كار كه  استفاده  با  براي معرفي دستورنامه رابرت  ديگر هم بخواهم كه 
مي توانند انجام دهند. چون، مطالب وب سايت - به نظر خودم - طوري نوشته  و چيدمان مي شود كه مخاطبان 
را به حضور در كارگاه ها تشويق كند. هرچند جز يكي دو مورد هنوز تا كنون نتيجه اي به دست نيامده است. 
در هر حال، بايد ديد آقاي اعلمي پسر چه مي كند. اما خودم احساس كردم وقتي به او اختيار تام دادم كه هر 

طور خودش دلش مي خواهد عمل كند خيلي خوشحال شد. 

پايان يك كارگاه ديگر
ديروز ساعت 5 بعد از ظهر آقاي عليپور به دفتر آمد تا در كارگاه دانشجويان شركت كند. آيا كس ديگري 
در اين كارگاه شركت خواهد كرد؟ پاسخم به اين سؤال آقاي عليپور اين بود: نه. به اين ترتيب كارگاهي كه 
سعي شد با توجه به جمع بندي تجربه هاي قبلي راه اندازي و اداره شود، باز هم آخرش با يك نفر به كارش 

ادامه مي دهد. 

من مطلقًا از اين بابت نگران و متعجب نيستم. هرچند اصاًل تجربه معلمي نداشته ام اما تجربه خودم از شركت 
در كالس هاي آموزش زبان روسي حاكي از اين است كه كالس هاي آموزشگاه هاي خصوصي را كه مداركي 
مثل ديپلم يا ليسانس نمي دهند نبايد با كالس هايي كه مداركش ارزش حقوقي دارد مقايسه كرد. حتي دخترم 
كه در كالس هاي كمك درسي براي امتحان فوق ليسانس شركت كرده بود برايم روايت مي كرد كه چطور از 
حدود ده نفري كه در آن كالس ثبت نام كرده بودند و حتي پول خوبي  هم پرداختند باز هم فقط دو نفر در 

كالس ها شركت مي كردند. 

البته، من به تك تك كارورزاني كه در يك كارگاه شركت مي كنند اما  در ميانه راه رها مي كنند مي انديشم و 
سعي مي كنم از تحوالتي كه در شخصيت و رويكرد آنان حاصل شده يا نشده درس بگيرم و روش كار خودم 
را به صورت مرتب بهبود بدهم. اما به اين نتيجه رسيده ام اين ريزش ها با توجه به شناخت بسيار كمي كه از 

قواعد دستورنامه وجود دارد بسيار طبيعي است. 

در هر حال، در كارگاه ديروز خانم اعظم اكبري كه انتظار مي رفت شركت كند و اگر غائب مي شود خبر بدهد، 
حضور نيافت. بقيه هم كه گفته  بودند نمي توانند شركت كنند: آقاي عصرپوران با كالس هاي دانشكده اش 
تداخل دارد، آقايان ارجمند ي ها و اميرعلي قرباني گفته بودند كه فقط در ايام تعطيلي دانشگاه ها مي توانند در 
كارگاه شركت كنند. آقاي پرهام رضايي هم كه زير بار انواع كارها و مسؤليت ها كه بخشي زيادي از آن ها 
به كارگاه ها مربوط مي شود دارد كمر خم مي كند. به هر حال، عدم حضور اين عده قابل فهم و طبيعي است. 
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چند درس آموختني
از اين ماجرا چند درس جديد استخراج كرده ام كه خوب است همين جا به آن  بپردازم:

يك. يكي از اين درس ها اين است كه به عنوان مربي وقتي علت نيامدن بچه ها و كارورزان را مي پرسم بايد 
انتظار داشته باشم كه در پاسخم عوارض را تشريح كنند و نه علت و تشخيص عارضه را. اين نكته خيلي 
مهم است. مثال بزنم: پزشكي را در نظر بگيريد كه دارد بيمارش را معاينه مي كند. پزشك بايد از بيمارش 
توقع داشته باشد كه به شكل دقيق عوارض و عالتم بيماري را تشريح كند. اينكه علت آن عوارض چه نوع 

بيماري است و چگونه درمان مي شود در حيطه مسؤليت طبيب است. 

در مورد علت نيامدن كارورزان به كارگاه نيز بايد از آنان بخواهم عواملي را كه سبب شده است به كارگاه 
نيايند براي من تشريح كنند. اما تشخيص مرضي كه سبب اين ناخوشي ها شده با من است. يعني چه؟ 

وقتي بعضي از كارورزان در مورد داليل نيامدن به كارگاه صحبت مي كنند اما من احساس مي كنم آنان فقط 
تعهد كافي نسبت ارزش هاي اخالقي ندارند. در نتيجه از خودم مي پرسم: در اين صورت چگونه مي توان 
و بايد تعهد اين فرد خاص را نسبت به برخي از ارزش ها تغيير داد تا خروجي رفتار او چيزي غير از رفتار 

فعلي او باشد؟ 

به اين ترتيب ما در هر فرد با يك نظام ارزشي موجه  هستيم كه سبب داوري ها و رويكردها و رفتارهاي خاص 
مي شود. حاال اگر قرار است اين رويكردها و رفتار به نفع برخي از رفتارها تغيير كند بايد سعي كنيم اشتياق 
ايجاد تغيير در نظام ارزشي افراد را درون آنان ايجاد كنيم و فقط در پي اين تغيير در نظام ارزشي است كه به 
مرور رفتار افراد نيز تغيير مي كند. و اتفاقًا از همين جاست كه »قدم هاي دوازدهگانه« يا مفاهيم و سنت هاي 

دوازدهگانه انجمن معتادان گمنام معنا مي يابد. 

در دومي كه بايد به آن بپردازم اين است كه نيامدن افراد در يك مرحله از كارگاه به معناي قطع رابطه او با 
قواعد دستورنامه رابرت نيست. آن فرد همچنان و حتي دورا دور به اين جريان تعلق خاطر دارد و حتي براي 
ترويج اين قواعد تالش هم مي كند. پس رفتار كارورزان كارگاه هاي رابرت را نبايد با دانشجويان كالس هاي 
آموزش زبان روسي مقايسه كرد. چون آنان وقتي كالس را ترك مي كردند به طور كلي آموزش زبان روسي را 
هم رها مي كردند. اما بسياري از كارورزان كارگاه ها همچنان به دستورنامه اربرت تعلق خاطر دارند و ترويج 
اين قواعد را براي كشور ضروري مي دانند. اما به نظر مي رسد براي آن مرحله از زندگي آنان همان اندازه 
آشنايي با اين قواعد كفايت مي كند. اينجاست كه ما هم بايد بتوانيم يك مجموعه از اين كارورزان را كنار هم 
بگذاريم و قواعد ناظر بر مرحله بندي آموزش را از اين تجربه ها استخراج كنيم. من بعد از آشنا شدن بهتر 
با داوزده قدم، اين تجربه را در ساختن ديگر جوامع نيز به كار خواهم گرفت. فعاًل نمي توانم در اين مورد با 

اطميان حرف بزنم. اما براي توضيح بيشتر نظرم ذكر مثالي مفيد خواهد بود.

به عنوان مثال، آقاي ارجمندي )حامد( مدتي در كارگاه نيامد و بعد هم گفت كه با شروع درس هايش ديگر 
فرصت ندارد حضور در كارگاه را ادامه بدهد. اما اين فرد تازه به صرافت افتاده است كه با شدت  و حدت 
هرچه تمام تر اين قواعد را در سطح دانشكده جامعه شناسي دانشگاه تهران ترويج كند. يا آقاي عامر ارمغان 
كه در چند جلسه كارگاه دانشجويان شركت كرده بود، بعد از بيش از يكسال كه در دانشگاه صنعتي اميركبير 
قبول شده است همراه با 25 دانشجوي ديگر به كارگاه آمده تا آموزش را ادامه دهد. از اين تجربه ها زياد دارم 
كه نشان مي دهد عضوي ديگر كشش حضور در كارگاه ها را ندارد اما اين به معناي بي عالقه شدن به اين قضيه 

نيست و او اتفاقًا با جديت در حال ترويج اين قواعد است. 

به نظرم همين تجربه هاست كه سبب مي شود ما در شكل ارايه مطالب به صورت مستمر تجديد نظر كنيم و 
بوانيم با شرايط هر دم متحول شونده جامعه جلو برويم. 
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تجربه هاي يك شورايار حرفه اي
بدون شك آقاي امير عليپور يك رهبر محلي حرفه اي است. در اين مورد قباًل صحبت كرده ام. اما اين رهبر 
محلي اين روز هاي شكست هاي فاحشي را تجربه مي كند كه بايد از آن ها درس گرفت. به چند مورد از آن  ها 

مي پردازم. 

شكست در راه انداختن الگتروگروه
فكر مي كنم يكي دو هفته قبل بود كه آقاي عليپور از موفقيت هايش در راه اندازي الكتروگروه هايي صحبت 
مي كرد كه هر كدام تعداد قابل توجهي عضو دارد. البته اين عضو ها را خودش با افزودن شماره تلفن آنان 
جذب گروه كرده است. يكي از اين گروه ها از اعضاي شوراياران منطقه 18 شهرداري تشكيل شده است. 
گروه ديگر نيز شامل دبيران شوراياري هاي مناطق 22 گانه شهرداري تهران و گروهي از نخبگان شوراياري ها، 
مسؤالن مناطق و حتي برخي شهرداران مناطق و حتي آقاي سردار طاليي بوده اند. توضيح اين نكته ضروري 
ايجاد  منطقه  شوراياري  و  مي كنند  اعزام  نمايندگاني  منطقه  هر  در  پايه  شوراياري هاي  نمايندگان  كه  است 

مي شود. دبير شوراي ياري منطقه يعني كسي كه اداره اين شوراياري را بر عهده دارد. 

ارزيابي آقاي عليپور اين بود كه با تشكيل اين الكتروگروه ها،  حاال واقعًا گروه درست شده است و به مرور 
يك انجمن هم شكل خواهد كرفت. اما سه شنبه گذشته از بي تفاوتي اعضاي گروه بسيار شاكي و ناراحت 
بود. هيچ يك از اعضاي گروه به كامنت ها و پيام هايي كه مي گذارد واكنش نشان نمي دهند. او به خصوص از 
افرادي مثل آقاي عبدالحسيني و دكتر الهيان كه از دوستان و همفكرانش در ستاد شوراياري ها بوده اند انتظار 
داشت كه در بحث ها شركت كنند و تنور بحث ها را داغ كنند. اما ظاهراً آنان هم سكوت را ترجيح داده اند. 

همانطور كه من گفتم شخصًا در هيچ يك از شبكه هاي اجتماعي حضور نيافته ام و احساس نيازي هم به آن ها 
نداشته ام و تجربه هايم در اين زمينه بر اساس شنيده هاست. اما فكر مي كنم اين تجربه هم تأثيرهاي مهمي بر 
ذهن ايرانيان خواهد گذاشت. همين كه به جاي حرف زدن بايد بنويسند، تجربه بسيار جالبي است. اما از 
درون اين تجربه به سوي دموكراسي و حاكميت قانون خواهيم رفت يا نه، نمي دانم. تجربه آقاي عليپور كه 
چندان جالب نبود و من را ياد ارزيابي هايي كه از او داشتم مي اندازد. در مقايسه با فردي مثل آقاي عبدالحسيني 
و الهيان به نظر مي رسد انساني ساده دل تر باشد و در ميان افعي هايي مثل سردار طاليي خيلي آسيب خواهد 

خورد. 

توجه به تجربه مديريت محالت
از زماني كه براي برگزاري نخستين كارگاه كارشناسان ستاداجرايي شوراياري ها در اواخر سال 1391 به محل 
اين ستاد در پارك شهر مي رفتم و در آن كارگاه از جمله همين آقاي عليپور هم شركت مي كرد مدام از طرحي 
به اسم مديريت محله مي شنيدم و البته اعضاي ستادشوراياري ها و از جمله همين آقاي عليپور با آن مخالفت 
مي كردند. اما ذهن من ظاهراً در آن زمان آماده توجه كردن به اين مسأله نبوده است. اما در جلسه سه شنبه 
بود كه وقتي آقاي عليپور به روايت قصه آن پرداخت به عمق فاجعه در مديريت كشور پي بردم. ديروز وقتي 
آقاي عليپور شروع كرد به بيان برخي از خاطراتش از او خواستم اين داستان مديريت محله را برايم خوب و 

جامع شرح بدهد. خالصه اش بر اساس روايت آقاي عليپور  اين است:

وقتي آقاي غاليباف شهردار تهران مي شود تصور مي كند كه مي تواند با جذب شوراياري ها در جريان انواع 
انتخابات به عنوان يك لشگر در سطح تهران از آنان استفاده كند. به همين خاطر حسابي پشت شوراياري ها 
مي ايستد به نحوي كه - به قول آقاي عليپور - اگر شوراياري از شهرداري انتقاد مي كرده با صراحت مي گفته 
كه شهردار غلط مي كند با يك شورايار اين طور رفتار كند و از اين قبيل. من اين تحليل را از آقاي عبدالحسيني 
هم زياد شنيدم. اما وي به صورت كلي و انتزاعي اشاره مي كرد كه آقاي قاليباف سخت دنبال استفاده ابزاري 
از شوراياري هاست. در آن زمان يكي از موارد اختالف بين ستاد و شهرداري همين بود: تالش دار و دسته 
قاليباف براي استفاده سياسي و جناحي و ابزاري از شوراياري ها و مخالفت بچه هاي ستاد به اين قضيه. چون 
آنان فكر مي كردند اگر جناح قاليباف از شوراياري ها استفاده ابزاري نكنند شوراياري ها به اصالح طلبان رأي 
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البته، غير از اين تمايل، ذهن فردي مثل آقاي عبدالحسيني آنقدر توسعه يافته بود كه نخواهد از  مي دهند. 
شورياري ها استفاده ابزاري بكند. 

با اين همه و به رغم سرمايه اي كه - البته نه از جيب خودشان بلكه از بيت المال - دار و دسته سردار قالباف 
از  يكي  خاطر  همين  به  مي كنند.  حمايت  طلبان  اصالح  از  گويا  انتخابات  در  شوراياري ها  مي كنند،  هزينه 
دغدغه هاي اصلي دار و دسته  او اين مي شود كه شوراياري ها را تحت كنترل درآوند تا دست كم نتوانند به نفع 

جناح رقيب وارد ميدان شوند و در اجراي اين هدف است كه طرح مديريت محله طراحي مي شود. 

آقاي عليپور حتي از جزئيات روند تهيه اين طرح هم خبر داشت و برايم توضيح داد كه چطور فردي به نام 
آقاي طالب نژاد كه با آقاي دكتر پيران طرح شوراياري ها را تهيه كردند و اين طرح بي يال و دم و اشكم را 
به شورا ارايه دادند، همراه با سردار طاليي دست به كار مي شوند و طرح مديريت محله را سر هم مي كنند. 

بر اساس اين طرح در هر محله و با حضور اعضاي شوراياري ها و شش نفر ديگر كه از سمت هاي مختلف 
به اعتبار سمت وارد شورا مي شوند يك نهاد 13 نفره شكل مي گيرد و اين نهاد يك مدير براي مديريت محله 

انتخاب مي كند و به اين ترتيب ركني به عنوان مديريت محله در هر محل ايجاد مي شود. 

در پي تصويب اين طرح در شوراي شهر، در هر محله و كنار فرهنگسراها يك سراي محله به عنوان مقر 
مديريت محله ايجاد مي وشد و به هر محله صد ميليون تومان براي اداره مديريت محله بودجه اختصاص مي 

 يابد و بخور بخور دار و دسته سردار طاليي آغاز مي شود. 

نمونه هايي كه آقاي عليپور از سرنوشت اين سراهاي محله نقل مي كرد نشان مي داد كه چطور هر كس به اندازه 
خودش دنبال چپو كردن اين ملت است: در هر سراي محله انواع دكان ها و بنگاه هاي خدماتي و توزيعي شكل 
مي گيرد و هر گوشه اي از سراي محله را به يك كس براي يك كاسبي اجاره مي دهند. به اين ترتيب ارتباط 
شوراياري ها با شهرداري قطع مي شود و در برابر اعضاي انتصابي از مسجد و كالنتري محل و بسيج و غيره، 
ديگر كاري هم از دست شوراياري ها بر نمي آيد و خالصه آش شله قلمكاري درست مي شود كه هنوز بيخ 

ريش صاحبش مانده است. 

حاال، و در حاليكه برخي از شهرداران مناطق و سردار طاليي و دبيران مناطق شوراياري ها عضو الكتروگروهي 
هستند كه آقاي عليپور راه انداخته اين پرسش را مطرح مي كند كه: بسيار خوب، نظرتان در مورد گرفتاري 
شورياري ها چيست؟ هيچ كس جواب نمي دهد و به اجبار خودش جوابش و نظرش را مي نويسد: از وقتي 
مديريت محل درست شد شوراها هم فشل و بدبخت شدند. آقاي عليپور گله دارد كه چرا بقيه محافظه كاري 
مي كنند و نظرشان را با صراحت نمي نويسند؟ خوب. اين نداشت صراحت و به قول آقاي مهندس بازرگان 
اين پفيوزي تاريخي داليل زيادي دارد. اما دليل آن هر چه باشد گمان نمي كنم يكشبه و با ايجاد امكان بيان 
آزاد نظرات از بين برود. چند وقت پيش بود كه خودش با قاطعيت مي گفت هركس با اين باند مخالفت كند 

زبر پا له اش مي كنند. 

به هر حال، اين هم بخشي از خاطرات تأسفبار آقاي عليپور از تجربه ي شوراياري ها در كشور. يك فرد عاقل 
شايد با ديدن اين چيزها مأيوس شود. دامنه فساد در كشور بسيار بسيار گسترده تر از اين حرف هاست. اما 
ديگر كسي از ارقام درشت فسادها نيز به هيجان نمي آيد. بله، اما چه بايد كرد؟ به نظرم راه حل معقول و همه 

پسند و راهگشا كليد اين مسائل خواهد بود: جنبش كادرها.

ديروز در كارگاه درس ندادم. اما راستش اين روز ها هرچه مي گويم براي خودم نيز جالب و شنيدني است. 
االن دقيقاً  يادم نيست راجع به چه نكاتي صحبت كردم. اما توجه آقاي عليپور را به اين نكته جلب كردم كه 
ما تا اينجا فقط قواعد آشپزي را درس داده ايم و نه پختن غذا و يا زدن رستوران را. بعد برايش تشريح كردم 
كه براي پختن واقعي يك ديگ خورشت فسنجان به چه چيزها نياز است: از اجاق گاز و انواع ماهي تابه و 
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قابلمه تا انواع حبوبات و رب و گردو و چه و چه. به عالوه، بايد عده اي باشند كه خورشت ما را بخواهند 
بخورند و هزينه اش را بپردازند. نيز تأكيد كردم كه تازه آشپزي بخش كوچكي از رستوران زدن  است و ساختن 
يك انجمن درست حسابي چيزي شبيه زدن يك رستوران در تهران. در همين جا بود كه به تجربه انجمن 
معتادان گمنام پرداختم و توضيح دادم كه گروه هاي بهبودي آنان تحت چه شرايط دشواري شكل مي گيرد. 
نتيجه اي كه اين روز ها از اين بحث ها مي گيرم اين است كه كادرها نبايد دنبال ساختن انجمن با غيركادرها 
باشند. چون شكست مي خورند. بلكه كادرها بايد با هم انجمن هايي بسازند كه بدون خودشان هم بتواند به 
حيات خود ادامه بدهد. اين نكات براي آقاي عليپور هم فكر مي  كنم ارزش شنيدن داشت. به همين دليل 

راضي از دفتر بيرون رفت. 

يك كادر قدر ديگر
نخستين  همان  از  شد.  خواهد  قدر  و  توانمند  بسيار  كادرهاي  از  يكي  هم  ارمغان  عامر  آقاي  مي كنم  فكر 
برخوردهايي كه در كادر دانشجويان با او داشتم سرعت انتقال و هوشياري مداوم ذهنش جلب توجه مي كرد. 
تقريبًا تمام امروز منتظر بودم او را ببينم. گوشي همراهم را به خاطر او با خودم به اين طرف و آن طرف 
با قاب مشكي  با عينكي  مي بردم. سرانجام در موعد مقرر به دفتر آمد: قدبلند، صورت كشيده و خوشرو، 
ظريف، كمي موي مشكي باالي لب و زير چانه به عنوان ريش و سبيل.  با خودم عهد كرده بودم توي حرفش 
نپرم و اجازه بدهم حرفش را بزند. تا حدودي موفق شدم به اين عهد خود وفادار بمانم. كنارش روي يكي از 
مبل هاي پشت به ديوار غربي سالن نشستم و از او خواستم در مورد خودش صحبت كند. از آشنايي اش با من 
از طريق شوراي احيا صحبت كرد و در صحبت هايش - تا آنجا كه به خاطر دارم به اين نكته اشاره كرد كه 
گويا آن شورا به خاطر همين ضعف ها در انجام كار جمعي به جايي نرسيد )اميدوارم در نقل گفته هايش اشتباه 
نكنم(.  به گفته خودش در چند جلسه كارگاه دانشجويان شركت كرد و بعد براي تحصيل بايد به دانشگاهي 
در يكي از شهر هاي شمال مي رفت و به همين خاطر نتوانست در كارگاه ها شركت كند. اما بعد از شركت در 
همن چند جلسه هم به اين نتيجه رسيد كه اين قواعد چقدر براي موفقيت در كار انجمن مفيد و الزم هستند. 
امسال هم در دانشگاه صنعتي امير كبير قبول شده است. بعد، به تشريح وضعيت تشكل هاي دانشجويي در 

دانشگاه صنعتي امير كبير پرداخت. 

بر اساس گزارش آقاي ارمغان در اين دانشگاه در حال حاضر چهار تشكل اسالمي وجود دارد كه يكي از 
آن ها انجمن اسالمي دانشجويان است اما اين تشكل - به قول خودش، جعلي انجمن اسالمي هاي سابق است. 
بعد يك انجمن اسالمي ترقي خواه تأسيس شده كه حدود 900 عضو دارد كه او به نمايندگي و از سوي همين 
انجمن به دفتر آماده بود تا در مورد برگزاري كارگاه با من صحبت كند. يك مجمع اسالمي هم هست كه در 
واقع اعضاي آن دانشجويان هوادار اصالح طلبان هستند. از يك انجمن ديگر هم نام برد كه به خاطرم نمانده 
است. وقتي در مورد خصوصيت ترقي خواهي انجمن اسالمي سؤال كردم گفت كمي راديكال تر و مستقل 
از احزاب است و ادامه همان طيف عالمه دفتر تحكيم وحدت است كه من هيچگاه اين انجمن ها را با دقت 

دنبال نكرده ام. 

در ادامه در مورد ساختار و طرز كار انجمن اسالمي ترقي خواه برايم توضيحاتي داد. از جمله اينكه اين انجمن 
يك شورا دارد كه در واقع منتخب اعضا است و اين شورا تصميمات را مي گيرد كه تعداد عضو كمتري دارد 

و يك هيأت مديره هم دارد كه راي تمام اعضاي انجمن انتخاب مي شوند. 

آقاي ارمغان در صحبت  هايش به اين نكته اشاره كرد كه انجمن مسؤليت برگزاري انتخابات امسال را بر عهده 
او گذاشته است. احتماالً به اين معنا كه او به عنوان رئيس كميته يا كميسيون يا ركن انتخابات انتتخاب شده 

و او هم يك انتخابات موفق را مديريت كرده است. 

در جريان صحبت  كردن هاي ارمفان پي بردم كه شخصيتي توانمند و تا حدودي كاريزماتيك دارد و بي خود 
نيست كه انتخابات را  بر عهده او گذاشته اند. جواني سليم نفس و خويشتن دار و در عين حال بسيار عاقل، 

محترم و با هوش و استعداد. 
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در پايان صحبت هايش خاطر نشان كرد كه بعد از گفتگو با بچه توانسته حدود 25 نفر از آنان را مجاب كند 
كه در يك كارگاه آموزش دستورنامه شركت كنند و با اين قواعد آشنا شوند و حاال آمده است تا در مورد 

مسائل مربوط به اين قضايا با من صحبت كند و اجازه اش را بگيرد و از اين قبيل. 

وقتي نوبت صحبت به من رسيد تأكيد كردم كه چرا الزم است تمام تشكل  و انجمن ها اين قواعد را بياموزند 
و چرا بايد به آموزش اين قواعد به عنوان يك تكليف ملي نگاه كرد و نه يك  ابزار براي موفقيت هاي گروهي. 
اين روزنوشت ها ممكن است تكراري  براي خوانندگان  نظر مي كنم چون  استداالل هايم صرف  نقل  از  من 
باشند. اما احساس كردم آقاي ارمغان موافقت كرد كه با مسؤالن ساير انجمن ها هم صحبت كند. در حاليكه 

فكر مي كنم مثال بچه هاي شوراي احياي انجمن اسالمي قبول نكردند اين طور عمل كنند. 

من البته تأكيد كردم كه اين قواعد براي بچه هايي هم كه در آينده بخواهند شركت تأسيس كنند الزم است. 
تأكيد من اين بود كه اين قواعد را همه بايد بياموزند. اما هر كس به اندازه نيازش و با توجه به كار و مسؤليتش. 

دستمزد و رزومه
در پايان اين گفتگوي بسيار رضايت بخش كه با تعامل و درك متقابل ادامه يافت از من رزومه خواست كه 
گفتم من چنين عادتي ندارم و خودت چيزي سر هم كن. در مورد دستمزد صحبت كرد. گفتم اگر در دفتر 
برگزار شود هزينه همت عالي است و هركس هر چقدر خواست مي تواند در آن گلدان فيروزه اي رنگ داخل 
موزه بياندازد و اگر هم نياز داشت از داخل گلدان بردارد. اينكه چقدر از دانشگاه مي گيريد يا نمي گيريد نيز 

به خودتان مربوط مي شود. قرار شد طي يكي دو هفته آينده نتيجه را به من اعالم كند. 

اما بحث ما عالوه بر اين نكات به مسائل ديگري نيز كشيده شد و من بيشتر كوشش كردم تا نشان بدهم چرا 
بيروني ترين اليه معنايي دستورنامه رابرت حنبه هاي تكنيكي قضيه است. در حاليكه جنبه هاي مهم ديگري 
دارد كه سعي كردم آن جنبه ها را براي آقاي ارمغان باز كنم و نشان دهم كه چرا بدون ملتي آشنا با اين مهارت 

ما با بربريت طرف خواهيم بود و نه با تمدن. 

نمي گويم من در توضيح نظراتم موفق بودم. اما اطمينان دارم آين آقاي ارمغان آنقدر با هوش هست و چنان 
از روزهاي مهم  امروز يكي  را دريافت و حدس مي زنم  منظور من  به خوبي  دارد كه  ذهن توسعه يافته اي 

زندگي فكر او بود. 

بعد از من پرسيد كه چطور مي تواند اين نكات را به دوستانش هم منقل كند. كه در پاسخ وب سايت كادرها  
دات كام را نشان او دادم و به عنون نمونه گزارش »معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت هاي 
شركتي و انجمني« را پرينت گرفتم و به او دادم و تأكيد كردم ساير مقاالت هم مي تواند براي مقصودش مفيد 
باشد. در جريان همين بحث هاي نظري و تئوريك بود كه درياتم عجب ذهن تيز و با هوشي دارد. كاش 
حوصله داشتم و چند مورد را به عنوان نمونه ذكر مي كردم. خالصه اينكه در فهم مباحث ناب نظري هيچ كم 
نمي آورد و سؤال هايي هم مطرح كرد كه به او گفتم: اين سؤال هاي ديگر باالتر از ديپلم است و ماهيت ناب 
فلسفي دارند. در اينجا بود كه كتاب وحدت تجربه فلسفي اتين ژيلسون را به او معرفي كردم و او هم از من 

خواست نسخه پي دي افي آن را برايش ارسال كنم كه خواهم كرد. 

موقع رفتن از او خواستم اگر مايل بود براي معرفي دستورنامه رابرت يك كانال در تلگرام راه  اندازي كند. 
نشان مي داد چقدر  پاسخ  انجمن صحبت خواهد كرد. همين  با مسؤل روابط عمومي  كه  بود  اين  جوابش 

تشكيالتي فكر مي كند. 

جمعبندي من از اين مالقات بديهي است كه بسيار عالي و خوشبينانه است: اينكه اين بحث ها مثل برگ زر 
در ميان دانشجويان دست به دست مي شود. 
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گفتگو با كارورز اشتهاردي 
وسط گفتگو با آقاي عامر ارمغان بود كه تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم. آقاي حبيب اهلل اعلمي از اشتهارد 
كرج بود. امشب ساعت 9 نشست الگتروگروه هفتاد و يك نفره او شروع مي شد و او مي بايست خودش را 
راي مطالبي كه قرار بود به اعضا بدهد آماده مي كرد. چند سؤال داشت كه با من در ميان گذاشت. من هم در 
حضور آقاي ارمغان كمي با او كل كل كردم و به او قول دادم كمي بعد كه گفتگو با مهمانم تمام بشود با او 
تماس مي گيرم. براي آقاي ارمغان هم توضيح دادم كه آقاي اعلمي كيست و چرا تماس گرفته است و چطور 
دارد از طريق يك الگترو گروه قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را به هفتاد و يك نفر از نيروهاي ساختاري 
انجمن معتادان گمنام در سراسر ايران آموزش مي دهد. بديهي است كه بعد از اين صحبت ها كمي هم در 
مورد انجمن معتادان گمنام و رمز موفقيت اعجاز آميز آن انجمن صحبت كردم و به خصوص در مورد نقش 

دستورنامه رابرت در اين زمينه نيز حرف زدم. 

بعد از رفتن آقاي ارمغان بود كه دوباره با آقاي حبيت اهلل اعلمي تلفني صحبت كردم. آنجا بود كه فهميدم 
مشكل اصلي او چيست: بر خالف دستورنامه رابرت، دوتا از پيشنهادي فرعي دستورنامه رابرت در دستورنامه 
اختصاصي انجمن معتادان حذف شده و كاركرد آن ها در دو پيشنهاد ديگر گنجانده شده است. بعد از اينكه 
متوجه قضيه شدم توانستيم آن را براي آقاي اعلمي هم توضيح بدهم. سرانجام آقاي اعلمي تصميم گرفت 
كه تمام پيشنهادهاي پارلماني به روايت دستورنامه را درس بدهد و بعدا در توضيح هاي خود اضافه كند كه 
اين پيشنهادها در آئين نامه انجمن معتادان گمنا چه تفاوت هايي پيدا كرده اند. در پايان قرار شد كتاب كاركردن 
به  مربوط  بحث هاي  ادامه  و  برساند  من  به دست  از سه شنبه  زودتر  اعلمي  دانيل  آقاي  از طريق  را  قدم ها 

پيشنهادها نيز به سه شنبه آينده موكول شد. 
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يكشنبه 10 آبان 1394

تحوالت اجتماعي مرتبط با جنبش كادرها
ديشب به منزل رفتم. در جريان رفت و برگشت چيزهايي را مشاهده كردم كه فكر مي كنم به نحوي با جنبش 
كادرها مرتبط است. به صورت خالصه به آن  ها اشاره مي كنم و بعد به ادامه گزارش از فعاليت دفتر كادرها 

برخواهم گشت كه از پنجشبه تا امروز را بايد پوشش بدهم. 

مقاومت دسته جمعي رانندگان تاكسي
  ً در جريان رفتن از ميدان هفت تير تا ميدان شهرك غرب، راننده تاكسي به خاطره عجيبي اشاره كرد: ظاهرا
مسؤالن تاكسيراني رانندگان تاكسي را جايي جمع كرده اند و به آنان گفته اند كه شما وظيفه داريد به خانم هايي 
كه به عنان مسافر سوار تاكسي مي شوند و حجابشان را رعايت نمي كنند تذكر بدهيد و مسؤل حجاب مسافران 
شما هستيد و اگر خانمي در تاكسي بد حجاب باشد تاكسيران تا صد هزار تومان جريمه خواهد شد. اما 
رانندگان تاكسي به صورت يكپارجه اعتراض كرده اند و زير بار نرفته  اند. آخر كار هم گفته اند اين سانديس 
را جمع كنيد و در سطل زباله بريزيد،  ما سنديس خور نيستيم )سانديس اسم برند نوعي آب ميوه  است كه در 
انواع تجمعات بسيجي ها بين آنان توزيع مي شود و به نماد تطميع چماق به دستان با يك خيار بدل شده است(. 

تصاحب جنگل هاي شمال
همسفر من بين دو ميدان هفت تير و شهرك غرب از خاطراتي صحبت كرد در مورد اينكه چطور جنگل هاي 
برايم  را  نمونه اش  دو  مي شود.  بدل  مجلل  كاخ هاي  انواع  به  و  تصاحب  دارد  مختلف  افراد  توسط  شمال 
شرح داد: يكي در اعماق يك جنگل در گرگان كه كاخ عظيمي ساخته شده كه افراد محلي گفته اند متعلق 
به شخصي به نام ابريشم چي صاحب يك كارخانه داراي برند خارجي است،  و كاخ عظيمي ديگر بر بلندي 
يك كوه جنگلي ديگر در شمال كه ادعا كرد به آيت اهلل نورمفيدي امام جمعه يكي از شهرهاي شمال تعلق 
دارد و اطرافش هم دارند براي ساير مقامات كاخ مي سازند. اين دو نمونه، با آنچه كه خودم چند دهه قبل 
در كالردشت شاهد بودم و اين روز هاي نيز تحت عنوان عارت گردنه حيران مطرح است، نمونه  هاي بسيار 
كوچك از هجوم جمعيت به درون  سلسله جبال البرز است كه در دامنه جنوبي آن محور تمدني مشهد/تهران/

پنجنشبه روز خوبي بود
ديروز روز خوبي بود از يكسو بعد از مدت ها تعدادي از اعضاي كادرها به دفتر آمدند و بخشي از آنان تصميم 
گرفتند كه كارگاه هاي وكيالن را - با در واقع مؤسسه ارتقاي پروفشن گرايي در وكالت را - احيا كنند. درست 
بعد از رفتن آنان پسر عمو ارجمند ها آمدند و نشان دادن كه نيامدنشان به كارگاه دانشجويان ناشي از كم 

 عالقگي به دستورنامه رابرت و كارگاه هاي آموزشي نيست. 
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چهارشنبه 20 آبان 1394

مدتی اين مثنوی تأخير شد
حدود ده روز است كه به داليل مختلف از ثبت خاطرات تاريخ كادرها غفلت كردم. علت های زيادی داشت: 
مدتی صرف شد تا ماشين قديمی روميزی را با يك ماشين دست دوم اروپايی جايگزين كنم. دويست هزار 
تومان دادم و هشتاد هزار تومان بدهكار شدم كه اول ماه آذر بايد بپردازم. اما سرعت ماشينم خيلی افزايش 
يافت. با اين همه، به دليل به هم ريختن قلم ها و صفحه كليد، هرگاه می خواستم دست به نوشتن ببرم پارگراف 
استايل های متن روزنوشت های قبلی به هم می ريخت و بايد اين مشكالت فنی را هم رفع می كردم. اما برای 
اجرای برنامه های جديد بايد كمی وقت صرف می كردم تا با ويندوز ده آشنا شوم. در اين مدت چند رويداد 

عمده هم رخ داد كه مجبور شدم تمام وقت به آ ن ها بپردازم. گذار به برخی از آن ها اشاره می كنم: 

شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور
يكی از اين رويدادها كه شايد مهمترين رويداد سال های اخير هم باشد، شكل گيری نهادی است به نام شورای 
اين شورا  نظر من شكل گيری خود  مورد  اهميت  بازنشستگی كشور.  و  تشكل های صنفی  هماهنگی  عالی 
نيست. چون می شود حدس زد اعضای تازه نفس اين شورا نيز بعد از برگزرای چند جلسه بی فايده كار را رها 
كنند و يكی دو نفر آدم حرفه ای مثل آقای عطارديان ته حوض باقی بمانند و رياست آن را بر عهد بگيرند و 
تنهايی كارهای آن ها رتق و فتق كنند. اهميت آن اين است كه رئيس اين شورا اعالم آمادگی كرده است كه من 
بيرون از جلسه قواعد اداره جلسه را به او آموزش بدهم و در عين حال در آغاز هر نشست اين شورای نيز 
حدود 10 تا 20 دقيقه مبرم ترين قواعد دستورنامه را به اعضای حاضر آموزش بدهم و به اين ترتيب به مرور 
قواعد دستورنامه رابرت به اعضای اين شورا آموزش داده شود و از آنجا كه اين افراد در سازمان های صنفی 
بزرگ ديگری هم عضو هستند می شود اميدوار بود كه اين افراد قواعد دستورنامه را به تشكل های متبوع خود 

منتقل كنند. به اين خاطر است كه فكر می كنم اين رويداد يكی از مهم ترين رويدادهاست. 

در حال حاضر نمايندگان هفده تشكل كارفرمايی و كارگری و بازنشستگی كشور - در سطح ملی و استان 
تهرانی - در آن شركت می كنند. هشتمين اجالس اين شورای عالی روز يكشنبه در دبيرخانه كانون عالی 
انجمن های صنفی كارفرمايی ايران )كعاصا(  برگزار شد و ظاهرا دبيرخانه اين شورا نيز به دبيرخانه كعاصكا 
انتقال يافته است. آقای حميد رضا سيفی كه يكی از اعضای هيأت مديره و خزانه دار كعاصكاست رياست اين 
شورا را بر عهده دارد. داستان روابط و دعواهای من با اين عضو هيأت مديره - اگر نوشته شود - بسيار جالب 

و خواندنی از آب درخواهد آمد اما اگر االن به اين قصه بپردازم ثبت اين رويدادها از دست خواهد رفت. 

بعد از يك گردگيری درست حسابی با آقای سيفی فكر كردم در برخورد با اين شخص درست عمل نكردم. و 
رويكردم را تغيير دادم: دست هر همكاری برای ساختن جامعه انسانی تر را بدون هيچ پيش شرطی می پذيرم و 
روی چشم می گذارم. اين رويكرد كلی من در اين روزهاست. اما چرا با آقای سيفی همين رويكرد را نگيرم؟ 
گرفتم و جواب داد. البته او هم در مواجهه با من و در پی گفتگوی ديگران در روش برخوردش با من تجديد 
نظر كرد و در آخرين جلسه ای كه ساعت 11 صبح دوشنبه هفته قبل - 11 آبان 94 - در دفتر كعاصكا با او 
داشتم و از بيان جزئيات جالب آن صرف نظر می كنم به تفاهم كامل رسيديم. او به من پيشنهاد كرد كه برای 
جلسه يكشنبه 17 آبان يك وب سايت برای اين شورای عالی راه انداز كنم تا هشتيمن اجالس اين شورا از 
آن رونمايی كنند. من هم تمام توان وقت گذاشتم تا آن وب سايت را اندازی كردم. عالوه بر آن، مجموعه ای 
مطلب در مورد اهدای جايزه صلح نوبل 2015 به تشكل های چهارگانه تونسی را به سه زبان عربی و انگليسی 
و فارسی روی وب سايت جاگذاری كردم و تمام اين كارها ديگر فرصتی برای من باقی نگذاشت كه بتوانم 

اين روزنوشت ها را ادامه دهم. 

يك مشكل فنی هم در كار بود: بعد از تغيير كامپيوتر و سفر از ويندوز اكس پی به ويندوز ده، طبق معمول 
برخی از قلم ها و فونت ها و استايل های پارگراف را از دست دادم تا اينكه سرانجام ديروز بعد از ظهر موفق 

شدم اين مشكالت را هم برطرف كنم و تازه امروز موفق شدم اين مشكالت فنی را بر طرف كنم. 
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حاال هم تأكيد می كنم كه به مرور سرم هرچه بيشتر شلوغ خواهد شد و بايد نسبت به خالصه نويسی اين 
روزنوشت ها تصميم جدی تری بگيرم. 

همين امروز هم كارهای بر زمين مانده زيادی دارم. به همين خاطر هرچه فكر می كنم می بينم اهميت كارهايی 
كه بايد در اين لحظات انجام شود دارد از اهميت نوشتن اين روزنوشت ها بيشتر می شود. به همين خاطر از 
گزارش - حتی اجمالی - رويدادهای ده روز گذشته چشم می شوم و از روايت ايده های جديدی كه امروز 
به ذهنم رسيد و برخی از آن ها را يادداشت كرده ام می پردازم و اگر وقتی ماند آخرين رويدادها را به ترتيب 

خالف جهت تاريخ رخ داد آن ها دنبال خواهم كرد. 

ايده های صبحگاهی
ديروز فقط آقای ابراهيم عليپور به كارگاه سه شنبه ها آمده بود. و جالب اينكه او هم بحث اش اين بود كه 
آخرين نشست باشد. فرصت بسيار خوبی بود كه با هم اين مسأله را مورد بررسی قرار بدهيم كه چرا ظرفيت 
اين كارگاه ها محدود است. در اين زمينه من به نكات بسيار جالبی رسيده ام كه بايد به مرور و مورد به مورد 
در سيصد سؤال  كه  مطالبی  مقدماتی شامل همان  مرحله  كه  است  اين  كنم. خالصه اش  يادداشت  را  آن ها 
آموزشی انجمن ملی پارلمانتارين ها آمده است كم و بيش بايد در حدود 15 جلسه سر و ته اش هم بيايد و به 
افرادی كه ته كارگاه باقی می مانند و حتی به تمام اعضای كارگاه سيصد سوآل را داد و از آنان امتحان گرفت 
و آنان را - بدون ايجاد توهم در مورد توانمندی هايش - به حال خود گذاشت تا با رويكرد كاماَل جديدی كه 
با آن آشنا شده اند زندگی خودشان را مورد ارزيابی مجدد قرار بدهند و برای مراحل بعدی تصميم بگيرند. 

افرادی كه به اين ترتيب مرحله مقدماتی را پشت سر می گذارند اگر در امتحان شركت كردند و نمره قبول 
گرفتند قادر خواهند بود كه در دوره بعدی شركت كنند و يا به عنوان عضو عادی تقاضای عضويت در انجمن 

كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت را پر كنند. 

در واقع آنچه كه به دست آمد يك پيروزی سلبی بود: من انتظار داشتم كه كارورزان بعد از حضور در كارگاه 
آموزشی دستورنامه رابرت به فعاليت خود به عنوان يك كادر برای ساختن جامعه های فسادناپير هم ادامه 
دهند. بعدها بود كه اين مسأله ساده را درك كردم كه ساختن يك انجمن فساد ناپذير مثل زدن يك رستوران 
در تهران است در حاليكه من به كارورزان خود فقط مهارت آشپزی را ياد داده ام. به عالوه، هركس كه در اين 

كارگاه ها شركت می كند لزومَا قادر نخواهد بود كه يك انجمن تأسيس كند. 

البته، و طبق معمول من از هدف خودم صرف نظر نكرده ام. اما حاال دارم مهارت های خودم را برای ساختن 
انجمن های فسادناپذير ارتقا می دهم و در اين زمينه تجربه معتادان گمنام كم نظير است و سخت مشغول 

مطالعه و تحقيق در اسناد اين انجمن هستم. 

نخستين كارورز پروانه دار
ايده ای كه امروز صبح به عنوان يك ايده صبحگاهی يادداشت كردم به اين ماجراها مربوط می شود. ديروز 
سند سؤال های آموزشی دستورنامه رابرت را به آقای عليپور دادم و از او خواستم كه اين سؤال ها را خوب 
ياد بگيرد و امتحان بدهد و نخستين كسی باشد كه از دفتر كادرها گواهينامه دريافت می كند. آقای عليپور هم 
قبول كردو من هم به نظرم رسيد كه اين خبر را به اطالع ساير اعضای اين كادر برسانم. ديشب اين نامه را 

برای آنان ارسال كردم: 

اعضای كارگاه سه شنبه ها
سالم

در نشست امروز ترجمه سيصد سؤال پارلمان از بخش های اوليه كتاب دستورنامه رابرت در اختيار كارورزان 
قرار گرفت و قرار شد بعد از اعالم آمادگی برای شركت در امتحان دريافت گواهينامه مربوطه  شركت كنند. 
به اين تريب به نظر می رسد نخستين كادری كه موفق به دريافت گواهينامه خواهد شد طی يكی دو هفته 
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آينده تعيين می شود. نام و مشخصات و گزارش مربی پارلمانی در مورد اين اشخاص - با اجازه آنان - در 
وب سايت كادرها دات كام جاگذاری خواهد شد. 

ضمن تقاضا برای اعالم وصل اين نامه از ساير كارورزانی كه ميل به دادن امتحان و گرفتن گواهينامه هستند 
و  می گيرد  قرار  متقاضيان  اختيار  در  امتحان  جلسه  در  پارلمانی  سؤال  سيصد  كاغذی  متن  می شود،  اعالم 
سؤال هايی كه بايد جواب داده شود نيز تعيين خواهد شد. كسانی كه به حداقل 70 درصد سؤال های تعيين 

شده پاسخ درست بدهند گواهينامه مربوطه تقديم می شود. 

تا به امروز آقای ابراهيم عليپور نخستين كارورزی است كه آمادگی خود را برای شركت در امتحان اعالم 
كرده است. 

با احترام. داود حسينی



132

پنجشنبه 21 آبان 1394

خالصه ماجراهای ديروز
ديروز روز پر حادثه ای بود. خانمی به نام نصيرپور از دفتر پااليشگاهی در عسلويه تماس گرفت تا از من 
بپرسد آيا برای روز های سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم آذر آتی وقت دارم كه برای برگزاری كارگاه 
آموزش دستورنامه رابرت به عسلويه بروم؟ جوابم روشن بود: كارگاهی دارم اما زمان كارگاه را جا به جا 

خواهم كرد. اين ماجرای مهم را در روزنوشت امروز روايت خواهم كرد.

ماجرای بعدی به انجمن معتادان گمنام مربوط می شود. آقای حبيب اهلل اعلمی آخر شب و قبل از برگزاری 
الكترو كارگاه آموزش دستورنامه رابرت با هفتاد و يك نفر از رهبران انجمن معتادان گمنام به من زنگ زد تا 
مطلبی را كه برای آموزش »قواعد ناظر بر كسب و تخصيص صحن« آماده كرده بود با من مرور كند. او از من 
دعوت كرد كه جمعه فردا در كنوانسيون انجمن معتادان گمنام كه در يكی از هتل های تهران برگزار خواهد 

شد شركت كنم و من هم قبول كردم. در اين مورد هم نكاتی را خواهم نوشت. 

ديروز دعوت نامه نهمين مجمع عادی شورای هماهنگی تشكل های صنفی كشور را برای من هم به عنوان 
يك عضو ارسال كردند. اما و بر خالف قول قبلی، در دستوركار جلسه وقتی به آموزش قواعد دستورنامه 
رابرت اختصاص داده نشده بود. با عنايت به صحبت هايی كه رئيس جلسه در اجالس قبلی داشت من حدس 
زدم كه وی توافق مربوط به آموزش قواعد دستورنامه رابرت به اعضای اين شورا را يك جانبه نقض كرده 
است. به همين خاطر تصميم گرفتم در اين شورا شركت نكنم. اما به داليلی تصميم گرفتم طی نامه ای به آقای 
مهندس عطارديان از وی تقاضای مشورت بكنم. ايشان هم نكات جالبی مطرح كرد كه در ادامه روزنوشت 

امروز به آن می پردازم. 

ديروز و امروز صبح ايده های جديد، متنوع و جالبی در مورد مسائل گوناگون به ذهنم رسيد. برای خودم 
عجيب است كه ذهنم چقدر بارور شده است. اگر فرصت شد اين ايده ها را هم برای تبين اينكه چگونه جنبش 

كادرها جلو می رود نقل خواهم كرد. 

ديروز چهارشنبه طبق معمول حدود ساعت 9 شب دوبار به تلفن همراه آقای داود زواره زنگ زدم و هر 
دوبار تلفن را قطع كرد و جوابی هم نداد. برايش پيام زدم كه نگران حالت هستم. قرار بود با اين شخص كه 
قاضی بازنشسته و در حال حاضر وكيل است و يكی از معدود افراد تحصيل كرده در ميان فاميل من محسوب 
می شود يك انجمن ميثاق خانوادگی درست كنيم. و واكنش او اينطور است. من كه تصميم ندارم دست از 
ساختن يك انجمن خانوادگی بردارم هر چهارشنبه قرار است به اين آقا زنگ بزنم تا ببينم برای كاری كه 
توافق كرده بوديم انجام بدهد چه كار كرده است. او هم چند هفته ای است كه ديگر حتی جواب تلفن من 

را هم نمی دهد. 

داستان عسلويه
سرچشمه داستان عسلويه آقای مهندس شهرام حالج پژوهشگر مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
است. او به عنوان تنها متخصص قانون مناقصات كشور برای آن بخش از كاركنان دولت كه بايد در مراسم 
مناقصات دولتی شركت كند كنفرانس های آموزش مختلف برگزار می كند و بعد از آشنايی با دستورنامه رابرت 
حاال در هر همايش و كنفرانسی كه شركت می كند و به هر مناسبتی كه بتواند دستورنامه رابرت و كارگاه های 

آموزش دستورنامه رابرت را معرفی می كند. 

مدت ها قبل يكی از كاركنان يكی از پااليشگاه های مستقر در عسلويه تلفنی با من تماس گرفت تا از نحوه 
آموزش اين قواعد به همكارانش در عسلويه سؤال كند. او در جريان شركت در يكی از كارگاه های آموزشی 
آقای حالج با دستورنامه رابرت و من آشنا شده بود. من توضيحات الزم را به او دادم. قرار شد با مديرعامل 
شركت كه تازه عوض شده بود در اين مورد صحبت كند و نتيجه را به من بگويد. فكر می كنم دو سه باری با 
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مت تلفنی صحبت كرد. اما قضيه پيگيری نشد. من هم پرونده عسلويه را مثل پرونده مشهد، مجلس شورای 
اسالمی، و بسياری از سازمان های ديگری كه يكی دو نفر در آن ها اظهار عالقه می كنند اما نمی توانند ايده خود 
را جا بياندازند و مطلب فراموش می شود، برای هميشه در ذهنم بستم كه ديروز خانمی زنگ زد و بدون مقدمه 
از من پرسيد كه آيا برای سه شنبه و چهارشنبه وقت داريد كه برای شما بليط هواپيما تهيه شود؟ جا خوردم. 
بليط هواپيما برای سفر به كجا؟ حاال نوبت آن خانم بود كه جا بخورد. فكر می كرد من در جريان هستم. بعد 
برايم توضيح داد كه قرار است به »فرايند« بروم و دو روز در آنجا كارگاه بگذارم. پرسيدم: فرايند چی هست 
اصاَل؟ وقتی توضيح داد - كه البته هنوز هم نمی دانم كلمه »فرايند« بخشی از اسم پااليشگاه است يا چيزی 

ديگر - متوجه شدم قضيه به همان ماجرای پااليشگاه عسلويه مربوط می شود. 

كنم. گفتم  ارسال  از خودم  بايد يك شرح حال  داد كه  بعد دوباره همان خانم زنگ زد و توضيح  دقايقی 
ندارم اما تهيه خواهم كرد. و متن زير را به عنوان نخستين شرح حال اختصاصی خودم تهيه كردم. منظورم 
آنان  اين است كه اين شرح حال به طور خاص برای كسانی تهيه شده كه قرار است برای  از اختصاصی 
كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت را برگزار كنم و در نتيجه روی آن بخش از فعاليت هايم تمركز كرده ام 

كه به اين قضيه ارتباط بيشتری دارد. 

شرح حال:
داود حسينی، فرزند، سيد محمد، شناسنامه شماره 201، متولد 1332

از آنجا كه آشنايی با دستورنامه رابرت و پی بردن به اهميت تاريخی اين قواعد برای حل مشكل اصلی مربوط 
به سازماندهی به جوامع و انجمن های كارآمد و اثربخش، از يك سو نتيجه ی فرايند های جهانی سازی است 
و از سوی ديگر ناشی از تحوالت گسترده داخلی است، در ادامه به آن بخش از فعاليت های تحقيقاتی كه به 
اين جنبه از زندگی حرفه ای مربوط می شود، اشاره می كنم. توضيح اين نكته ضروری است كه در جريان تهيه 
و انتشار نشريات گوناگونی كه فهرست آن ها در زير می آيد و من در آن ها نقش سردبير و ناشر را مرتكب 
شده ام، دست به كارهای تحقيقاتی هم زده ام كه نتايج آن ها به صورت گزارش و مقاالت مروری در همين 

نشريات منتشر شده اند. 

فهرست نشريات
1. نشريه گلنامه به مناسبت نخستين نمايشگاه ده روزه گل و گياه تهران )هر روز يك شماره مجله 38 

صفحه ای(.24 ارديبهشت تا 2 خرداد 1371
2. نشريه شهر سالم به سفارش ستاد شهر سالم شهر ری. تهران

3. نشريه چاووش، نشريه خبری فرهنگسری بهمن. تهران.
4. ماهنامه»بولتن«، نشريه داخلی شهرداری تهران در طول مديريت آقای كرباسچی

5. نشريه ماهانه »دارو و درمان«، نشريه شركت داروپخش و هوليدنگ دارويی تأمين
6. رسانه داروپخش، نشريه داخلی شركت داروپخش 

6.. توليد گرايان ايران، نشريه جمعيت توليد گرايان ايران
7. خبرنامه و فصلنامه »پيام داروسازان« متعلق به انجمن داروسازان ايران 

8. پيام جراح، نشريه انجمن جراحان عمومی ايران 
9. اتيكز. نشريه مؤسسه اخالق پزشكی ايرانيان

10. قطعه سازان خودرو، نشريه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
11. پيام كارفرمايان، نشريه كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران 

در حال حاضر نيز برخی نشريات الكترونيكی را از نظر فنی و محتوايی اداره می كنم كه به عنوان نمونه خوب 
www.kadrha. :است  به وب سايت كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت به اين نشانی زير مراجعه شود

               com
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تمركز پژوهشی
بديهی است كه در جريات توليد محتوا برای نشريات فوق، ناگزير به قلمروهای مختلفی بايد سرك كشيده 
می شد. اما محور اصلی بسياری از آن تأمالت،  و با توجه به نيازهای مخاطبان آن شريات، كم توانی ما در كار 

گروهی بود. اين پژوهش ها سه دوره تاريخی را طی كرد: 
1. تأمل در روش های تدوين برنامه  استراتژيك در سازمان ها. 
2. درك ضرورت تدوين كد اتيكز در سازمان های پروفشنال. 

»بازآفرينی  ملی  طرح  تدوين  و  بيزيسن  با  آن ها  تفاوت های  و  پروفشن  متعالی  معانی  به  بردن  پی   .3
پروفشن ها از شبه پروفشن های دولتی«. 

4. و به ضرورت، پی بردن به دستورنامه رابرت و آشنايی با يك جهان جديد: قانون عرفی پارلمان

از حدود ده سال پيش ترجمه كتاب اصلی و خالصه »دستورنامه رابرت« راآغاز كردم كه به زودی ويرايش 
يازدهم آن منتشر خواهد شد. 

كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت 
از آنجا كه به كارگيری قواعد دستورنامه رابرت در انواع مجامع تصميم گيری مستلزم محلی سازی اين قواعد 
بود، نختسين كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی به همين منظور و با حضور گروهی از شخصيت های ملی 
از روز 17 ارديبهشت 1391 شروع به كار كرد. در اين چهار سال، هر هفته به طور متوسط دو يا سه كارگاه 
آموزش دستورنامه رابرت برای عالقمندان تشكيل شده است و روند محلی سازی اين قواعد هم چنان ادامه 

دارد.
با احترام. داود حسينی
تهران. 20 آبان 94

األن كه متن را مرور كردم ديدم ويرايش نياز دارد. اين كار را در متن اصلی انجام خواهم داد. 

در جريان تهيه همين متن بودم كه خانم نصيرپور دوباره زنگ زد. از من برآورد هزينه می خواست. من هم به 
او جواب دادم كه چون معرف من آقای حالج بوده است و او بهترين فردی است كه می تواند در اين مورد 

صحبت كند. بنا بر اين هر چه او بگويد من می  پذيرم. 

می دانستم كه اين خانم - كه بسيار خوش برخورد، سريع  الذهن و باهوش است - احتمااَل بايد نقش رابط من 
با مديرعامل را بازی كند. وگرنه در موقعيتی نبود كه پيشنهاد من را قبول كند. به من گفت كه رزومه ام را به 

ايميلی كه برايم خواهد فرستاد ارسال كنم. قبول كردم. 

مناسب ترين فرد برای تعيين قيمت پايه
بالفاصله با آقای حالج تماس گرفتم و جريان را برايش تعريف كردم. بعد از او خواستم به عنوان تنها فردی 
در ايران امروز كه صالحيت دارد منصفانه ترين قيمت پايه خدمات من را تعيين كند برای يك روز كارگاه 
يك قيمت پايه تعيين كند و به آنان بدهد. من ضمن صحبت با آقای حالج داليل خودم را برای اين كه چرا 
او تا آنجا كه من می شناسم مناسبت ترين فرد برای تعيين قيمت پايه اين خدمات است برايش تشريح كردم: 
او يك از معدود افرادی است كه می داند اين كاال چقدر ارزش دارد،  من برای آشنايی با اين قواعد و محلی 
 سازی آن ها چقدر وقت و نيرو صرف كرده ام. دانش و فهم و تخصص من در اين زمينه چقدر است. اين 
قواعد برای آينده مملكت چقدر اهميت دارد. واقعَا فكر نمی كنم كسی را بشود يافت كه بهتر از آقای حالج 

با اين قضايات آشنا باشد. 

از طرف ديگر كار آقای حالج به كار من خيلی نزديك است. او هم دارد قانون مناقصات كشور را جلو می برد. 
آن را در كارگاه هايی كه در سطح ايران برگزار می شود آموزش می دهد. كم و بيش همان كاری كه من می كنم.
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به خاطر تمام اين مسائل - كه ضمن صحبت با آقای حالج سيل آسا به ذهنم حريان يافت - اطمينان يافتم 
كه او برای اين كار مناسب است. 

از آن طرف خط آقای حالج هم اذعان كرد ضمن گوش سپردن به داليل من مشغول بررسی و برآورد بوده 
است و او هم به همان قيمت پايه ای رسيد كه من برای مشهد و كميته فنی شهرسازی ارايه دادم: يك روز 

يك ميليون تومان!

در ادامه آقای حالج توضيح داد كه اين قيمت كف است در نيتجه برای آن كه جای چانه هم گذاشته شود 
می شود يك ميليون و سيصد تا يك ميليون پانصد در نظر گرفت كه می تواند متناسب با شرايط مختلف بين 
يك تا دو ميليون تومان نوسان داشته باشد. كاماَل با او موافق بودم و به او گفتم كه من از »فرايند« خواستم كه 
شما به عنوان فرد متخصص در اين مورد نظر بدهيد. بعد از او خواستم اگر از او در اين زمينبه پرسيدند بر 

اساس همين قيمت پايه به آنان قيمت بدهد و او هم قبول كرد. 

خبر بد از كميته فنی شورای عالی شهرسازی
در ادامه گفتگو با  آقای حالج از او در مورد واكنش كميته فنی شورای عالی شهرسازی پرسيدم. با تلخگامی 
توضيح داد متأسفانه واكنش بد بوده  است. نگران شدم. گفتم: ولی قبول داريد كه ما در ارايه و عرضه نمره 

قابل قبول می گيريم. گفت بله.

حق در اين زمينبه واقعَا با ما بود. از شب قبل از شركت  در اجالس كميته فنی شورای شهرسازی و معماری 
برای معرفی قواعد دستورنامه رابرت با آقای حالج يك سناريو تهيه كنيم و طبق همان سناريو برخی از قواعد 
پارلمانی را به اعضای كميته فنی به صورت نمايشی توضيحی داديم. انتظار ما - من و آقای حالج - اين بود 
كه با آن عرضه عالی، حتمَا واكنش مثبتی دريافت خواهيم كرد. اما حاال می گفت: واكنش آنان متأسفانه بد 
بوده است. خيلی كنجكاو شدم كه از قضيه سر در بيارم كه چرا واكنش آنان بد بوده است؟ به من گفت: نياز 
به توضيح مفصل دارد و تلفنی نمی شود از پس مطلب برآمد. قرار شد حضوری با هم صحبت كنيم. بعد از 
مدتی ايميلی به او زدم و از او خواستم اگر فكر می كند آشنايی من با واكنش اعضای كميته فنی سبب می شود 
تا روش كارم را در عسلويه بهبود بدهم، دست كم از طريق ايميل مهم ترين نكات را به من منتقل كند. هنوز 

واكنش آقای حالج را دريافت نكرده ام. 

امروز صبح كه صندوق ايميلم را باز كردم نامه ای به انگليسی از فردی به نام ظفر محمدی دريافت كرده بودم 
كه خواهان ارايه »آفر« من در مورد كااليی بود كه در ضميمه پيوست تعيين شده بود. متوجه شدم كه مدير 
عامل احتمااَل اين تقاضا را به ضميمه آن سند پيوست برای هر كس كه بخواهد به شركت تحت مديريت او 
خدماتی ارايه دهد می فرست. اما من به اين دليل كه برنامه آداب ريدر را بعد از رفتن به ويندوز 10 نصب 

نكرده ام قادر به خواند متن سند پيوست نشده ام.

تصميم گرفتم بعد از گفتگو با خانم نسيم پور )يا نصيرپور - امان از كری!( شرح حالم را ارسال كنم اما ديدم 
ممكن است دير شود. به همين خاطر نامه كوتاه زير را به انگليسی برای آقای محمديان نوشتم و ارسال كردم: 

Dear Sir
 Your message received. My offer for the Workshops for Teaching Robert’s
 Rules of Order will be submitted as soon as possible after having a briefing whit
 .Your Excellency
 .I beg leave to ask you for having a glance at this web site

Thanks a lot
Davood Hossein
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ايده های نو
از ديروز كه از تصميم »فرايند« در عسلويه با خبر شده ام در ذهن ورزی های تنهايی هايی خود، خودم را در 
سالنی تخيل می كنم شبيه به سالن سخنرانی در اهواز و كاركنان اداره آقای ظفر محمدی را هم تخيل می كنم 
كه پای منبر نطق من نشسته اند. بعد، آن مربی ذهنی در اين مجمع ذهنی و برای آن مخاطبان ذهنی دست به 
كارهايی می زند و مطالبی را بيان می كند كه بخش ديگری از ذهنم درمی يابد چه حرف ها و يا چه اقدامات 
جالبی است و او اين ها را به عنوان ايده های جديد تلقی می كند و برای آن كه فراموش نشود فوراَ آن ها را 
جايی ثبت می كند. به اين ترتيب، هرچه به ذهنم فرصت خيال بافی بيشتری می دهم،  آن داود های ذهنی كه 
در اين مجامع تخيلی به صحن می آيند و حرف می زنند بخش وسيعی از حرفشان نو و به درد بخور است. 

جالب اينكه من در جريان مجامع واقعی نيز خيلی خيلی زياد دچار اين حالت ها می شوم و خودم در می يابم 
كه چه ايده های نو به درد به خوری به ذهنم می رسد: نو و درست و به درد بخور و نه خياالت. 

در واقع همانطور كه ذهنم - به عنوان يك درام نويس - در عالم خيال زندگی  قهرمانان را به صورت حيرت 
 انگيزی خلق می كرد، حاال ذهنم به صورت مستمر مسائل مربوط به انسان و علوم انسان و جامعه ايرانی را در 
چارچوب های نظری و به درد به خور حل و تحليل می كند. و از آنجا كه آنچه از ذهنم بيرون می آيد به عمل 
تبديل می شود و اين عمل نيز در مقياس ايران و اين روزها در مقياس جهان بازتاب می يابد با نقل و ثبت آن ها 

می خواهم روند بسط اين قواعد در ايران را برای آيندگان مستند سازی كنم. 

به عنوان نمونه خودم را می بينم كه در مجمع عسلويه مشغول نمايش پاورپوينتی است كه برای عرضه در 
داد. عنوان آن  ارايه  برگزار شد  تهران  كتابخانه مركزی دانشگاه  مناقصات كه در  قانون  به  كنفرانس مربوط 
سخنرانی اين بود: اشخاص حقوقی در آشوب محض. بعد بخشی از دهنم كه او هم ظاهراَ دارد به صحبت ها ی 
مربی پارلمانی در مجمع عسلويه گوش می كند اين سؤال را مطرح می كند كه آيا اين اهانت آميز نيست كه 
اتهام »آشوب محض« زير سؤال  به  اين مديران دلسوز و زحمت كش را  شما سازمان های تحت مديريت 
می بريد؟ آيا متهم كردن سازمان های تحت مديراين اين عزيزان نيست كه سبب می شود واكنش منفی نسبت 

به آموزه های شما نشان دهند؟ 

به نظرم اين ها سوآل های مهمی است و من بايد خيلی از ذهنم سپاسگذار باشم كه حتی نمی دانم اين ايده ها 
را چطور خلق می كند،؟ و چطور به آن ها جواب می دهد؟ 

تعريف جديدی از اشخاص حقوقی
به هرحال، بعد از طرح اين سؤال ها از سوی يكی ديگر از »داود« ها كه در صحن حضور دارد، داود ناطق به 
او پاسخ می دهد: در اينجا ما از »اشخاص حقوقی« صحبت می كنيم. بعد بالفاصله همان داود ناطق از مجمع 
اين سؤال را می پرسد: چه كسی می تواند اشخاص حقوقی را تعريف كند؟ و از اين جا بارش انديشه در 
مجمع ذهنی آغاز می شود: هركس ايده ای می دهد كه  من به عنوان »من« تمام آن ها را درك كرده و حتی آن ها 
را ارزيابی می كند و به يك تعريف جديد می رسد كه برای من داود حسينی هم جالب است: يك شخص از 

منظر حق. يعنی چه؟ مگر يك نفر هم می تواند شخصت حقوقی باشد؟ 

تا همين ديروز كه برای اين سؤال ها جوابی معقولی يافتم نمی توانستم درك كنم كه چرا آقای فروزان - يكی 
از كارورزان كادر وكيالن - مستنداَ ادعا می كرد كه در ادبيات حقوقی حتی يك فرد هم يك شخصيت حقوقی 
است. راستش در دستورنامه رابرت هم، آنجا كه از تشكيل كميته ها صحبت می كند، شخصيت حقوقی مركب 

از يك نفر را هم به رسميت می شناسد. اما چطور چنين چيزی ممكن است؟ 

همانطور كه گفتم، تا ديروز فكر می كردم يك »شخص« يك شخصيت حقيقی است و نه حقوقی. اما وقتی دو 
نفر بشوند و يك متن را امضا كنند يك شخصت حقوقی ايجاد كرده اند. در نتيجه فرق بين شخصيت حقوقی 
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و حقيقی همين است كه شخيصت حقوقی بيش از دو نفر بايد باشد. اما در تعريف ديشب، شخصيت حقوقی 
يك شخص از منظر حقوق است. بيشتر توضيح می دهم. 

يك طبيب يك شخص را چگونه می بيند؟ يك شخص طبی! يعنی از منظر علم طب: برای يك طبيب به عنوان 
يك طبيب يك شخص يك ارگان زنده  است كه اگر فالن ساختار آن درست كار نكرد بيمار است و او وظيفه 
دارد كه آن نقص در عملكرد آن ارگان را بهبود بدهد و درمان كند. يك روانپزشك به مثابه يك روانپزشك 

شخص را موجودتی روانپزشكی می بيند و به همين ترتيب اشخاص مختلفی در جامعه داريم. 

ديشب و امروز صبح در جريان تأمل برای آنكه خودم را برای سخنرانی در عسلويه آماده كنم از جمله به 
نظرم رسيد كه از پاور پوينتی كه برای نمايش در كنفرانس كارشناسان مناقصات كشور آماده كرده بودم استفاده 
كنم. در دنيای خيال نيز خودم را می ديدم كه دارم در مجمع عسلويه برنامه اجرا می كنم و در ضمن اجرای 
آن برنامه است كه يك شخص ذهنی در آن مجمع ذهنی هشدار يا اخطار می هد كه ممكن است متهم كردن 
تمام اشخاص حقوقی به آشوب محض، به ديگران برخورد: يعنی چه كه اشخاص حقوقی در آشوب محض 
به سر می برند؟ اين سازمان ما دارد مثل ساعت و با تمام تالش كار می كند. ديگر چرا آشوب محض؟ خودم 
را می بينم كه در آن مجمع ذهنی در برای اين سؤال قرار گرفته كه البته انگار خود ديگری در درون خودم آن 

را مطرح كرده است. 

يك گام به جلو
از زاويه دانش  از دو زاويه مختلف بررسی كرد:  بايد يك سازمان را  اين مرحله است كه فكر می كنم  در 
مديريت و از زاويه دانش حقوق. قلمروی مديريت را ايزاك آديزيس خوب تبين كرده است. اما وی وقتی به 
قلمرو تصميم گيری گروهی در يك سازمان می رسد مطلقَا در مورد دستورنامه رابرت ساكت است. در حاليكه 
روند تصميم گيری گروهی در ميان مالكان و سهامداران و اعضای يك سازمان امری است حقوقی كه در حيطه 

دانش حقوق پارلمانی قرار می گيرد كه در اين زمينه دستورنامه رابرت تعيين تكليف كرده است. 

در ادامه تأمالت درونی خود بسياری از دستاوردهای حقوقی اخير خود را مرور می كنم و احساس می كنم 
می توانم آن ها را در يك چيدمان ديگر - به قول كامپيوتريست ها - ريست كنم. 

روند  اين  بود.  فعاليت هايش  از  دقيقه  دو  يكی  طی  ذهنم  درونی  روندهای  توصيف  كردم  نقل  كه  اين ها 
در  دستاورد هايم  از  خالصه ای  جلسه  ابتدای  همان  در  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  تا  يافت  ادامه  ذهن ورزی 
موردحق و رابطه آن با قاعده را توضيح بدهم و تيتر های زير به نظرم رسيد كه در اساليد اول آن پاورپوينت 
اضافه كنم و عنوان پاور پوينت را هم روزآمد كنم تا روش شود اين پاور پوينت را برای آن كنفرانس جديد 

تهيه كرده ام: 

اشخاص حقوقی در آشوب محض
تعريف شخص حقوق 

تعريف حق و توضيح منشأ آن
ارتباط حق با مناسبات اجتماعی

حق و حقوق و ارتبا آن  ها با قاعده و قانون
نظام حقوقی ايران در آشوب محض

تحليل آشوب و تبين علت آن: گذر از جامعه چوپانی و دهاتی به پست مدرن
دستگاه مفهومی برای فهم بحران و راهكارهای برون رفت از بحران

دستاورد ديگر
جالب است كه در دنيای خيال گاهی از روش كار خودم انتقاد می كردم و به يادم می افتاد كه بجای متكلمه 
وحده بودن ديگران را هم در بحث شركت بدهم. به همين خاطر ناگهان در آن مجمع ذهنی از يك عضو 
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صحن می خواهم تا نظرش را در مورد حق بيان كند. و از ديگری می خواهم تا نظر او را اصالح كند. و همين 
تمرين های ذهنی است كه نهايتَا به دو تصميم ذهنی ديگر منجر شد: 

يك. اينكه در جلسه بعد از معارفه يك كميته كل تشكيل دهيم و مشكل را به صورت دسته جمعی بررسی 
كنيم و از درون آن يك پيشنهاد بيرون بياوريم و آن پيشنهاد را به بحث بگذاريم. و در تمام اين فرانيد نيز من 

به عنوان مربی پارلمانی و در عين حال رئيس كميته بررسی غيررسمی فعاليت كنم. 

دو. قبل از تصميم در اين مورد حتما با رئيس سازمان در مورد اين طرح صحبت كنم و از او بخواهم كه اين 
ايده را در ميان جمع البی كند. خالصه اينكه قبل از اجرايی كردن اين تصميم ها حتمَا با كارفرما بيشتر صحبت 

كنم و ببينم توقع او از اين كارگاه چيست؟ می خواهد طی اين دو روز چه بكند؟ 

نظر خودم  به  اين جريان  در  ارزشی هستند و دستاوردهای ذهنی من  با  بسيار  اين ها تصميم های  نظرم  به 
فوق العاده بود. 

معتادان گمنام 
مورد  در  و  می زند  زنگ  اشتهارد  از  كه  داشتم  تلفنی  كارورز  معمول شب های چهارشنبه يك  ديشب طبق 
دستورنامه رابرت با من صحبت می كند. بله. او را می شناسيد: آقای حبيب اهلل اعلمی يكی از كارورزان كادر 
معلمان كه همراه با فرزندش كه يكی از مربيان آينده است و همراه با آقای داود دانايی از اشتهارد و از كرج 
به تهران می آيند. او يك الگتروگروه در تلگرام راه اندازی كرده است كه حدود هفتاد نفر از رهبران انجمن 
معتادان گمنام عضو آن گروه هستند و آقای اعلمی هم دارد مباحث دستورنامه رابرت را از اين طريق به آنان 

آموزش می دهد. 

برای كسانی كه در آينده ممكن است بخواهند روند توسعه تمدن را در ايران مدرن دنبال كنند بايد به نقش 
حياتی انجمن معتادان گمنام در اين زمينه خيلی توجه داشته  باشند. اين انجمن - بعد از تشكيالت بهائيان 
- گسترد ه ترين تشكيالت و سازمانی است كه بر اساس قانون عرفی پارلمان )آنطور كه در دستورنامه رابرت 
آمده( سازمان دهی شده است. و متأسفانه همانطور كه اعضای تشكيالت بهائی به رمز موفقيت خود توجه 
نكردند و دستورنامه رابرت را در اختيار بقيه مردم ايران قرار ندادند يا دادند و مردم به آن توجه نكردند 
)نمی دانم. اين مسائل نياز به بررسی های دقيق تر تاريخی دارد( انجمن معتادان گمنام نيز به اين نكته توجه 

ندارد كه دانش فنی و تكنولوژی خودش را در اختيار ديگران نيز بگذارد. 

بهترين سيستم برای برگزاری جلسات
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جمعه 22 آبان 1394

ادامه ماجرا
دستورنامه  آموزش  كارگاه های  در  اشتهارد  از  كه  اعلمی  اهلل  آقای حبيب  با  همراه  امروز جمعه  است  قرار 
رابرت شركت می كند به كنوانسيون انجمن معتادان گمنام برويم كه در يكی از هتل های تهران برپا می شود. 
اين كنفرانس دو روزه است و ديروز نيز برگزار شده است. اما آقای اعلمی در نشست های امروز آن شركت 

می كند. 

البته ديشب به من تلفن نزد. امروز صبح با او تماس خواهم گرفت و دوست دارم در اين كنوانسيون شركت 
كنم و اگر شد عكسی از مراسم آن بياندازم و گزارشی از آن تهيه كنم. ماجراهای امروز جمعه را وقتی رخ 
دادند گزارش می كنم. اكنون ساعت حدود شش بامداد است و من به گزارش رويدادهای ديروز و پريروز 

می پردازم. 

بهترين سيستم برای برگزاری جلسات
داشتم ماجرای كارگاه روز سه شنبه را روايت می كردم كه در آن فقط دو نفر شركت كرده بودند: آقای داود 
رئيس دانا كه از كرج می آيد و يكی از كادرهای رهبری انجمن معتادان گمنام است و به عنوان مدديار با سه 
گروه حدوداَ 25 نفره از معتادان گمنام قدم ها را كار می كند. نفر ديگر آقای حبيب اهلل اعلمی است كه ساكن 
كرج است و او هم يكی از كادرهای رهبری اين انجمن است و بسيار پرشور و پرهيجان است. او هم يك 

الگتروگروه هفتاد و يك نفره را اداره می كند كه برای آموزش قواعد دستورنامه رابرت تشكيل شده است. 

همانطور كه گفتم به نظر من انجمن معتادان گمنام در مدرن سازی ايران امروز نقشی بسيار حياتی تر از آنچه 
كه خودشان تصور می كند ايفا كرده  است. اين انجمن در ايران - بعد از تشكيالت بهايئان - دومين سازمانی 
است كه بر اساس دستورنامه رابرت ايجاد شده  است. به همين دليل در هر فرصتی من سعی می كنم اين دو 
نفر از رهبران اين تشكل را تشويق كنم كه تجربه ها و آموزه های خودشان برای ساختن سازمان های مبتنی بر 

فضائل اخالقی در اختيار ديگران نيز قرار دهند. 

از آنجا كه در جلسه روز سه شنبه دانيال اعلمی هم به خاطر كالسی كه در دانشگاه برايش گذاشته بودند 
نتوانست در كارگاه حضور يابد من دستم به درس جديد نرفت در نتيجه به تشريح اهميت اين انجمن پرداختم

ايده های جديد
در جريان بحث هايی كه اين روز ها در مورد منشأ حقوق راه می اندازم، خودم نكات جالب و بديعی كشف 
می كنم كه ممكن است دوباره سازی چرخ باشد. اما نشان می دهد كه درك خودم از اين مفاهيم دارد عميق تر 

و بسط يافته تر می شود. 

در جريان همين بحث هاست كه به درك جديدی از لگال سيستم يا نظام حقوقی رسيده ام. و حاال خيلی خيلی 
عميق تر از قبل بحران فقدان سيستم لگال در كشور را درك می كنم و علت های آن را می فهمم. و حتی بهتر 
می فهم كه اين لگال سيتسم چيست؟ چگونه عناصر آن به وجود می آيد و چرا در جامعه امروز ايران نظام 

حقوقی و ارزشی ما دست خوش بحران است. 

من در مورد اين مفاهيم در طول اين روزنوشت ها زياد داد سخن داده ام. نكته ای كه تكرار می كنم اين است 
كه اين گفتمام مدام دارد بسط می يابد و پخته تر و جامع تر می شود. 

در هر حال، در جلسه سه شنبه كوشيدم با تبين جزئی و دقيق مفهوم لگال سيستم و توضيح اينكه جامعه ما به 
دليل اينكه از دوره چوپانی و دهاتی به دوره پست مدرن پرتاب شده است در حال ساختن يك لگال سيتسم 
است. اين كار فرصت تاريخی زيادی نياز دارد اما جبر فشارها خيلی زياد است و در اينجاست كه انجمن 
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معتادان گمنام با ترويج آموزه های تشكيالتی خود به انجمن های ديگر می تواند اين روند را تسريع و تسهيل 
كند. زيرا كه در غير اين صورت جامعه  امروز ايران ممكن است سرعت تحوالت را نتواند تحمل كند و از 

هم فروبپاشد. 

حنبش پاكان
من نام انجمن معتادان گمنام ايران را »جنبش پاكان« گذاشته ام و برای آن يك نقش تمدن ساز مهم قائل هستم. 
اين رويكرد من با استقبال آقای داود دانايی مواجه شده است. اما آقای اعلمی در برابر اين بحث ها بی تابی 

نشان می دهد و نگران است كه برچسب »جنبش پاكان« برای انجمن مشكل ساز شود. 

در جريان كارگاه روز سه شنبه همين نظرات را توضيح می دادم. و برای نشان دادن اهميت دستورنامه رابرت 
در كارآمدی و اثربخشی انجمن ها و سازمان های مختلف، به ساختار سازمانی جامعه بهائيان پرداختم و مقاله 
شوقی افندی را كه در سن 16 سالگی كه دانشجوی دانشگاه آمريكايی بيروت بوده است و در نخستين شماره 
نشريه اتحاديه  دانشجويان دانشگاه آمريكايی بيروت كه سال 1915 متشر شده است معرفی كردم. تمام اين 
مطالب را آقای داود دانايی می بلعيد اما آقای اعلمی بی تابی نشان می داد. شايد به اين دليل كه آقای داود دانايی 
احساس می كند به عنوان مددجو از نكاتی كه من در صحبت هايم مطرح می كنم برای طرح در كارگاه های 
خودش استفاده كند. به همين دليل نطق های من را ضبط می كند و بارها گوش می دهد. شايد به همين خاطر 
كه در سخنرانی های خود برای معتادان از آن ها استفاده كند. اما آقای اعلمی وقتی در مورد سازمان بهائيان و 
نقش احتمالی دستورنامه در اين موفقيت صحبت می كردم ضبط اش را خاموش می كرد. حتی هشدار می داد 

كه مراقب باشم مبادا اين بحث ها كار دستمان بدهد. 

يك پيشنهاد و ده ها ايده
در پايان اجالس سه شنبه كه به نطق تك نفره من اختصاص يافت آقای اعلمی گفت كه چند دقيقه ای هم 
به طرح مشكالت آنان اختصاص داده شود. استقبال كردم. مشكل خود را مطرح كرد: ترجمه آن بخش از 
»راهنمای سرويس های محلی« كه به دستورنامه اختصاصی انجمن مربوط می شود و بسيار بد ترجمه شده 
است بهتر است بار ديگر ترجمه شود. به عالوه، اين دستورنامه اختصاصی با قواعد مندرج در دستورنامه 
رابرت تفاوت های اندكی دارد. در اين مورد هم می شود اين بخش از دستنورنامه را براساس دستورنامه رابرت 
بازنويسی كرد تا اين اختالف ها سبب گيجی كسانی كه می خواهند به دستورنامه رابرت مراجعه كنند نشود. 

وقتی آقای اعلمی اين پيشنهاد را مطرح كرد من از آن استقبال كردم. و بعد از اين بود كه هرگاه اين پيشنهاد 
به ذهنم می آمد، همراه با آن چند پيشنهاد جديد هم به ذهنم می رسيد. به چند نمونه از آن ها اشاره می كنم:

1. ترجمه گروهی. به ذهنم رسيد اين متن را به اعضای انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلمانی )نماپ( 
اختصاص بدهيم تا آن را به صورت گروهی ترجمه كنند. 

2. با آقای حبيب اهلل اعلمی صحبت كنم تا مبلغی بابت هزينه ترجمه بپردازد و اين مبلغ را بين مترجمان تقسيم 
كنم كه نخستين دستمزد آنان از اين راه باشد. شايد در آنان ايجاد انگيزه كند. 

3. متن ترجمه شده را با يك مقدمه در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنيم. به خصوص كه متوحه شدم 
در بخشی از اين فصل از راهنمای سرويس های محلی با صراحت تأكيد شده است كه:

بعضی جلسات بر طبق قوانين اقتباس شده از قواعد برقراری نظم رابرتس اداره می شود. اين سيستم كه در آن 
به زمان و وقت اهميت زيادی داده شده است، بهترين سيستم برای برگزاری جلسات اداری است كه تا كنون 
اختراع شده و از آن طريق می توان بيشترين كار را در كمتری زمان علی رغم عمق اختالف  بين اعضا انجام داد. 

من متن اصلی اين بخش از راهنمای سرويس های محلی را هم عينَا نقل می كنم تا كيفيت ترجمه روشن شود. 
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Meetings will be conducted according to these rules of order, adapted from 
Robert’s Rules of Order. This time-honored system for conducting business 
is the clearest way yet devised for getting a maximum amount of business 
done in a minimum of time, regardless of the degree of disagreement among 
the participants.

كيفيت ترجمه را مالحطه می كنيد. آدم دلش به حال ده ها هزار نفر از معتادان عزيزی كه از روی اين نوشته 
كوشيده اند خودشان را بهبود ببخشند می سوزد. اما نكته در خور تأمل اينكه در آغاز اين بند آمده است كه 
جلسات طبق ين قواعد نظم يا دستورنامه اداره می شود. در حاليكه مترجم فارسی كلمه مشكوك »بعضی« را 
به متن اصلی افزوده است: بعضی جلسات بر طبق قوانين اقتباس شده از قواعد برقراری نظم رابرتس اداره 

می شود. . . چرا بعضی؟ معلوم نيست. 

4. و يك ايده ديگر: افزودن اين بخش از راهنمای سرويس های محلی انجمن معتادان گمنام به پاور پوينت 
معرفی دستورنامه رابرت. 

البته، بعداَ كه بيشتر فكر و تأمل كردم نسبت به بعضی از اين ايده ها دچار ترديد شدم. مثاَل آيا انتشار اين سند 
سبب ترويج نوع خالصه شده از دستورنامه در ميان مردم نخواهد شد؟ و آيا اين اقدام به كيفيت دستورنامه 

رابرت در آغاز راه صدمه نخواها زد؟ 

عصر چهارشنبه
با اين مقدمات، شامگاه چهارشنبه گذشته آقای حبيب اهلل اعلمی زنگ زد و متنی را كه از روی كتاب و از روی 
جزوه های آموزشی كارگاه در مورد كسب و تخيصص صحن آماده كرده بود با من دوباره مرور كرد تا همان 

متن را در الگتروگروه خود منتشر كند. 

بعد از مرور متن تهيه شده آقای اعلمی تأكيد كرد كه الگتروگروه تا ساعت يازده و نيم ادامه دارد و اگر دچار 
مشكل شد به من زنگ خواهد زد. و از من قول گرفت كه خواب نباشم تا در بتوانم در حل مشكل احتمالی 

به او كمك كنم. 

به اين ترتيب، قواعد دستورنامه رابرت كه قباَل خالصه آن از طريق جزوه راهنمای سرويس های محلی انجمن 
معتادان گمنام در مقياس چند صد هزار نفری )گفته می شود ان،ای 400 هزار نفر عضو دارد( معرفی شده بود، 

حاال دارد به مرور به نحول كامل معرفی می شود و از اين طريق در مقياس ملی بسط می يابد. 

ادامه ماجراهای شورای عالی هماهنگی انجمن های صنفی كشور 
نهمين مجمع عادی شورای هماهنگی تشكل های صنفی  نامه  همانطور كه گفتم: پريروز چهارشنبه دعوت 

كشور را برای من هم به عنوان يك عضو فاكس كردند. برای آنكه خوانندگان احتمالی اين روزنوشت ها 
تصويری عينی از دستوركار اين مجمع داشته باشند من متن اين دستورنامه را توصيف می كنم؟

سمت راست و باالی صفحه با حروف درشت و سياه اين عبارت آمده است: 
شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور

زير اين عنوان و داخل يك پرانتز و با قلم نازك می خوانيم:
)كارفرمايان، كارران، بازنشستگان(

سمت چپ و باالی نامه تاريخ نامه: 1394/8/24، و زير آن شماره نامه: 210 - 110. به نظرم اين شماره يا 
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الكی است و يا  شماره نامه های دبيرخانه كعاصكاست كه به اين نامه هم اختصاص داده شده است. 

متن نامه: با سالم

احترامَا نهمين جلسه اين شورای عالی در روز يكشنبه 1394/8/24 رأس ساعت 17 الی 20 در محل خيابان 
حافظ، خيابان رودسر، شماره 17، طبقه دوم. كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران برگزار می شود. 

دستورحلسه: 
1. جمع آوری معرفی نامه از تشكل هايی كه تا كنون معرفی نامه ارايه نداده اند )تشكل های نامبرده در جلسه 

قبلی(
نمايندگان  با  مالقات  برنامه  و  ريزنی  نتيجه  اعالم  و سربرگ. همچنين  باره سايت  در  نهايی  2. جمع بندی 

مجلس - توسط آقای روزبهانی
3. ارايه گزارش پيگيری دريافت اصل لوگوی كليه تشكل ها به روی سی دی جهت استقاده در سربرگ شورای 

عالی - توسط آقای ياراحمديان
4. ارايه گزارش نمايندگان كارفرمايی )اقايان عطارديان و سيفی(، كارگری )آقای ياراحمديان( و بازنشستگی 

)آقای اشرفی و دهقان كيا( جهت دريافت معرفی نامه و لوگو
5. بررسی مشكالت كافرمايی، كارگری و بازنشستگی راجع به امضای طرح الحاقيه و ارايه معرفی نامه

6. جمع بندی نهايی طرح ساختار تأمين اجتماعی
7. بحث و تبادل نظر در باره چگونگی اعالم موجوديت شورای عالی هماهنگی

8. بحث و تبادل نظر مجدد در مورد روز و ساعت تشكيل جلسات شورای عالی هماهنگی 

همچنين از كليه افراد اخواهشند است مدارد ذيل را مد نظر قرار دهند؟ 
1. تمامی افراد در صورت داشتن هرگونه اطالعات ساختاری و فنی در مورد سازمان تأمين اجتماعی آن را 

در جلسه مذكور ارايه دهند. 
2. از نمايندگانی كه تا به حال معرفی نامه خود را از تشكل مربوطه ارايه نداده اند، تقاضا می گردد معرفی نامه 

و مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند. 
3. ارايه هرگونه پيشنهاد در مورد دستور جلسه و تشكل ها و ارسال به دبيرخانه شورای عالی. 

امضا: رئيس شورای، حميد رضا سيفی

برگه دوم و پيوست اين فراخوان نيز يك جدول شش ستونی است به شرح زير
ستون اول: نوع تشكل ها

ستون دوم: نام آن ها
ستون سوم: نام اعضای اصلی

ستون چهارم: سمت
ستون پنجم: نماينده 

ستون هفتم: محل امضا

رديف های اين جدول نيز به چهار طبقه تقسيم شده است: 
طبقه اول: تشكل های كارفرمايان كشور شامل هشت رديف:

1. كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران 
2. كانون انجمن های صنفی كارفرمايی استان تهران
3. اتاق بازرگانی صنايع و معادن و كشاورزی ايران

4. اتاق بازرگانی صنايع و معادن و كشاورزی استان تهران
5. اتاق تعاون ايران
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6.. اتاق تعاون استان تهران
7. اتاق اصناف ايران

8. اتاق اصناف استان تهران

دسته بعدی »تشكل های كارگری كشور« است در شش رديف به شرح زير: 
1. كانون انجمن های صنفی كارگری ايران

2. كانون انجمن های صنفی كارگری استان تهران
3. كانون عالی شوراهای اسالمی كار ايران

4. كانون شوراهای اسالمی كار استان تهران
5. مجمع عالی نمايندگان كارگری ايران 

6.. مجمع عالی نمايندگان كارگری استان تهران 

دسته سوم »تشكل های بازنشستگان« در سه رديف: 
1. كانون عالی انجمن های صنفی كارگری بازنشسته و مسمری بگير ايران

2. كانون مركزی بازنشستگان تأمين اجتماعی 
3. كانون بازنشستگان شهرستان تهران

و دسته چهارم »مشاوران گروه« كه در ده رديف نام عده ای ذكر شده است. از جمله در رديف آخر شخصی 
به نام »مهندس حسينی« كه احتمااَل منظورش من است كه مهندس نيستم و معلوم نيست تحت چه شرايطی 

از من به عنوان »مشاور آموزشی« اسم برده شده است. 

به نظر من حتی نگاهی به اين سند به خوبی نشان می دهد كه اين گردهم آيی تا چه سردستی و بی ريشه است 
و ممكن نيست از درون آن ساختاری جدی بيرون بيايند. من - هرچند در حال حاضر دل و دماغ الزم برای 

پرداختن به جزئيات را ندارم اما به چند مورد آن اشاره می كنم: 
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شنبه 23 آبان 1394

كادر قهرمان
اگر قرار باشد از ميان كادرها يكی را به عنوان قهرمان انتخاب كنم اين لقب را به آقای عبداهلل صفائی پور 
خواهم داد كه همسايه ديوار به ديوار من است و در حال حاضر به عنوان كارشنان يا مديری در معاونت منابع 
انسانی وزارت صنعت معدن و تجارت )يا يك هم چه چيزی!( خدمت می كند. وی ديشب مهمان من بود و 
تا ساعت يك ربع به صبح با هم حرف می زديم. سخنان او تصويری از درون دستگاه های دولت در شرايط 
فعلی در اختيار كسانی كه اين روزنوشت ها را در آينده ممكن است بخوانند خواهد گذشت. شايد جذاب ترين 
بخش خاطرت اين كادر قهرمان آنجا باشد كه يكی از رزمندگان سابق سپاه قدس كه هم رزم آقای صفائی پور 
بوده و حاال به عنوان رئيس گارد آقای خامنه ای خدمت می كند، توانسته است از آقای خامنه ای برای آقای 
صفائی پور وقت بگيرد و ايشان نيز روز 11 بهمن پارسال به مدت 45 دقيقه و در يك مالقات دو نفره با آقای 
خامنه ای هر انتقادی كه از وی داشته - صريح و بی پرده - با او مطرح كرده است. تصويری كه خاطرات آقای 
صفائی پور به ما می دهد كمك خواهد كرد تا درك درستی از پيشرفت جنبش كاردها كسب كنيم. به خصوص 
كه قرار شد با كمك آقای صفائی پور نسبت به محلی سازی دستورنامه رابرت در وزارت صنعت همكاری 
كنيم. اينكه ديروز چه عاملی سبب شد تا با آقای صفائی پور كل كل كنيم ماجرای جالبی دارد كه به آن خواهم 

پرداخت. اما قبل از آن بايد ماجرای مهمی را كه نيمه رها شد دنبال كنم. 

ادامه ماجرای قبل
وقتی روز چهارشنبه دستوركار نهمين شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور به دستم رسيد و در 
دستوركار آن خبری از برنامه ی آموزشی كه قرار بود در آغاز هر جلسه ارايه شود نيامده  بود نست به رفتن به 
اين شورا دچار ترديد شدم. اين ترديد ها به خصوص با توجه به رفتار غيرقابل پيش بينی و ناظريف مهندس 

سيفی جدی تر می شد. 

به خاطر دارم وقتی متوجه شدم كه او رئيس جلسه است با خوشحالی اعالم كردم: خيالم راحت شد. چون 
مشكل ترين قسمت كار اين بود كه رئيس شورا را متقاعد كنيم كه اين قواعد را قبول كند. اما حاال كه شما 
رئيس شورا هستيد و به ضرورت اين قواعد پی برديد ديگر مراد حاصل است. بعد برايش توضيح دادم كه 
ديگر نيازی به حضور من در آن شورا نيست. كافی است شما به تدريج اين قواعد را بياموزيد و در اداره 
جلسات آن شورا از اين قواعد استفاده كنيد. ايشان هم قبول كرد. و قرار شد تا قبل از جلسه يك نشست نيم 
ساعته داشته باشيم و با هم قواعد مورد نياز برای جلسه اول را تشريح كنيم. اما من گرفتار تهيه و آماده سازی 

وب سايت شورای عالی هماهنگی شدم و او هم البد سرش از من هم شلوغ تر بود. 

عالوه بر اين، قرار بود تا روز جلسه در اتاق كنفرانس ويديو پروژكشن نصب كنند و من خودم را برای ايران 
نطق براساس نمايش تصاوير آماده كرده بودم. اما دريغ از يك كامپيوتر ساده كه وب سايت را نشان بدهد. بعد 
هم كه من كل دستورنامه را معرفی كردم به جای آنكه آقای سيفی پشت آن را بگيرد و در حمايت از قواعد 
صحبت كند در ميان جمع با صدای بلند گفت: آن قواعد برای مردمی با فرهنگ پنج خوب است. اينجا فرهگ 
يك هم نيست. پس اين قواعد به درد نمی خورد. يا در وسط جلسه كه در اداره اش درمانده بود به من گفت: 
بايد فكری برای اينجا بكنی. تمام اين ها به اين معناست كه در حال حاضر آقای سيفی شخصيتی آشفته دارد 
كه برای يادگيری و اجرای قواعد دستورنامه مناسب نيست. در نتيجه بايد صبر كرد تا او آنقدر به ضرورت 

اين قواعد پی ببرد كه حاضر باشد هزينه های آن را كه لزومَا فقط پول نيست بپردازد. 

تشك های  هماهنگی  عالی  شورای  آتی  يكشنبه  جلسه  در  گرفتم  تصميم  كه  بود  فوق  موارد  به  توجه  با 
كارفرمايی شركت نكنم. اما توانستم مانع از آن شوم كه طی نامه ای به دبيرخانه تصميم خود را عملی كنم. دارم 
ياد می گيرم تصميم های مهم را تا آنجا كه جا دارد به عقب بياندزم و به آن ها فكر كنم. حتمَا پخته تر می شوند. 

به همين دليل آگانه از هر واكنشی پرهيز كردم تا بعد. 
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نامه به مهندس عطارديان
در جريان همين تأمالت بود كه به خاطرم رسيد خوب است طی نامه ای به مهندس عطارديان قضيه را با وی 

در ميان بگذارم و از وی مشورت بخواهم. به همين دليل نامه ای برای وی نوشتم و برای او ارسال كردم. 

االن می خواهم متن اولين و دومين نامه به مهندس عطاريان را نقل كنم. اما تمام تلفن های دفتر قطع شده 
و ارتباط ايميلی و اينترنتی من از صبح جمعه تا االن از كار افتاده است. چرا؟ همان ماجرايی كه سبب شد 
تلفن های من قطع شود سبب شدند همسايه ام آقای عبداهلل صفائی پور نيز به دفتر كادرها بيايد و مباحث بسيار 
ارزشمندی مطرح شود كه بايد نقل كنم. از آنجا كه هنوز سيستم تلفن داخلی و اينترنت من وصل نشده و 
به ايميل دسترسی ندارم به نظرم می رسد خوب است به ماجراهای ديروز بپردازم و بعد دوباره ادامه ماجرای 

شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور را روايت كنم. 

تركيدن وسائل برقی
صبح روز جمعه ساعت حدود 3 بامداد بود كه از خواب بيدار شدم و كارم را شروع كردم. ساعت حدود 6 و 
نيم بود كه مشغول صرف صبحانه شدم و ضن خوردن نان و شير از پنجره آشپزخانه المپ داخل حفاظ فلزی 
كه پياده روی جلوی دفتر را روشن می كند تماش می كردم. مدتی است كه اين المپ را نصب كرده اند و تمام 
مدت با وز وز مداومش حواسم را به خودش جلب می كند. ناگهان انگار دچار زلزله شد. با تعجب لرزش 
خشم آلود روشنايی المپ را نگاه می كردم كه ناگهان چيزی در سالن منفجر شد. به سالن برگشتم: از روی 
موينتور روی ميز دود به هوا می رفت: چيزی در آن منفجر شده و سوخته بود. از پر نور شدن المت آويزان از 
سقف سالن دريافتم به دليلی كه نمی دانستم چيست ولتاژ برق چند برابر شده است. فوری كامپوتر را از برق 
كشيدم. پرنتر را خاموش كردم. اسكنر كه به برق وصل نبود. يخچال را هم از برق كشيدم و المپ  آشپزخانه 
را هم خاموش كردم. با اين همه، كمی بعدچيز ديگری در سالن شماره دو منفجر شد. بعد يك انفجار خفيف 
ديگر در كنار ميز كارم رخ داد. فكر كردم بهتر است به طور كلی فيوز برق را قطع كنم. با مركز برق منطقه 
تماس گرفتم تا اين ماجراها را گزارش كنم و كمك بخواهم. كسی جواب نداد. فكر كردم تا همسايگان فنی 
من، يعنی آقای ميرزايی كه مدير ساختمان هم هست، و آقای صفايی پور كه كادر قهرمان است از خواب بيدار 
نشوند و علت اين قضيه را برايم توضيح ندهند و اطمينان نيابم كه اين انفجار ها تكرار نمی شود بهتر است از 

هيچ وسيله برقی ای استفاده نكنم. 

علت انفجار
ساعت به حدود ده صبح روز جمعه رسيده بود. تلفن های دفتر قطع و تلفن همراه نيز فاقد طبق معمول فاقد 
شارژ بود. تصميم گرفتم حضوری به مالقات مدير ساختمان بروم. آقای ميرزائی كه در طبقه چهارم مستقر 
است برايم توضيح داد كه دو فاز برق ساختمان به دليل اشتباه مسؤالن برق منطقه روی يك خط افتاده و به 
اصطالح دو فاز شده است. بسياری از وسال برقی آقای ميرزايی نيی سوخته بود. بعضی از همسايه ها هنوز 

خواب بودند اما تمام آنان كه وسايل برقی در مدار داشتند دچار خسارت شده  بودند. 

آقای ميرزايی توضيح داد كه خوشبختانه در چنين وضعيت هايی شركت بيمه كه طرف قرارداد شركت برق 
است خسارت لطمه ديدگان را می پردازد.. 

نخستين كارزار در سطح محله
بلوك  تعدادی  تا  آمده  پيش  مناسبی  فرصت  رسيد  نظرم  به  كه  بود  قضيه  پيرامون همين  گفتگو  در جريان 
ساختمانی را حول يك كارزار برای گرفتن اين خسارت ها سازمان دهی كنيم با اين هدف كه با كسانی كه در 

جريان همين كارزار آشنا می شويم بعداَ يك انجمن محله  بسازيم.

با همسايگان مستقر در بلوك های ساختمانی مجاور تماس  در پی تحقق همين هدف بود كه تالش كردم 
بگيرم. مقابل در ساختمان سمت غربی ما جوانی داشت پله های سنگی جلو در حياط را می شست. به او 
نزديك شدم. سالم كردم. برای نخستين بار بود كه بعد از حدود ده سالی كه در اين دفتر مستقر شده ام او را 
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می ديدم. قد بلند بود. موهای سرش مشكی و كوتاه بود و من از طرز تی  كشيدنش روی پله های ساختمان 
دچار ترديد شدم كه او يك نظافت چی حرفه ای باشد كه در ازای دستمزد دارد ساختمان را نظافت می كند. 
. . .؟ عمداَ سؤالم را نيمه تمام  اينجا هستيد يا  اما به ساكنان آن محله  هم نمی خورد. پرسيدم: شما ساكن 
گذاشتم تا واكنش او را دريابم. اگر نظافت چی بود بايد با صراحت می گفت كه برای نظافت آمده است. اما 
اين جوان نمی دانست به سؤال من چه جوابی بدهد. من من كنان از پاسخ طفره رفت و در حاليكه با حركت 
كله ساختمان سمت غربی را نشان می داد از من پرسيد: شما اينجا می شينيد؟ گفتم: بله من همسايه شما هستم. 
امروز صبح برق ساختمان ما دو فاز شده و بسياری از وسايل برقی همسايه ها سوخته است. می خواستم ببينم 
ايا وسايل همسايه های اين ساختامان نيز خسارت ديده اند يا نه؟ حواب داد: نه برق اين ساختمان نرفته است. 
گفتم: از برقی رفتگی حرفی نزدم. از سوختن وسايل برقی صحبت كردم. آيا سايل برقی ساكنان اين ساختمان  
هم سوخته است يا نه؟ باز جواب داد: من می دانم برق اينجا قطع نشده است. حدس زدم از نظر ذهنی بايد 
مشكلی داشته باشد. پرسيدم: خانه شما همين جاست؟ مكث كرد. انگار نمی دانست چه جوابی بايد به من 
بدهد. بعد پرسيدم: نظافت اينجا با شماست؟ گفت: بله. پرسيدم:  شما كارگر نظافت چی هستند؟ گفت:  نه. 

ما همينجا می شينيم. با تعجب پرسيدم: پس ساكن اينجا هستيد؟ باز هم نمی دانست چه جوابی بايد بدهد

آنقدر گيج به نظر می رسيد كه از ادامه گفتگو صرف نظر كردم. با لحنی كه منظورم را دريابد و با كلمات 
شمرده برايش توضيح دادم: وقتی همسايه ها را ديدی ازشان بپرس كه وسايل برقی آن ها سوخته است يا نه؟ 
اگر سوخته بود به من اطالع بده. بعد به او نشان دادم كه در كدام واحد مستقر هستم. و به سراغ واحد بعدی 

رفتم كه در كوچه كوچكی كه به خيابان كريم  خان می خورد قرار دارد. 

پيرمرد ريز جثه ای با موها و بلوز سفيد و صورت تيره رو به روی در باز ساختمان ايستاده بود و داشت به 
تعميركار دربازكن برقی كه در طبقات مشغول كار بود كمك می كرد. مدير ساختمان بود و اسمش خاوران.  
هر از گاهی سرش را جلو می برد و صدايی را كه از بلندگوی دربازكنی برقی بيرون می ريخت می شنيد و 
دكمه ای را فشار می داد. نزديك شدم. سالم كردم و گفتم: همسايه شما هستم و ساكن آن ساختمان. از باالی 
ديوار كنار كوچه، كالغ پر ساختمان ما با نمای سيمانی نارنجی رنگ كثيف و دوده گرفته ديده می شد. قضيه 
را برايش تعريف كردم. برق ساختمان آنان هم دو فاز شده بود و بسياری از وسايل برقی همسايگان سوخته 
بود. قرار شد با ساكنان ساختمان صحبت كند و در صورت لزوم مديران ساختمان هايی كه دچار اين مشكل 
شده اند در دفتر كار من جمع شوند تا با هم يك تصميم جمعی بگيريم. استقبال كرد. خوشحال شدم بعد 
پرسيدم: آيا شما می دانيد مدير اين ساختمان نبش كوچه كيست؟ جواب داد: مديرش يك خانم است كه من 
با او ارتباط ندارم. گفتم: می خواستم بدانم برق اين ساختمان  هم دو فاز شده است يا نه؟ جواب داد: ولی من 
با آن خانم ارتباطی ندارم. خانم من با او ارتباط دارد كه او هم مسافرت است. گفتم: ولی من با جوانی كه 
آنجا را نظافت می كرد صحبت كردم. با توضيحی كه داد معمای جوان حل شد: پدر آن جوان حين شستن 
شيشه های اين ساختمان سقوط كرد و مرد. ساكنان ساختمان به بيوه ی او كه سه پسر هم داشت يك اتاق در 

زير زمين اين ساختمان دادند تا زندگی كند. آن جوان پسر همان خانم است. 

آقای خاوران بعد از اين توضيح مجمل به دربازكن برقی نزديك شد تا يكی ديكر از دكمه ها را فشار بدهد. من 
فرصت يافتم تا ساختمان ده طبقه ای را كه كنارش ايستاده بودم نگاه كنم و در دل به ساكنان آن احترام بگذارم. 

انجمن محله يا انجمن ساختمان؟ 
هرچند خيلی زود دريافتم كه راه اندازی يك كارزار در اين زمينه عملی نيست. چرا؟ اواَل برق فقط دو بلوك 
ثانيَا هر فرد بايد خودش به سازمان بيمه مراجعه كند و مداركش را بدهد و  ساختمانی دو فازه شده بود. 
خسارتش را بگيرد. ثالثَا قرار است نيست حق كسی را بخورد. در نتيجه يك سری مسائل اداری هست كه بايد 
طی شود. و دست آخر اينكه معلوم شد اين جبران خسارت بيمه ای دست كم به ساختمان ما تعلق نمی گيرد. 
دليل؟ اين خسارت فقط به ساكنان ساختمان هايی تعلق می گيرد كه كنتورشان را ارتقا داده اند. حاال اگر ما 
بخبواهيم ارتقا بدهيم چه بايد بكنيم؟ هيچ. حدود 900 هزار تومان هزينه ارتقا را ساكنان يك ساختان بايد 
برای تغيير كنتول بپردازند. آقای ميرزائی مدير ساختمان كه دنبال قضيه را گرفته بود من گفت ارزش پيگيری 
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ندارد و تمام. اما كل اين ماجرا چند دستاورد خوب برای من داشت: 
الف. اول اينكه توجه كردم چطور در هر ساختمانی تعدادی ساكن هستند كه مجبوراند در مسائل مشاء به 
صورت گروهی تصميم بگيرند. در نيتجه ما در هر ساختمان عماَل يك انجمن ساختمان داريم كه برای اداره 

بهينه ی آنان دست كم مدير ساختنان بايد به آن ها آشناشيد. 

ب. در نتيجه می شود به جای ساختن انجمن های محله، يا به موازات آن ها از انجمن های ساختمان صحبت 
كرد. چند ده هزار ساختمان چندين واحدی در تهران وجود دارد؟ به تعداد آن ها می شود انجمن ساختمان 

درست كرد كه طبق دستورنامه رابرت عمل كنند و تمام اعضای ساختمان ها عضو آن ها خواهند بود. 

پ. در چارچوب چنين رويكردی است كه می شود به ايجاد موسسه يا انجمنی فكر كرد كه 
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يكشنبه 24 آبان 1394

تصميم جديد
فكر می كنم با افزايش كارهای موظف مجبور می شوم به مرور به برنامه های كاری خودم نظم بيشتری بدهم. 
هرچند كار خالقه - به نظر می رسد - با رها گذاشتن فعاليت های ذهنی بهتر جواب می دهد، اما در هر صورت 
عنان گسيخته تازاندن ذهن به مرور بايد محدود شود. به همين خاطر تصميم گرفتم زمان و مدت مشخصی را 
به نوشتن روزنوشت ها اختصاص بدهم و به مرور بكوشم برای آ ن ها ساختاری تدارك ببينم كه با هدف های 

نوشته ها و محتوای آن ها سازگارتر باشد. 

در حال حاضر فكر می كنم اگر بتوانم بعد از صبحانه و قدم زدن های صبحگاهی به مدت حدود يك ساعت 
آن ها را بنويسم و در هر روزنوشت نيز دستاورد ها و كشفيات صبحگاهی و نيز برنامه های اجرايی روز قبل را 

بنويسم، توفيق بزرگی نصيبم شده است. 

كشفيات صبحكاهی:
1. گفتگوی مترجم عربی و فارسی كتاب دستونامه 

ديشب آقای حميدان مترجم عربی دستورنامه رابرت به ايميل من پاسخ داد و نوشت من كه گفته بودم برای 
كمك آماده ام. اما بگوييد چه كار بايد بكنم؟ ديشب به ذهنم رسيد به طور مشخص مقدمه گفتگو با مترجم 
زبان عربی را به انگليسی بنويسم و برايش ارسال كنم و از او بخواهم هم اين متن انگليسی را به عربی ترجمه 
وكند و هم به سوآلی كه متعاقب آن به انگليسی برايش خواهم فرستاد پاسخ بدهم. اما از آنجا كه مطمئنم اكر 
روی موضوعی بخوابم پخته تر خواهد شد عمداَ جواب او را ديشب ندادم. امروز صبح - در جريان تأمالت 
صبحگاهی - كه از تشريح نحوه ی آن صرف نظر می كنم به اين نتيجه رسيدم كه موضوع اين مطلب اين باشد: 
گفتگوی مترجمان عربی و فارسی دستورنامه رابرت در مورد سهم و اهميت يا نقش اين كتاب در ساختن 
يك خاورميانه دموكراتيك. بعد، برای اين تيتر يك مقدمه بنويسم كه حاكی از روند معرفی اين كتاب در ميدل 
ايست است و به مقاله شوق افندی و ترجمه فارسی و عربی آن اشاره می كند. بعد اين مقدمه را برای ويرايش 

برای حميدان بفرستم و تحت اين عنوان با هم گفتگو كنيم و هر قسمت را در يك مطلب منتشر كنيم. 

2. حضور به عنوان مربی پارلمانی در شورای عالی هماهنگی
طبق عادت جديدی كه در خودم ايجاد كرده ام، تصميم های غيرفوری را تا آنجا كه به چيزی لطمه نزند و 
صرفَا برای پخته تر شدن آن ها در ذهنم نگاه می دارم و هرچند شب كه بتوانم روی  آن ها می خوابم. يكی از اين 
تصميم ها به شركت كردن در نهمين اجالس شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور مربوط می شد. 

در باره اين شورا در روزنوشت های قبلی توضيح داده ام. آنطور كه با آقای حميد رضا سيفی رئيس اين شورا 
قرار گذاشته بوديم تصميم اين بود كه من در هر جلسه چند قاعده را به رئس شورا ياد بدهم و او هم همان 
قواعد را رعايت كند. با اين اميد بود كه با دلی پرشور يك وب سايت نسبتَا عالی برای شورا راه انداختم و چند 
مطلب به زبان فارسی، عربی و انگليسی نيز در مورد جايزه نوبل سال 2015 در آن منتشر كردم اما در نخستين 
جلسه به ذكر كلياتی در مورد دستورنامه رابرت اكتفا كردم. چون بخش اول صحبت هايم كه در مورد معرفی 
وب سايت بود، بدون آنكه يك دستگاه پروژكتور آماده كرده باشند، بسيار بد اجرا شود و روحيه ام سقوط كرد. 

در هر حال،  برای اجالس بعد آقای رئيس شورا هيچ زمانی برای آموزش دستورنامه رابرت در دستوركار 
اجالس تعين نكرده بود. من اين رفتار او را به حساب اين گذاشتم كه هيچ تمايلی ندارد كه من به عنوان مربی 
دستورنامه رابرت در اين جلسات ايفای نقش كنم. به خصوص كه در بخشی از جلسه قبل به نحو توهين 
آميزی اعالم كرد قواعدی كه من هوای تدريس آن ها را دارم به درد جايی می خورد كه نمره فرهنگی مردم پنج 

باشد. در حاليكه من بايد به فكر مردمی باشم كه نمره آنان يك و نيم هم نمی شود. 

متأسفانه، و در حاليكه آقای سيفی در همين مدت كوتاه به چندين وعده خود عمل نكرده بود از منی كه با 
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چه زحمت عظيمی به وعده های خود عمل كرده بودم طلبكار هم شده بود: بعد از ارتقای ويندوز از اكس پی 
به ويندوز ده ساختار قلم  و صفحه كليد به هم ريخته و منی هم حدود پنجاه وب سايت با اسپيپ درست 
كرده ام برای نصب اين نرم افزار روی دامين شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور بيش از سه شبانه 
روز وقت گذاشتم و سرانجام حدود نيم ساعت قبل از شروع جلسه كار تمام شد و در حاليكه لباس هايم را 
در طول مسير مرتب می كردم خودم را به جلسه رساندم. اما نه پروژكتور آماده بود و نه حتی يك كامپيوتر در 
اتاق گذاشته بودند. من اگر داود قبل بودم ممكن بود قهر كنم و از معرفی اسپسپ به حق بپرهيزم. اما ديدم 
هر نوع انتقادی ريختن آبروی هيأت مديره كعاصكاست به همين دليل سكوت كردم تا هيچ كس متوجه اين 
نقص هم نشود. اما آقای سيفی يك كلمه عذر خواهی هم نكرد كه چرا پروژكتور آماده نشده است و برعكس 

طلبكار هم شده بود. 

با توجه به مجموعه ای از اين مسائل كه عمدتَا به شخصيت پر از سوءمديريت آقای سيفی رئيس شورا مربوط 
می شود دچار ترديد عميقی شده بود كه در اجالس بعدی كه امروز بعد از ظهر در دبيرخانه كعاصكا برگزار 

 می شود شركت بكنم يا نه؟ 

به نظرم رسيد قضيه را با آقای مهندس عطارديان در ميان بگذارم. نامه ای به او نوشتم كه در روزنوشت های 
قبلی نقل كردم. خالصه نامه  اين بود كه به اين داليل تصميم گرفته ام در اجالس های شورا شركت نكنم. اما 
پاسخ عطارديان صريح و ساده بود: اين يك فرصت است كه افرادی مثل شما بايد از استفاده بكنيد. نتيجه: در 

آن شركت كنيد و سوءمديريت های افرادی مثل سيفی را هم مديريت كنيد. 

حتی بعد از اين توصيه هم ترديد هايم به شكل ديگری ادامه يافت: اصل اينكه بايد از اين فرصت برای ترويج 
دستورنامه رابرت استفادده شود اصل درستی است. اما از نظر تاكتيكی شركت كردن يا نكردن: كداميك به آن 

اصل بيشتر خدمت می كند؟ 

در واقع اختالف نظر من با آقای مهندس عطارديان به مسائل تاكتيكی مربوط می شد در حاليكه هر دو در 
اداره  به  نبايد مهارت های مربوط  اين بود كه من  اعتقاد داشتيم. ته حرف من  سطح راهبردی به يك اصل 
جلسات را ارزان بفروشم و سبب شوم ديگران قدر آن را ندانند. و تحليلم اين بود كه جلسات شورا در ادامه 
فعاليت های خود به بن بست خواهد رسيد و چون من در جلسه اول اين قواعد را معرفی كرده بودم سعی 
كردم برای آقای عطارديان هم توضيح بدهم كه - هرچند شخص شما - كه از ابتدا در جريان ترجمه اين 
كتاب و فعاليت های من بوده ايد، هنوز چنان كه بايد قدر اين قواعد را نمی دانيم. به همين دليل چند شب قبل 

اين ايميل را برای او ارسال كردم: 

جناب آقای مهندس عطارديان
سالم

در خصوص كارگاه روز های سه شنبه و چهارشنبه 3 و 4 آدر ماه 1394 وظيفه خود می دانم اطالعات جديدی 
را تقديم شما كنم كه كوران های انجمن ها را دنبال می كنيد. 

برای  آموزشی  برنامه های  از جمله  تهران است و  آن در  دفتر مركزی  فرايند كه  كنترل  نام  به  يك. شركتی 
شركت های مختلف برگزار می كند، دستورنامه رابرت را به رئيسان شركت پااليش گاز پارسيان معرفی كرده 

است. من برای نخستين بار است كه نام اين شركت را می شنوم.

دو. در كارگاه روز های سه شنبه و چهارشنبه قرار است 30 نفر از رئيسان و مديران آن شركت حضور يابند. 

سه. در مورد دستمزد اين خدمات از من سؤال كردند. پاسخ من اين بود كه به دليل منحصر به فرد بودن مربی 
دستور نامه رابرت و نو بودن اين آموزه ها من قادر نيستم دستمزد تعيين كننم. پيشنهاد كردم هر مبلغی كه آقای 

حالج تعيين كند مورد قبول من خواهد بود. 
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چهار. آقای حالج تا كنون در حدود  پنجاه جلسه از كارگاه های دستورنامه رابرت شركت كرده است و هنوز 
خيلی زود است كه بتواند اين قواعد را تدريس كند. اما وی - به نظر من - با صالحيت ترين فرد برای تعيين 

قيمت پايه است. 

پنج. با آقای حالج صحبت كردم. او با توجه به شرايط متنوع، برای شركت من در يك سيمنار آموزشی يك 
روزه، با توجه به شرايط متنوع بين يك تا دو ميليون تومان قيمت تعيين كرد و قرار شد برای هر روز كارگاه 

آذر ماه بين يك ميليون و سيصد تا يك ميليون پانصد هزار تومان قبمت تعيين كند. 

شش. مدتی قبل از شركت پااليش گاز پارس جنوبی هم با من تماس گرفتند و قرار است چنين سمينار هايی 
برای كاركنان آنجا نيز برگزار شود. 

از اعضای شورايی در مشهد - كه مسؤل تعيين سياست ها آبی استان  شش. همچنين، چند ماه پيش يكی 
خراسان رضوی است - با من تماس گرفت. حدود همين قيمت را برای هر روز مطرح كردم. قبول كرد و - به 

قول خودش - دنبال اسپانسر می گردد. 

هفت. و نكته آخر اينكه طی يكی دو هفته اخير استقبال از وب سايت كادرها دات كام چنان افزايش يافته 
است كه من مجبور شده ام آن را دو مرحله ارتقا بدهم. با اين همه فكر می كنم چند روز ديگر مجبور خواهم 
شد يك بار ديگر اين سايت را ارتقا بدهم. در حاليكه اين سايت يك سايت خبری نيست و من عمداَ از انتشار 

مطلب بيش از حد ظرفيت مخاطبان در آن جداَ خودداری می  كنم.

اطميان دارم از چنين تحوالتی كه به معنای گسترش فرهنگ دموكراتيك و حاكميت قانون )و نه شبه قنون( 
در كشور است خوشحال می شويد. به همين خاطر مزاحم اوقات شما شدم. 

اين همه را از جمله مديون حمايت های پنهان و آشكار شما می دانم و صميمانه از شما تشكر می كنم. 

قربان شما. داود
اين نامه در عين حال تصويری روشن از روند رو به توسعه حريان دستورنامه رابرت ارايه می دهد. قطعَا 
آشنايی آقای مهندس عطارديان با اين فعاليت ها به صورت غيرمستقيم حاكی از اين است كه اين تشكل ها 
هستند كه دير يا زود به اين قواعد احساس نياز خواهند كرد. در نتجه خودم در درون ذهن خودم به اين 
نتيجه رسيدم كه ديگر بعد از ارسال اين نامه حتی اگر در مجمع شركت نكنم فردی مثل عطارديان دست كم 

بايد دريافته باشد كه چه جواهری را از دست داده است. 

توصيف روند كشف
بعد از ارسال اين نامه بود كه تمايلم به دادن پاسخ منفی بيشتر شد و تقريبَا تصميم گرفته بودم كه در مجمع 
امروز بعد از ظهر شركت نكنم. تا امروز صبح كه در جريان تأمالت صبجگاهی، خودم را در مجمع شورای 
هماهنگی تشكل های كارفرمايی می ديدم كه دارم به سؤاالت مختلفی  كه از سوی صحن در مورد وب سايتی 
كه برايشان راه اندازی كرده بودم مطرح می شود جواب می دهم. اما كشف بسيار مهم اين بود كه داشتم به 
عنوان مربی پارلمانی جواب می دادم. يعنی چه؟ يعنی ضمن دادن پاسخ سؤال ها دارم برای جمع روش درست 

طرح سؤال و پاسخ را هم توضيح می دهم. خوب است در اين مورد بيشتر توضيح بدهم. 

در عالم خيال، جلو تخته سفيد ايستاده بودم و از صحن خواستم تمام سؤال هايشان را يكجا مطرح كنند. 
چند نفری سؤال های مختلفی مطرح كردند. وقتی نوبت پاسخ دادن شد توضيح دادم: در مجامع تصميم گيری 
هميشه بايد يك موضوع بررسی شود و بعد به سراغ موضوع بعدی برويم. بعد از صحن می پرسم: چرا؟ بعد 
خودم جواب می دهم: به اين دليل كه ممكن است در جريات توضيح سؤال اول، بسياری از سؤال های بعدی 
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منتفی شود. پس اجازه بدهيد ما هم يكی يكی اين سؤال ها را مطرح كنيم. 

بعد مجموعه سوآل های مربوط به نشانی دامين را يك جا جمع می كنم و توضيح می دهم كه اين دامين تحت 
چه شرايطی ثبت شده است: طبق سفارش آقای مهندس سيفی به من اين نشانی قطعی شده است و من هم 
آن را به ثبت رسانده ام. حاال سؤال ها اين است: آيا آقای سيفی چنين حقی را داشت كه اين نشانی را تصويب 
كند؟ اگر نداشت شما بايد اخطار دستور بدهيد تا ايشان از خودشان دفاع كنند. اگر اختيار تصميم را داشته 
است در آن صورت كار خالفی صورت نگرفته است. اما اگر كسی می خواهد اين تصميم صحيح را مورد 

سؤال قرار دهد اسم اين پيشنهاد ابطال مصوبه است و قواعد خودش را دارد. . . 

خالصه كالم اينكه، داودی كه در عالم خيال در آن مجمع شركت كرده بود در همان عالم خيال نيز داودی 
بود كه به قانون پارلمان تسلط كافی داشت و می توانست به عنوان يك عضو عادی هم بقيه را هدايت كند 
كه روش اداره منطقی و درست جلسه چيست؟ و اين كار را چنان زيبا و منطقی انجام می داد كه همه او را 

تحسين می كردند. 

طبق معمول، بخش ديگری از ذهنم كه گاهی حضورش را درك نمی كنم و فقط گاهی وارد صحنه می شود 
ناگهان درك كرد كه اين داود عجب روش معجزه آسايی را دارد به نمايش می گذارد و مثل ارشميد داخل 
خزينه داد زد:  يافتم يافتم. چی را؟  اينكه به عنوان مربی پارلمانی در اين جلسه عمل كنم بله به همين سادگی. 

به محض اين كشف دريافت اگر در اين جلسات نمی رفتم واقعَا مرتك يك حماقت محض شده بودم. و 
اساسَا اين چه تصميم غلطی بود كه گرفته بودم: در هيچ جلسه ای كه طبق قاعده اداره نشود شركت نخواهم 
كرد! در حاليكه حاال فكر می كنم: برعكس بايد شركت كنم و از طريق حضورم در آن جلسات، به مرور قواعد 

را در جريان عمل به ديگران ياد بدهم. 

البته، در چنين شرايطی خالقيت فوق العاده ای الزم است كه من به عنوان مربی پارلمانی مداخالت مناسبی را 
در هر لحظه مطرح كنم به نحوی كه روند كار مجمع تصميم گيری را تسهيل و تسريع كند و نه اينكه قواعد 

من مانع حركت مجمع شود. 

خودم واقعَا فكر می كنم كشف مهمی بود. و بالفاصله به نظرم رسيد چقدر خوب است همين تاكيك را در 
كارگاه آموزشی مديران شركت پااليش گاز پارسيان كه قرار است سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم آذر 
در عسلويه برگزار شود به كار بگيرم. مثاَل بگويم جلسه را طبق سنت خودتان تشكيل دهيد. بعد جلسه به 
جای آنكه رأس ساعت دعوت به دستور شود با نيم  ساعت تأخير كارش را شروع كند و من بحثم را از نقد 

و بررسی همين مسأله آغاز كنم. 

رويدادهای مهم ديروز
از وسايل برقی همسايگان  در پی دو فازه شدن برق ساختمان در صبح روز جمعه كه سبب شد بسياری 
بسوزد گرفتاری هايی هم برای من پيش آمد كه چون ربطی به جنبش كادرها ندارند از پرداختن به تمام آن ها 
صرف نظر می كنم. اما شاهد رويدادهايی بودم كه متأثر از رفتن برق يا سوختن سيستم تلفن مركزی بود و به 

اين جريان ارتباط می يابد. 

ديروز خانم نسيم پور بار ديگر تماس گرفت تا مدرك تحصيلی من و محل گرفتن آن را بپرسد. از او پرسيدم: 
اين شركت كنترل فرايند چيست و چگونه من را پيدا كرده و به شركت پارسيان فروخته؟ اين خانم برايم 
توضيح داد كه آقای حالج برای آنان كارگاه برگزار می كند. او كارگاه های شما را معرفی كرده است و ما 
هم داريم كار اجرايی اش را انجام می دهيم و شركت فرايند هم كارش همين است كه استادان و مربيان را به 
شركت های مختلف معرفی می كند. پرسيدم: مديرعاملش كيست؟ گفت: خودم. از تعجب خشكم زد. اصاَل 
باورم نمی شد اين خانم مدير عامل آن شركت باشد:  خانمی بسيار باهوش، روش و سليم النفس. پرسيدم: چند 
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سالتان است؟ بدون كنايه های زنانه با صراحت گفت: سی و دو سال. - چقدر عالی؟ و حقيقتَا خوشحال شدم 
كه خانم با اين مشخصات در بازار كار ايران فعال است. بعد گفتم: اين كارگاه ها يك بازراياب عالی الزم 
داشت كه فكر می كنم شما هستيد و من اميدوارم كه با همكاری هم بتوانيم توپ در كنيم. بعد برايش توضيح 

دادم كه تمام مملكت به اين قواعد نياز دارند و اين قواعد از نان شب واجب تر است. 

ارزيابی خودم واقعَا همين است. من اصاَل صالح نمی دانم كه دنبال بازاريابی اين آموزه بروم. احساس می كنم 
كارگاه  در  كارورزانی هم كه  اكثر  منبرش جمع شوند.  پای  كه  بدود  مردم  دنبال  كه  مثل آخوندی می شوم 
شركت كرده اند شغل اصولی آنان بازاريابی نيست. در اين مورد آقای حالج استثناست كه كارش خيلی شبيه 
كار من است. چون او هم قانون مناقصات كشور را ترويج می كند و آموزش می دهد. و بر خالف شخصی 
مثل - مثال - آقای نصيری اقدم كه دبيركمسيون اقتصاد كالن دولت است و اگر می خواست يا توانش را 
داشت می توانست كلی برای ترويج اين قواعد در سازمان های دولتی كار كند، آقای حالج از هيچ كوششی 
برای معرفی اين قواعد دريغ نمی ورزد. با اين همه يك مؤسسه بازار ياب حرفه ای مثل فرايند خانم نسيم پور 

می تواند نقش مهمی در بسط اين آموزه ها بازی كند. 

تمديد دوباره وب سايت
چند روز پيش در كنترل پنل هاست كادرها دات كام ديدم كه تقريبَا پهنای باند رو به اتمام است. ديروز شنبه 
نگران بودم وب سايت از دسترس خارج شده باشد و من هم با خبر نشوم. چون تلفن و اينترنت ما قطع بود. 
به همين دليل از خانم نسيم پور تقاضا كردم سری به كاردها دات كام بزند ببيند از دسترس خارج نشده باشد 
دقايقی بعد اطالع داد كه از دسترس خارج شده است. از او خواهش كردم تلفن شركت پرشين تولز را برايم 
بيابد تا از آن بخواهم وصل كند. دقايقی بعد تلفن پرشين تولز را به من داد و من هم از اين شركت خواستم كه 
دسترسی به كادرها دام را طی چند هفته اخير سه بار ارتقا دهد و داد و حاال بايد 69 هزار تومان ديگر بابت 
يك درجه ارتقای دوباره پرداخت كنم. افزايش تعداد بازديدكنندگان اين وب سايت طی اين مدت كوتاه  تا 
آنجا كه من بر اساس وب سايت های خودم می دانم سابقه نداشته است. اين نكات را به خانم نسيم پور هم 

توضيح دادم.

گفتگو با پرهام
ديشب تلفنی با آقای پرهام رضايی صحبت كردم. او ترجمه آئين نامه انجمن پارلمانتارين ها را شروع كرده 
است. برای اخذ تصميم در مورد مجمع تصميم گيری روز های يكشنبه قواعد را نمی دانست. برايش توضيح 
دادم. دو مقاله از پرونده چالش بين شريعت و قانون را خوانده بود و خوشش آمده بود و با پيشنهاد من موافق 
بود. اما تأكيد داشت كه زياد كار می برد. تأييد كردم وگفتم اين يك طرح ملی است و شايد الزم باشد چند 
سال هم رويش كار كنيم. اما اين دليل نمی شود كار را شروع نكنيم. )غرق خوابم و ديگر ادامه ممكن نيست(
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دوشنبه 25 آبان 1394

ايده های جديد
طبق تصميم ديروز امروز صبح حدود يكساعتی قدم زدم و به اتفاقات ديروز فكر كردم تا ايده های جديدم 
را پخته كنم. طبق همان تصميم روزنوشت را با شرح اين ايده های جديد آغاز می كنم و بعد به تحليل و ثبت 

رويدادهای ديروز می پردازم. 

آسيب شناسی آشوب در اشخاص حقوقی
بود كه  اين  »به ذهنم رسيد « می گذرم -  از تحليل نحوه ی  به ذهنم رسيد - و  امروز  ايده هايی كه  از  يكی 
مقاله ای با عنوان آسيب شناسی آشوب در اشخاص حقوقی بر اساس تجربه ديروز شركت در شورای عالی 
هماهنگی تشكل های صنفی كشور بنويسم برای جاگذاری در وب سايت كادرها دات. اگر اين مقاله را نوشتم 
عينَا نقل می كنم و در همانجا توضيح های ضروری يا گزازش تكميلی پشت صحنه  را هم ارايه خواهم داد. اما 
اگر نرسيدم بنويسم و يا اگر عقيده ام عضو شد چه؟ هيچ. جلسه ديروز شورای عالی هماهنگی نيز مثل بقيه 
جلسات در جيغ و داد كشيدن عده ای گنگ بود كه چشم بسته به هم ضربه می زدند. می شود با جزئيات تك 
تك فرايندها را به عنوان مصاديق آشوب نقل كرد، اما همه آن ها يك نقطه مشترك دارند: بی نظمی محض. 
بديهی است كه هيچ دو جلسه ی  اما  ايرانيان حاكم است  امروز  تمام نشست های  در  بی نظمی محض  اين 
آشوب زده ای مثل هم نباشد. در نتيجه اگر مصاديق اين بی نظمی گفته نشود چيز زيادی از دست نرفته است. 

اطالعيه دفتر كادرها
در جريان جلسه ديروز دريافتم كه هيچكس جز يك مربی دستورنامه حرفه ای قادر نسيت اين شورا را نجات 
بدهد. از سوی ديگر، يك فردی هم قادر نيست با آشنايی نيمه نصفه با دستورنامه رابرت شورايی مركب از 
اين افراد مدعی، مسن و متنوع را به خوبی اداره كند. در نتيجه، مهارت من - متأسفانه - تا مدت ها بی جايگزين 

خواهد ماند. 

از سوی ديگر نگران شدم كسانی كه در دفتر كادرها به شكل نيمه نصفه با دستورنامه رابرت آشنا شده اند با 
معرفی بد دستورنامه سبب بد نامی اين جريان شوند. در نتجيه اين ايده به ذهنم خطور كرد كه دفتر كادرها 
با صدور اطالعيه ای همين نكات را با جامعه در ميان بگذارد. خالصه اين اطالعيه اين است كه افرادی كه تا 
صدور آن اطالعيه در دفتر كادرها كارورزی كرده اند هنوز موفق به دريافت گواهينامه های مربوطه نشده اند به 
اين دليل ساده كه هنوز ساختار پروفشنال مورد نياز برای چنين گواهی نام هايی شكل نگرفته است. در نيتجه 
افراد فاقد هر سطح از گواهينامه از چه كارهايی محروم هستند. مضمون اطالعيه اين است اما اينكه چگونه 

تنظيم شود و كی منتشر شود مستلزم تأمل بيشتر است. 
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مذاكره با مترجم عربی كتاب
در آخرين پاسخی كه آقای حميدان مترجم عربی كتاب به من داد اظهار عالقه كرده بود كه مايل است به من 
كمك كند اما نمی دانست من چه كمكی از او می خواهم. ديروز مقدمه يك گفتگوی دو نفره بين دو مترجم 

عربی و فارسی كتاب را تهيه كردم و برای فرستادم. خوب است متن اين نامه ها را عينَا نقل كنم: 

I drafted a short lead-in for a suggested conversation between Arabic and 
Farsi translators of Robert's Rules of Order about the contribution of this 
book to a peaceful and democratic Middle East future. Attached you can see 
it. 
1. Pleas read, edit and amend it.  
2. If you agree to our conversation, we will ask some questions and answer 
to each others and will post them on web site in Arabic, Farsi and English 
simultaneously and gradually.
3. I beg you to have a glance at the private section of the web site with your 
special login and password: 
login: homiedan
password;homiedan
The lead-in was posted here:
http://www.kadrha.com/ecrire/?exec=article&id_article=130
Thanks a lot
Davood

برای خوانندگانی كه شايد انگليسی بلد نباشند بايد توضج بدهم كه در نامه فوق گفته ام كه يك مقدمه برای 
آقای حميدان  از  بعد  نامه است.  پيوست  تهيه كرده ام كه  كتاب  فارسی و عربی  مترجم  مذاكره و گفتگوی 

خواسته ام كه چند كار را انجام دهد: 
1. آن پيوست را بخواند و اصالح و ويرايش كند. 

2. اگر با گفتگوی ما موافق هستيْد ما از هم چند سؤال می پرسيم و به آن ها جواب می دهيم و آن ها را قدم به 
قدم و مرحه به مرلحه در وب سايت منتشر خواهيم كرد. 

3. الگين و پاسوورد رفتن به قسمت خصوصی سيايت هم ساختم تا بتواند در بخش خصوصی به مقاله هايی 
كه در دست نگارش است دسترسی داشته باشد. 

در خاتمه لينك مقدمه گفتگو را هم كه در بخش خصوصی سايت جاگذاری كرده ام، به صورت پيوست برايش 
فرستادم. آن را نقل می كنم: 

Contribution of Robert’s Rules of Order to a peaceful and democratic 
Middle East future

Just one hundred years ago (1915) the first number of the Students’ Union 
Gazette of the American University of Beirut published an article written 
by a young sixteen years old student named Shoghi Effendi who briefed for 
the first time in the Middle East the Rules of Parliamentary Discipline as 
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were explained in Robert’s Rules of Order Revised. Ninety years later the 
tenth edition and Newly Revised of the same book translated into Arabic 
and published by the Center for Arab Unity Studies and a Persian translation 
of it also was presented to the Iranians simultaneously. Now the Arabic and 
Persian translators of this book talk about the contribution of the Roberts’ 
Rules of Order to a peaceful and democratic Middle East future.

گفتنی است كه در متن فوق دو لينك وجود دارد: يكی به مقاله ای انگليسی ای كه شوقی افندی شانزده  ساله ای 
كه در زمان نگارش اين مقاله دانشجوی دانشگاه آمريكايی بيروت بوده است و من عمداَ در ليد مقاله هيچ 
مطلبی در مورد اينكه وی بعدها به يكی از رهبران برجسته بهايت تبديل شد چيزی نگفته ام. لينك دوم هم به 

وب سايت ناشر ترجمه عربی كتاب می رود. 

در اين مقدمه كوتاه اشاره كرده ام كه ظاهراَ نخستين بار يك صد سال پيش بود كه آقای شوقی افندی با نوشتن 
اين مقاله كتاب دستورنامه را در جهان عرب معرفی كرد و بعد از 90 سال ترجمه عربی و يك قرن بعد نيز 
آيند ه ی  اين كتاب در  اين كتاب در مورد سهم  ترجمه فارسی آن منتشر شد. حاال مترجم عربی و فارسی 

صلح آميز و دموكراتيك خاورميان با م گفتگو می كنند. 

اين بود كه احتمااَل آقای حميدان مترجم عرب كتاب به خاطر زندگی در عربستان سعودی  حدس خودم 
جواب منفی خواهد داد: خاورميانه دموكراتيك به اندازه كافی كفرآميز هست كه او را دست كم از دانشگاه 
شاه سعود اخراج كنند. اما هدف من هم فقط پيش بردن امر دموكراسی در خاورميانه است. در نتيجه تصميم 

گرفتم چنين متنی را بدون پيش داروی ارسال كنم. 

پيش از ادامه اين مطلب خوب است متن مقدمه ای كه به انگليسی برای مقاله شوقی افندی نوشتم و همراه با 
متن مقاله و تصوير صفحات نشريه در وب  سايت جاگذاری كردم بياورم: 

Image: a page of the first number of The Students’ Union Gazette of the 
American University of Beirut - 1915

The first introduction of Robert’s Rules of Order to the Middle East

Tuesday 17 November 2015 by Editorial 
  
It seems that the article titled "Rules of Parliamentary Discipline" which 
published in the first number of the Students’ Union Gazette of the 
American University of Beirut in 1915 is the first introducing of Robert’s 
Rules of Order to the Middle East.

The article that has been written by a young sixteen years old student was 
in English. Just ninety years later the Arabic translation of Robert’s Rules 
of Order introduced to the Arab world and after a century the Persian 
translation of it is to be delivered to the Iranians.

The article is dedicated bellow:
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ديشب بود كه نامه ام را برای آقای حميدان ارسال كردم و امروز صبح اين جواب را برايم فرستاد: 

I'm sorry to inform you that I'm too busy to share this experience with you. I 
wish you all the best. 
AH AH

خوب، اين جواب آب پاكی است كه روی دست من ريخت. با اين همه من كوتاه نيامدم و به محض دريافت 
اين پاسخ نامه زير را برايش نوشتم و فرستادم:

Dear Sir 

You kindly told me: I really like to help you, but I do not know how.

OK. We can forget that suggestion. But I want to know who has the Arab 
World welcome Robert's Rules of Order? How many Arab organizations 
are using this book as their parliamentary authority?  How many 
Arab deliberative assemblies conduct their meetings according to the 
parliamentary procedure?  Where these Rules of Order are teaching and 
learning? Are any Parliamentarians active in the Arab World? And have thy 
any professional associations? And if thy have, can we establish a regional 
parliamentary association? And can we conduct joint electronic meetings? 
There are some sample questions I want to learn about them. And I am 
ready to contribute my contribution mutually.

Yes. I can guess no one can know the answers of all these questions at once. 
So, we must study these questions gradually and post our research results on 
the web site step by step as much as we can. 

At the end, I beg you to say what do you want to help me? You know, your 
answer would be a historic one!

Thank a lot
Davood. 
هنوز پاسخ اين نامه را دريافت نكرده ام. اما تصور خودم اين است كه در هر حال جوب منفی است در نتيجه 
بايد باز هم به جورج كندلف فكر كنم كه ظاهراَ يك عرب سوری و از بچه های اسپيپ است و بايد بيشتر از 

مترجم كتاب به اين قضايا عالقمند باشد. 

قطعی شدن كارگاه در عسلويه
ديروز با خانم نسيم پور مديرعامل شركت كنترل فرايند كه ظاهراَ مسؤل برگزاری كارگاه های آموزشی مختلف 

در شركت ها و مؤسسات گوناگون است تماس گرفتم. چند سؤال مشخص داشتم: 
يك. چرا دريافت ايميلی را كه به نشانی آنان ارسال كرده بودم اعالم نكردند؟ 

دو. آيا جريان برگزاری كارگاه در شركت پااليش گاز پارسيان قطعی شده است يا نه؟ 
سه. و اگر آری، در مورد دستمزد آن  هم به نيتجه ای رسيده اند يا نه؟ 
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چهار. و آيا می شود روی كارگاه های ديگر نيز حساب كرد؟ 

آقای جوانی جواب تلفن را داد. با او خوش و بش كردم. سرانجام به خانم نسيم پور وصل شدم. ايميل من 
را خودش ديده بود اما جواب نداده بود. توضيح دادم اين روز ها برای هر كس سيالبی از انواع اطالعات 
و نامه های ناخواسته ارسال می شود و همه مجبور می شوند اين نامه ها را حذف كنند. اما نامه های من اسپم 

نيستند. به همين خاطر توقع دارم دريافت آن ها را اطالع دهيد. گفت: سرش خيلی شلوغ است. 

خوشختانه به من گفت كه كارگاه روز های سه شنبه و چهارشنبه قطعی شده است و دستمزد هم به مبلغ هر 
روز يك ميليون تومان مورد توافق قرار گرفته است. وقتی مكث من را ديد به نظرش رسيد يك توضيحی در 
اين زمينه الزم است. بعد ادامه داد كه با آقای حالج صحبت كرده است اما آقای حالج مايل نبود در مورد 
شما قيمتی بدهد. منظورش اين بود كه مثاَل ارزش كار من از اين چيزها باالتر است. اما - خانم نسيم پور - با 
توجه به مناعت طبعی كه آقای فالنی دارد و با توجه به هزينه های بليط هواپيما و اقامت در هتل، مبلغ يك 

ميليون تومان برای هر روز مناسب است. 

راستش اوضاع اقتصادی من بيش از آن خراب و وضعيت مالی دفتر و خانواده بسيار بدتر از آن است كه بشود 
نه گفت. بعد در مورد نحوه ی بردن اسناد آموزشی صبحت كردم. گفت همانجا همه چيز را پرينت می گيرند. 
گفتم كه آنجا يك شركت پارس جنوبی هم هست كه مايل بود چنين كارگاهی برگزار شود. توضيح داد كه در 
آن منطقه پااليشگاه های زيادی فعال هستند و هركدام واحد های آموزشی زيادی دارند و می شود اين كار گاه 

ها را برای آنان نيز راه اندازی كرد. 

فكر می كنم اگر بتوانم در كارگاه سه شنبه به صورت كاربردی اين قواعد را معرفی كنم و جلسات آنان را نجات 
بدهم و مشكلی را حل كنم و نه بر اساس سبك مديريتی خودم مشكالت بيشتری در دامن مشتری بريزم، اين 
موفقيت در پااليشگاه های منطقه و بعد در كل صنعت نفت تأثيری عظيم خواهد گذاشت و از نظر مالی هم 

من را از ورطه فقری كه حاصل سرمايه گذاری چند ساله است بيرون خواهد كشيد. 

به دليل اهميت كارگاه روز سه شنبه و چهارشنبه است كه مدام و هرگاه فرصت كنم آن كارگاه را مجسم می كنم 
و در عالم خيال سعی می كنم نحوه ی اجرای آن را بهبود ببخشم. 

پيامدهای اين رويداد
در حاليكه مشخص شد فعاالن اجتماعی - كه طی چند سال گذشته در صدر مخاطبان من قرار داشتند - در 
بدترين وضعيت به سر می برند و به همين دليل اين گروه از مخاطبان كه حتی بعد از آشنايی با اين قواعد 
هم قادر نيستند انجمن بسازند و يا آن ها را ارتقا بدهند، وجود انجمن های اقتصادی و كسب و كار و مجامع 
موجود در شركت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی به عنوان مخاطب بعدی در معرض ارزيابی 

قرار می گيرد. 

البته، اين قواعد در كميته فنی شورای عالی شهرسازی به نحو شايسته ای معرفی شد. اما بر اساس گزارش 
مختصر و تلفنی آقای حالج »آنان بسيار بد برخورد كرده اند«. من بسيار كنجكاوم كه معنای اين جمله را 
بهتر بدانم. اما آقای حالج به من گفت: به توضيح مفصل نياز دارد و تلفنی مقدور نيست. و قول داد كه روز 
در يك مالقات حضوری در اين باره توضح خواهد داد. به همين دليل نمی دانم آيا دستمزدی كه من تعيين 
كردم مشكل ساز شده است؟ آيا اساسَا در غياب من ارزش اين قواعد را نفی كرده اند؟ و چی؟ نمی دانم. حتی 

نمی دانم چرا آقای حالج از توضيح اين ماجرا اكراه دارد. 

در هر صورت،  در حال ارزيابی اين مسأله هستم كه اگر كارگاه سه شنبه و چهارشنبه موفق از كار در آيد، و 
اين توفيق مستلزم آن است كه من حتی المقدور به قضيه و به اين قواعد به عنوان يك امر كاربردی كه قرار 
است نحوه اداره جلسه آنان را روان تر و راحت تر كند بيانديشم، در آن صورت برای ترويج اين قواعد در 
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بازار كسب و كار دولتی - به ويزژه بنگاه های اقتصادی ثروتمندتر اقدام كنم. 

چشم انداز های جديد
اگر در اين زمينه موفق شوم، عالوه بر وزارت نفت، كه از طريق چندين كانال با آن ها در ارتباط هستم، بايد 

به وزارت خانه های ديگر نيز فكر كنم. برخی از فرصت های موجود را مرور می كنم:

آقای نصيری اقدام در هيأت دولت
وی در حدود سی حلسه كارگاه دوستان خندان شركت كرد و از همان دو سه سال پيش كه دبير كميسيون های 
دولت بود كميسيون ها را طبق همين قواعد اداره می كرد و بسيار راضی بود. می شود از او به عنوان البی برای 

فروش اين خدمات استفاده كرد. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی 
پنجشنبه ی گذشته همسايه ی ما - آقای عبداهلل صفائی پور- به دفتر آمد و تا حدود ساعت يك بامداد با هم 
گپ زديم. به نظر می رسد او به عنوان يكی از با نفوذترين چهره های اين وزارتخانه ارتقا منزلت يافته است. 

خاطراتی كه آقای صفائی روز پنج شنبه برايم تعريف كرد آنقدر مهم هستند كه اگر آن ها را با جزئيات ثبت 
نكنم به تاريخ كادرها ظلم كرده ام. دلم می خواهد فرصتی به اين كار اختصاص بدهم و در يك روزنوشت 
خاص كل اين خاطرات را به روش مناسب ثبت كنم. با اين همه، و به اين دليل كه می ترسم نرسم آن سنگ 

بزرگ را بردارم همين جا به مهم ترين نكات آن خاطرات به اجمال فقط اشاره می كنم: 

از  يكی  نوجوانی  و  حوانی  در  او  كه  داد  نشان  كرد  تعريف  برايم  پنجشنه  نشست  در  كه  خاطراتی  يك. 
شاخص ترين، شجاع ترين، شريف ترين عضو آن بخش از سپاه پاسداران بوده است كه حاال ستاد سپاه قدس 

را تشكيل داده اند. 

از  يكی  عراق،  عمق خاك  در  بعثی ها  يا  خلق  مجاهدين  عليه  عمليات چريكی  از  يكی  جريان  در  او  دو. 
همقطاران زخمی خود را كه همه معتقد بودند بايد او را رها كرد، به دوش می كشد و تا ايران می آورد. نام 
او حجازی است و اكنون رياست گارد حفاظت از آقای خامنه ای بر عهده دارد و زندگی خودش را مديون 

همسايه ماست. 

سه. بعد از مشاهده ی برخی از رفتارهای همقطاران خود و به مرور دچار ترديد می شود به نحوی كه سر انجام 
به عنوان يك دانشجوی نخبه فارغ التحصيل از دانشكده فيزيك دانشگاه تهران در يكی از بهترين دانشگاه ها ی 
آمريكا پذيرش می گيرد و تصيمم دارد كه برای هميشه ايران را ترك كند. اما هنگام خروج در فرودگاه ويزای 
او را مصادره می كنند و در حاليكه قانونَا به خارج از كشور سفر كرده است عماَل به عنوان يك خارجی در 

ايران كارش به دادگاه كشيده می شود. 

چهار. در جريان برگزاری دادگاه تصميم داشته اند او را از بين ببرند. يكی از همقطاران سابق كه مسؤليت سر 
به نيست كردن او را داشته است اين را بعداَ نزد عبداله اعتراف كرده است. 

پنج. سال گذشته و بعد از ساليان سال قطع رابطه آقای حجازی رئيس گارد حفاظت از آقای خامنه ای به 
صورت سرزده به ديدار همسايه ی ما می آيد و توضيح می دهد كه روز خواب تو را ديدم و كسی در خواب 
به من می گفت: چراغ هيچ سراغی از عبداهلل نمی گيری؟ او زندگی تو را نجات داده است. تحت تأثير همان 

الهام درونی تصميم می گيرد به ديداد همسايه ما بيايد. 

شش. دو رفيق قديمی تقريبَا تا صبح با يكديگر گپ می زنند. آقای حجازی نظر آقای صفائی پور را در مورد 
آقای خامنه ای می پرسد. آقای حجازی نيز فهرستی از انتقادات خود از آقای خامنه ای را مطرح می كند. آقای 
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حجاز از همسايه ما می پرسد اگر از خامنه ای وقت بگيرد، حاضر است اين نكات را با خود وی و به صورت 
رو در رو در ميان بگذارد؟ همسايه ما می گويد: بله. حاضرم. 

را  عبداهلل صفائی پور  و سراغ  می زنند  زنگ  وزارتخانه  به  رهبری  بيت  از  ماه سال گذشته  بهمن  در  هفت. 
آقای  برود.  آقای خامنه ای  دفتر  به   )93 )سال  بهمن  يازده  روز  كه  می خواهد  او  از  رهبری  بيت  می گيرند. 
حجازی از آقای خامنه ای وقت گرفته است تا عبداله به صورت حضوری انتقادات خود را از رهبری مطرح 

كند. 

هشت. عبداله به دفتر آقای می رود و طی يك نشست دو نفره و در مدت حدود چهل و پنج دقيقه، آقای 
صفائی پور از آقای خامنه ای تند ترين انتقادات قابل تصور را با صراحت لهجه مطرح می كند و در تمام اين 

مدت آقای خامنه ای گوش می دهد و تمام نكات را يادداشت می كند. 

نه. تمام انتقادهای مطرح شده در چارچوب ارزش های صدر اسالم و در مقايسه با حكومت حضرت علی 
مطرح می شود و می توان آن ها را حول چند محور دسته بندی كرد: 1 رفتارهايی كه حاكی است رهبری از مرد 
جدا شده است، 2. رفتارهايی كه نشان می دهد رهبری دچار نخوب و تكبر و خودبزرگ بينی و غرور شده 

است. 3. رفتارهايی كه حاكی از دو رويی و نفاق در دستگاه رهبری است. 

ده. من به برخی از مصاديقی كه آقای عبداهلل صفائی پور در مقابل آقای خامنه ای مطرح كرده است و برای 
من تعريف كرد اشاره می كنم: 1. گذشتن از 17 دروازه بررسی بدنی كه به نظر عبداله حاكی از بی اعتمادی 
در دستگاه رهبری است. 2. اشاره به روايتی در مورد يكی از دختران آقا كه گويا هنوز هندونه نديده است. 
3. اينكه در دستگاه رهبری يك عبارت به اذان اضافه شده است: اشهد ان فاطمه  الزاهرا ام ابناءها حجت اهلل. 
4. اينكه گفته می شود وی قران را تبرك كرده است. 5. اينكه در مهد كودك ها بچه ها هر روز صبح بايد در 
جريان سرود صبحگاهی فرياد بكشند: جانم فدای رهبر. 6. وجود تونل ها و زيرگذرهايی كه برای تردد آقا 

زير تهران ساخته اند و از اين قبيل. 

يازده. خود آقای فراهانی در ادامه توضيح داد كه شخصَا شاهد بوده است كه به عنوان نمونه، در مهد كودكا ها 
به جای جانم فدای رهبر می گويند: پاينده، رهبر! يا، يك روز آقای حجازی به آقای صفائی پور زنگ می زند 
و خبر می دهد كه امشب اخبار آقای خامنه ای را حتمَا در تلويزيون ببيند. آقای خامنه ای در جريان بازديد 
ازنمايشگاه كتاب با صراحت می گويد ما كی باشيم كه قرآن را تبرك كنيم. اگر از اين حرف هايی جايی زده 

شود صحيح نيست. 

دوازده. حتی تحمل چنين انتقادات تند و تيزی از سوی آقای خامنه ای حاكی از خيلی چيز هاست. به عالوه، 
اين طور سريع برای اصالح برخی امور اقدام كند، به جای آن كه دستور بدهد عبداهلل صفايی پور را سر به 
نيست كنند. من چند روز قبل از آقای هاشمی برادر دبيركل سازمان معلمان كه در زندان است شنيدم كه 
نقل می كرد ديگران هم به وجود آن همه دروازه های بازرسی اعتراض كرده اند و آقای خامنه ای جواب داده 
است اين يك مسأله ی مربوط به امور تخصصی حفاظت است و من هيچ نظری در اين مورد ندارم. در واقع 
نارضايتی خودش را از اين همه بند و حفاظ اعالم كرده اما در ضمن گفته كه اين تصميم در جای ديگری 
احتياط كاری هايی  كاماَل جدی شده سبب چنين  اين روز ها  امثال داعش كه  گرفته شده است. ظاهراَ خطر 

می شود. 

سيزده. بعد ها آقای صفايی پور از دفتر آقا می پرسد كه آيا خاطره  آن مالقات را می تواند جايی نقل كند يا نه؟ 
كه جواب می شنود بالمانع است و بعد از اين است كه خاطرات خودش را به يك مناسبت در جلسه شورای 
مديران معاونت توسه منابع انسانی در وزارت صنايع تعريف می كند. واكنش ها متنوع است. ظاهراَ و به قول 
خود آقای صفائی پور بعضی ها كه تصور می كنند او از دستگاه  است از آقای صفائی پور فاصله می گيرند و 
عده ای هم كه به صداقت اين مرد باور دارند طرز رفتارشان مثل سابق ادامه می يابد. در هر حال، می توان 
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تصور كرد جايگاه كسی كه توانسته طی يك مالقات دو نفره با رهبر كشور چنين انتقادات صريحی را مطرح 
كند در يك وزارتخانه دولتی چه خواهد بود. به خصوص كه اين آقای عبداهلل صفائی پور اساسَا شخصيتی 

كاريزماتيك دارد و بسيار مردم دار و رفيق باز است. 

چهارده. از سال گذشته آقای صفائی پور مسؤليت رهبری و اجرای پروژه بسيار بزرگی را در وزارت صنايع بر 
عهده گرفته است كه طی آن تمام فرايند های اداری وزارتخانه ماشينی و الكترونيكی خواهد شد و وی برای 
اجرای اين پروژه شب و روز ندارد. و البته وزير صنايع آقای نعمت زاده كه شخصی مثل صفائی پور معقتد 
است كه او فردی نابغه و فرهيخته  است به او اطمينان كامل يافته است. خالصه اينكه مثل صفائی پور خيلی 

خيلی كم داريم. 

به تصويب مصوبه ای در  او صورت گرفته می شود  به وسيله  از اصالحاتی كه  نمونه  به عنوان يك  پانزده. 
شورای كل گزينش اشاره كرد. ظاهرا در گزينش ها هنوز اين سؤالت مطرح می شود كه كفن چند تكه دارد و 
نماز شب و نماز ميت را چگونه می خوانند؟ اما وی موفق شده كه در نشست مشترك مسؤالن گزينش اين 
روش گزينش را به سخره بگيرد و 16 نفر از اعضای آن شورا هم از انتقادات او حمايت كرده اند و مصوب 

شده است كه تمام سؤال ها و رويه های گزينش در اين وزارتخانه مورد تجديد نظر قرار بگيرد. 

و حاال يك فرصت
خوب. تشخيص اينكه آقای عبداله صفايی پور يك انسان استثنائی است دشوار نيست. من از همان نخستين 
روز هايی كه او را ديدم خصوصيات برجسته اين مرد فروتن را درك كردم. به همين خطر از او دعوت كردم 
كه در نشست های كادر دانشجويان در دفتر كادرها حاضر شود و شد. اما حضورش در كارگاه هايی كه به 
شدت هم از آن ها استقبال می كرد همزمان شد با قبول كردن همان مسؤليت ماشينی سازی فرايند های اداری 
و كاری كه قرار بود چند ماه بيتشر طول نكشد، هنوز تمام نشده است و روز به روز هم پروژه بزرگتر شده 
است.  و به همين داليل آقای صفائی پور فرصت نيافت كه در كارگاه ها شركت كند اما او با سرعت دريافت 
كه اين قواعد تا چه اندازه اثربخش و الزم هستند. و از هيچ فرصتی در وزارتخانه برای معرفی اين قواعد به 

مسؤالن و ريئسان كوتاهی نمی كرد و از جمله متن كتاب را در اختيار عالقمندان و مديران قرار می داد. 

پنجشنبه گذشته هم كه به دفتر آمد من گزارشی از دستاورها و فعاليت های دفتر و از جمله قضيه عسلويه با 
وی در ميان گذاشتم. در جريان همين گفتگو ها بود كه كشفيات و تجربه های جديدم را نيز با وی در ميان 
گذاشتم و به خصوص توانستم برای او توضيح بدهم كه چطور سراپای جامعه ما در آشوب محض به سر 
می برد اما در كشورهای پيشرفت، كل سازمان ها - به رغم پويايی هايی كه دارند - يك نظام كل حقوقی را 
تشكيل می دهند كه در كشور ما وجود خارجی ندارد. بعد از محور تمدنی مشهد، تهران و تبريز و آينده اين 
محور صحبت كردم و اينكه تمدن به معنای ساختن شهر های عظيم در ايران محقق شده اما آنچه كه باقی 
مانده ساختن همان نظام حقوقی كل است كه امری است بسيار سخت و دشوار و ملت ما هم فعاَل با همين 
دانش فنی ساخت قانون يا ام القوانين است كه آشنا نيست. در پايان نتيجه گرفتم - نتيجه ای البته تكراری - كه 
همه وظيفه داريم اين قواعد را در سطح ملی ترويج كنيم. اين نكات را عبداهلل از جمله معدود كسانی است 

كه خوب و عالی درك می كند. نتيجه؟ 

در بخش ديگری از صحبت هايم به خصوص روی مشكالت مالی خود و خانواده هم اشاره كردم و خاطر 
آموزش  برای  كارگاه هايی  مزد  دريافت  ازای  در  تا  كند  كمك  او  دارم  توقع  ديگر  حاال  كه  ساختم  نشان 
دستورنامه رابرت به كاركنان و مديران وزارت خانه راه اندازی كند. وقتی در برابر اين پيشنهاد قرار گرفت در 
جايگاه خريدار رفت و با دقت شروع به محاسبه دسمتزد من كرد كه اگر بخواهند روزی يك ميليون تومان 
دستمزد بدهند و فالن تعداد كارورز در كارگاه باشد به هر نفر چقدر می افتد و من بايد طی يك روز چند 
ساعت در كارگاه برنامه داشته باشم. برداشت من از اين محاسبات اين بود كه آقای صفايی پور كه مطمئن 
هستم آنقدر اعتبار دارد كه چنين كارگاه هايی را در وزارت خانه راه بياندازد انگار نسبت به اين كار جدی تر از 

هميشه است و گويا تصميم گرفته كه در اين زمينه اقدام كند.
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ساعت حدود يك بعد از نيمه شب بود كه می خواست برود و من نشانی كادرها دات كام را به او دادم و 
تأكيد كردم كه به آن سری بزند. 

حاال با اين توصيفات حدس می زنم كه من يك كانال هم در وزارت صنايع دارم كه قادر است در برگزاری 
كارگاه ها ی آموزش دستورنامه رابرت اقدام كند. 

ساير سرپل ها
فانی وزير  دكتر  آقای  تا حدی حساب كرد:  دارم كه می شود رويشان  را  در ساير وزارتخانه ها هم كسانی 
آموزش و پرور و دكتر مجتبی اميری كه من را به او معرفی كرد، دكتر آخوندی وزير مسكن و راه سازی كه 
كه با او نشستی در مورد كد اتيكز داشتم و قرار شد كار ادامه يابد كه وزير شد، دكتر محمدعلی نجفی، و سيد 
محمد بهشتی كه آالن نمی دانم كجای دولت مشغول هستند، افرادی مثل دكتر معين و دكتر ميلی منفرد و دكتر 
منصور رضايی و غيره در وزارت علوم و دانشگاه ها، و از همه مهم تر آقای حالج كه با تمام وزارتخانه ها سر 

و كار دارد و از هوادارن جدی ترويج اين قواعد است و به من هم محبت دارد. 

آقای ممی زاده در شورای عالی استان ها و آقای مهندس عطارديان و اخيراَ مهندس سيفی در شورای عالی 
هماهنگی تشكل های صنفی و هيأت مديره كعاصكا، و آقای عليپور و خانم اعظم اكبری در شورای تهران و 
شوراهای ديگر از جمله سرپل هايی هستند در ساختارها و تشكالهايی كه هم به اين قواعد نياز دارند و هم 
می توانند بابت آن چيزی پرداخت كنند. تصميم گيری در مورد تمام اين ها تا حدی موكل است به نتيجه ای كه 
از نشست سه شنبه و چهارشنبه در عسلويه به دست خواهد آمد: اگر مثل كميته فنی شورای عالی شهرسازی 
شود )كه نمی دانم چه شده است اما بد شده است!( برای مدت ها عقب می افتم اما اگر اين ها خوب جواب 

بدهد بازار توسعه خواهد يافت. 

دستورنامه رابرت در زندان
روز دوشنبه گذشته بود كه آقای هاشمی برادر دبيركل زندانی سازمان معلمان ايران به دفتر كادرها آمد تا 
كتاب تك نسخه ای دستورنامه رابرت را از من بگيرد و در اختيار آن برادرشان كه پاسدار است قرار دهند تا 
او كتاب را به دست برادرش در زندان برساند. همان روز از آقای هاشمی نقاش )كه دفتر كادرها  را در ازای 
اجاره محل به معلمان عضو سازمان معلمان نقاشی كرد( تقاضا كردم اگر كتاب را تحويل گرفته كه عالی است، 
اما اگر تحويل نگرفتند دوباره به دستم برسانند تا به كارگااه سه شنبه و چهارشنبه برسد. دقايقی قبل با آقای 
هاشمی نقاش صبحت كردم و پرسيدم: آيا كتاب را تحويل گرفتند؟ نمی دانست. او هم به مالقات برادر نرفته 
بود. قرار شد از بردار ديگرش كه به مالقات رفته بود بپرسد و نتيجه را به من بگويد: اگر كتاب را تحويل 
نگرفته اند آن را دوباره و به صورت امانی به دست من برساند. اگر هم كه تحويل گرفته باشند بايد نسبت به 

گرفتن پرينت و صحافی يك نسخه ديگر اقدام كنم. 

نكته جالب در اين قضيه عالقه آقای هاشمی دبيركل سازمان معلمان ايران به دريافت اين كتاب در زندان 
است. وی در مالقات قبلی كه به بيرون  آمده بود برايم توضيح داد كه براساس همين قواعد يك انجمن قشنگ 
در زندان سازمان داده است و حاال هم تصميم دارد بعضی از جدول ها را با خود به زندان ببرد. و اگر كتاب 
به دستش برسد نقش مهمی در آينده جنبش خواهد داشت: تمام زندانيان سياسی هستند و چه از همان داخل 

و چه وقتی آزاد شدند به ترويج اين قواعد كمك خواهند كرد. 

چهارشنبه  شب ها و دو رويداد
مدتی است كه چهارشنبه  شب ها دو معنای ديگر يافته اند: تالش آقای حبيب اهلل اعلمی برای آموزش دستورنامه 
رابرت به نيروهای ساختاری انجمن معتادان گمنام كه عضو يك الگتروگروه در تلگرام هستند و تالش من 

برای ادامه ساخت انجمن ميثاق خانوادگی. در ادامه به هر دو می پردارم: 



162

از وقتی ساخت انجمن مياق خانوادگی متوقف شد من روابطم را با آقای داود زواره قاضی ای  كه به خاطر 
تحمل  فشار  كم تر  )يعنی حاال  می كند  وكالت  و حاال  بدهد  استعفا  زودتر  مجبور شده  قلب  حفظ سالمت 
می  كند( ادامه دادم. و قرار شد كه همراه با آقای عباس تاجيك پسر عمويم كه در ضمن مدت ها همين آقای 
زواره در مغازه اش در ورامين شاگرد او بوده است در حد توان در جهت تأسيس انجمن ميثاق خاندادگی 
تالش كنيم و در اولين مرحله من از آقای داود زواره تقاضا كردم كه به عنوان دادرسی و بازجو و در نقش 

قاضی شكايت من از آقای محسن حاج عمو را طبق دستورنامه رابرت رسيدگی كند و حكم صادر شود. 

به همين خاطر قرار شد كه من هر چهارشنبه شب به او تلفن كنم و با هم گپ بزنيم تا وقتی شرايط ايجاد و 
تأسيس انجمن به صورت بزرگتر فراهم شود. و البته در اولين مرحله به شكايت من از آقای محسن حاج عمو 
رسيدگی شود. اما طی چند چهارشنبه اخير آقای زواره جواب تلفن من را نداد. هفته گذشته به جای اينكه از 

دستش عصبانی شوم طی ايميلی به او گفتم: نگران سالمتی او هستم. 

با اين رفتارها منتظر بودم ببينم كه آيا اين هفته جواب می دهد يا نه. تصميم داشتم اگر جواب ندارد برايش 
پيام بفرستم و تأكيد كنم انجمن را ول  كن. من نگران سالمتی شما هستم. اما اين بار در همان زنگ های اول 

جواب داد. بسيار خوشحال شدم و كوشيدم قصورهای او را به رخش نكشم. 

و  پرسيدم  خودش  سالمتی  از  كردم.  صحبت  برايش  خانواده  وضعيت  و  دفتر  كار  پيشرفت های  به  راجع 
سرانجام تأكيد كردم كه در اين شرايط كه تحمل مشكل خانواده خود تمام وقت آدم ها را می گيرد ديگر كسی 
فرصت كمك رسانی داوطلبانه به ديگران را نمی يابد و همين امر مانع از تشكيل انجمن خانوادگی ما شد. اما 
تأكيد كردم كه كار طبق قراری كه داريم بايد ادامه بدهم. و دست كم شما كمك كن كه روابط ما با محسن 
حاج عمو به نحو شايسته ای حل و فصل شود. قبول كرد و از من خواست شماره محسن حاج عمو را برايش 

ارسال كنم و كردم. هنوز از نتيجه كار بی خبرم. 

اهميت جنبش پاكان در مقايسه با مشروطه
رويداد ديگر چهارشنبه شب ها تماس آقای اعلمی است. وی - همانطور كه گفتم - يك گروه الكترونيكی 
سازمان داده كه حدود 70 تفر عضو دارد كه همه از نيرو های ساختاری انجمن معتادان گمنام هستند. آقای 
حبيب اعلمی كه همراه با آقای داود رئيس دانا كه پسر عموی فريبرز رئيس دانای اقتصاد دان است در اين 
الگتروگروه عضو هستند از طريق اين گروه دارند قواعد دستورنامه را به نيروهای ساختاری آموزش می  دهند. 
آقای اعلمی متنی را كه قرار است در گروه پست كند برايم می خواند و متن آماده شده را برای تمام اعضای 
گروه می فرستد. امشب تصميم داشت خصوصيات توصيفی استاندارد پيشنهاد اصلی را توضيح دهد. و در 
جريان همين گپ های چهارشنبه بود كه متوجه شدم آقای اعلمی گفتگوی تلفنی با من را با دستپاچگی قطع 
كرد تا با دو عضو جديدی كه به گروه  اش اضافه كرده است و تلفنی منتظر او بودند خوشامد بگوييد. بعداَ 
از او پرسيدم: آن دو نفر كی بودند؟ جواب داد آن دو نفر دبير و رئيس شورای  انجمن معتادان گمنام ايران 
هستند و جلسه شورا هم هر دو ماه يكبار و با حضور بيش از 50 نفر از سراسر ايران برگزار می شود. در 
ادامه افزود من آنان را به گروه »اد« كردم و حاال تلفنی می خواستند از اينكه دارم اين قواعد را به گروه درس 

می دهم تشكر كنند. 

در اهميت اين ماجرا
من در مورد نقش انجمن معتادان گمنام در توسعه فرهنگی كشور هرگاه فرصتی يافته ام صحبت كرده ام. اخيراَ 
به اين نتيجه رسيده ام كه اهميت اين جنبش كم تر از جنبش مشروطه نيست. اين نكته را چند شب پيش كه با 
آقای علی گلستانی صحبت می كردم مورد تأكيد قرار دادم. يعنی تأكيد كردم به خاطر داشته باش همانطور كه 
من روزی عنوان جنبش پاكان را در مورد اين جنبش به كار بردم حاال تأكيد می كنم اهميت اين جنبش كم تر 
از جنبش مشروطه نيست. اين نكته را به آقای اعلمی هم گفتم اما احساس كردم طبق معمول ذهنش مشغول 
خودش است و به حرف من توجهی نشان نداد. با او گفتم: توجه كنيد كه من چه گفتم. بعد مكث كردم تا 
به من توجه كند. بعد دوباره گفتم: به نظر من اهميت جنبش پاكان از جنبش مشروطه بيشتر است. مكث كرد 
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بعد گفت: آقا من عاشقتم. حواسم هست كه از جنبش مشروطه مهم تر است. بی درنگ پرسيدم: چرا؟ مكث 
كرد. جواب روشنی نداشت. تكرار كردم: چرا از جنبش مشروطه مهم تر است؟

در جريان گفتگو با آقای اعلمی گاهی نگران می شوم. چون احساس می كنم ناگهان همان آدم متعاد سابق 
با همان خصوصيات رفتاری به صحنه می پرد. تكيه كالم  او كه مرتب تكرار می كند: آقا، عاشقتم، به همان 
احساس نگرانی من دامن می زند. می كوشم اين ناراحتی خود را نشان دهم. اما او هم تالش دارد تا نشان دهد 
واقعَا من را خيلی دوست دارد. در پاسخ به سؤالم جواب داد: آقا واقعَا عاشقتم. به شوخی گفتم: من كه دختر 
چهارده ساله يا گی نيستم كه عاشقم بشويد. نمی دانست چه واكنشی نشان بدهد. مكث كرد. من به خودم 
يادآوری كردم كه آقای اعلمی آدم تحصيل كرده ای است. ليسانس گرفته  است. بسيار با هوش است و در 
زمينه درك از قواعد قانون پارلمان و حتی آموزش آن ها به ديگران دارد گوی سبقت را حتی از كسانی مثل 
پرهام رضايی، سامان عصر پوران، محسن رنجبر و فرهنگ كاشانی می ربايد. اما نمی دانست چرا من معتقدم 
جنبش پاكان از جنبش مشروطه هم مهم تر است. زياد منتظرش نگذاشتم و توضيح دادم: در جنبش مشروطه 
مردم قانون و حكومت قانون می خواستند اما نمی دانستند چگونه می شود قانون خلق كرد. در نتيجه پارلمانی 
تشكيل دادن كه شبيه پارلمان انگلستان قرن دوازدهم بود. در آن پارلمان آدم هايی مثل مدرس می نشستند و 
تركتازی می كردند و متونی را به تصويب می رساند و مردم آن مصوبات را تبلوره اراده خودشان نمی دانستند. 
اما جنبش پاكان درك درستی از قانون و قانون نويسی برای خودش دارد و اعضای انجمن يادگرفته اند چگونه 
تصميم ها و قواعد مورد نياز خودشان را تدوين كنند و چگونه آن ها را مراعات كنند و چطور هر وقت الزم 
شد آن ها را تغيير بدهند. در حاليكه هنوز هم ساير مردم ايران و حتی نمايندگان آنان در مجلس نيز اين دانش 
را كسب نكرده اند. در نتيجه انجمن معتادان كمنام موفق شده است كه جامعه ای بر اساس فضائل اخالقی ايجاد 

كند در حاليكه جنبش مشروطه در اين زمينه به هدف های خود نرسيد. 

گله از كارورزان
يكی ديگر از نكاتی كه با آقای اعلمی در ميان گذاشتم، بيشتر گله گذاری بود. به دلخوری گفتم: هركس می آيد 
در اين دفتر اين قواعد را ياد می گيرد می رود و ديگر پشت سرش را هم نگاه نمی كند. فوراَ جواب داد: آقا 
جان من كه تا آخر عمر عاشقتم. اينجا هم دارم فقط زمينه چينی می كنم كه شورای انجمن شما را دعوت كنند 
تا خودتان اين قواعد را به تمام آنان ياد بدهيد. متوجه شدم منظورم را بد گرفته است. گفتم: نه. منظور من اين 
است كه شما بايد كمك كنيد تا انجمن مربيان دستورنامه هم را تشكيل شود و همانطور كه نسبت به انجمن 
معتادان گمنام تعهد داريد كمی هم به اين انجمن تعهد نشان دهيد تا بتوانيم اين قواعد را در سطح ملی به 
همه آموزش بدهيم. بعد برايش تعريف كردم كه قرار است كادرها را رتبه بندی كنيم. كسانی كه به سيصد 
سوآل جواب بدهند گواهينامه پايه سه می گيرند. كسانی كه به هزار و دويست سؤال كه از كل كتاب استخراج 
شده است جواب بدهند گواهينامه پايه دوم و فقط كسانی كه گواهينامه پايه يك دريافت كنند از نظر انجمن 

توانايی اداره مجامع را خواهند داشت. 

در همان زمانی كه داشتم اين توضيح ها را می دادم احساس كردم كه در چنان شرايطی توضيح اين مطالب جز 
شهيد كردن ايده نيست. پاسخی هم كه آقای اعلمی به شوخی داد ارزيابی من را تأييد می كرد: آقا با گواهينامه 
پايه يك كاميون هم می توانيم برانيم؟ مكث كردم تا درك كند ناراحتم كرده است. درك كرد اما باز گفت: 

آقاجون واقعَا عاشقتم. 

رتبه بندی كارورزان
من با مطالعه اسناد انجمن ملی پارلمانتارين های آمريكا بود كه با ضوابط رتبه بندی اعضای اين انجمن آشنا 
شدم. در آن انجمن هر كس كه به هفتاد در صد از صد سؤالی كه از ميان سيصد سؤال آموزشی تدوين شده 
است پاسخ درست بدهد صالحيت تقاضای عضويت در انجمن را به دست می آورد. اين سيصد سؤال بر 
اساس 120 صفحه ی اول كتاب و جدول پيشنهادهای  آخر كتاب تدوين شده است. فقط اعضايی كه به هفتاد 
درصد از سيصد سؤالی كه از ميان هزار و دويست سؤال آموزشی جواب درست بدهند صالحيت خواهند 
يافت كه قواعد دستورنامه را به ديگران آموزش بدهند. اين گروه از پارلمانتارين ها را اعضای پروانه دار يا 
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رجيستر شده می نامند. ربته بعدی اعضای گواهينامه دار پروفشنال هستند و فقط اين گروه از اعضای انجمن 
آئين نامه های سازمان ها مشاوره  بپذيرند و در مورد تدوين  را  اداره مجامع تصميم گيری  می توانند مسؤليت 
بدهند. البته هنوز به درستی نمی دانم كه اين گروه تحت چه ضوابطی گواهينامه پروفشنال دريافت می كنند. 

ظاهراَ كميته ای مسؤل اين كار است اما من با طرز كار و شاخص های اين كميته برای ارزيابی آشنا نيستم. 

آشنايی با اين ايده ها تجربه های ارزشمندی در اختيار من گذاشت. در تدوين بسته های آموزشی خيلی جدی تر 
شدم. و حاال مدت هاست در پی آن هستم كه نظام رتبه بندی اعضای كارگاه ها و يا انجمن را تعيين و در وب 
سايت جاگذاری كنم. هنوز چالش های ذهنی ام در اين زمينه به پايان نرسيده است. گاهی فكر می كنم هنوز 
خيلی زود است و بايد صبر كنم تعداد خيلی بيشتری كارورز در كارگاه ها شركت كنند و بعد از نظام رتبه بندی 
صحبت كنم. گاهی الزم می دانم همين روز ها اعالم كنم كه تا كنون هيچ كارورزی كه شايستگی اداره يك 
مجمع را داشته باشد هنوز فارغ التحصيل نشده است. اما نمی دانم واكنش انواع مخاطب چه خواهد بود. در هر 
حال،  اين نكات را با آقای اعلمی در ميان گذاشتم و از او خواهش كردم كه خودشان را - خودش و آقای 
داود رئيس دانا - برای دادن امتحان و گرفتن گواهينامه آماده سازند. و بعد برايش توضيح دادم كه قبولی در 

اين امتحان به معنای قبولی در امتحان ورودی به انجمن است. 

تعطيلی سه شنبه
خوب شد يادم ماند به آقای اعلمی بگويم كه سه شنبه هفته ی آيند عازم عسلويه هستم برای بركزاری يك 
كنفرانس دو روزه در مورد نحوه اداره جلسه و در دفتر نخواهم بود. راستش گفتم كه دستمزد يك روز چقدر 

تعيين و قطعی شده است و اين مبلغ شامل هزينه خريد بليط هواپيما و اقامت در هتل نمی شود. 
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جمعه 29 آبان 1394

خالصه رخدادها
ديروز و امروز تعدادی تماس ايميلی،  تلفنی و حضوری با افرادی داشتم كه هر كدام به نحوی به اين مرحله 
از جنبش كادرها مربوط می شدند. در روزنوشت امروز جمعه در مورد همين تماس ها صحبت می كنم و اثرات 
احتمالی اين گفتگو ها بر جنبش كادرها را بررسی و تشريح خواهم كرد. عالوه بر اين، امروز يك كپی از 
كل صفحات كتاب اصلی گرفتم و تصميم دارم فردا نسبت به صحافی آن اقدام كنم تا بتوانم همراه خودم به 
عسلويه ببرم. ويرايش ترجمه فارسی سيصد سؤال پارلمانی را هم دست گرفتم. تصميم دارم اين سؤال ها را 

نيز بين كارروزان كارگاه پارسيان توزيع كنم. 

ايميل به خانم نسيم پور
او  از  نداشت:  زيادی  مطالب  كردم  ارسال  فرايند  كنترل  شركت  مديرعامل  خانم نسيم پور  برای  كه  ايميلی 
خواستم تا ارتباط بين من و مسؤل برگزاری كارگاه در شركت پااليش گاز پارسيان را برقرار كند تا بتوانند 
كارگاه  را تداك كنند. به اين خانم و به شركت او عمداَ تلفن هم نزدم و قباَل هم از وی خواسته بودم كه 
دريافت ايميل های من را اعالم كند. االن ساعت ده شب است و البته من ساعت هاست كه صندوق ميل خود 
سرنزده ام. اما آخرين باری كه سر زدم از پاسخ خانم نسيم پور خبری نبود. اگر جواب ندهد فردا شنبه به او 
تلفن خواهم زد. می خواهم از نحوه ی مديريت اين شركت سر درآورم و دريابم كه اين شركت در منحنی عمر 

سازمانی خود - به قول ايزاك آديزيس - در چه مرحله ای قرار دارد و من با چه شركتی دارم كار می كنم؟ 

طی روز های اخير و در ارتباط با شركت فرايند و خانم نسيم پور افكار زيادی در سرم چرخيده است و به نتايج 
خوب  هم رسيده ام. به عنوان مثال، می خواستم از او بپرسم كه اگر در كارگاه كسی نشانی من را خواست تا 
برای كارگاه ديگر مذاكره كند - امری كه زياد محتمل نيست - من نشانی دفتر خودم را بدهم يا نشانی دفتر 
خانم نسيم پور را؟ وقتی خانم نسيم پور پای من را به عسلويه باز گرده است، اگر ساير شركت  های مستقر در 
عسلويه خواستند از اين كارگاه ها و سمينارها برگزار كنند حق و حقوق خانم نسيم پور چه می شود؟ و اساسَا 

چگونه و بر اساس چه ضوابطی بايد با خانم نسيم پور همكاری كرد؟ 

تعريف منبر 
به عالوه مدت هاست در كارگاه ها می گويم كه ديگر مايل نيستم از اين و آن بخواهم كه پای منبر من جمع 
شوند و به صحبت های من گوش كنند. به نظرم اين كار خوبی نيست. اگر منبر من جذاب است خودش بايد 

مستمع جمع كند. 

از سوی ديگر در كارگاه های جديد اعالم كرديم كه هيچ كارگاهی عضو جديد نمی پذيرد. و تعدادی افراد 
عالقمند هم كه مايل بودند در كارگاه ها شركت كنند به كارگاه روز های پنجشنبه موكول كرديم و قول داديم 
هر وقت آن كارگاه شروع شد عالقمندان را خبر می كنيم. اما دل و دماع ندارم كه حتی به اين افراد زنگ بزنم 
و كارگاه جديدی راه بياندازم. تمام اين  نشانه ها حاكی از اين است كه اگر دنبال اين هستم كه اين قواعد 
را به كسب و كار پيوند بزنم، در آن صورت - به معنای مديريتی كلمه - حاال ديگر بايد روی بازاريابی 

سرمايه گذاری شود. 

مثل  با شركت هايی  كه  است  اقتصادی ترين روش ها همين  از  يكی  نشان می دهد  نسيم پور  تجربه خانم  اما 
شركت فرايند كه كارشان ارايه بسته های آموزشی و راه اندازی انواع سمينارهای آموزشی برای سازمان های 

متلف است همكاری كنم. 

اما سؤالی كه قابل طرح است اين است كه آيا اين همكاری را با يك شركت انحصاری كنم؟ يا با هر شركت 
در قلمروی خاصی همكاری انحصاری داشته باشم؟ يا اساسَا اين بحث ها بی ربط هستند؟ 
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در روز های اخير به اين مسائل زياد فكر كردم. اما به نظرم رسيد تمام آن ها را به بعد از كارگاه روز سه شنبه و 
چهارشنبه موكول كنم و فعاَل حواس خود را روی كيفيت برگذرای اين كارگاه دو روزه متمركز كنم. 

در مورد كيفيت برنامه سمينار
در مورد كيفيت سمينار نيز در چند روز اخير زياد فكر كردم: در اين دو روز و احيانا هشت جلسه آموزشی 
چه درس هايی بدهم كه اين سمنار يك سكوی پرش عالی به بازار كار باشد؟ سرانجام به يك تصميم عالی 
رسيدم: پنج فصل اول كتاب را پرينت بگيرم و همراه با جدول پيشنهاد و سيصد سؤال امتحانی از قبل در 
اختيار كارورازن بگذارم و در اين هشت جلسه نيز به صورت بسيار فشرده همان قواعد مندرج در 120 صفحه 
اول كتاب را درس بدهم و در عين حال در جريان تدريس حتی المقدور همان قواعد را هم تمرين كنيم و در 
عين حال از همه بخواهم قواعدی را كه در كالس تشريح می كنم يادداشت كنند. خالصه طوری عملی كنم 

كه تمام كارگاه با كل قواعد مبرم و فوری مورد نياز خود آشنا شود. 

به نظرم اين طرح عالی آمد. به خصوص اگر تأكيد كنم كه رئيس جلسات بايد ارتباط آموزشی خودش را با 
من حفظ كند و اگر بخواهند می توانيم در سمينار بعدی دستور شرف كاركنان را تدوين و تصويب كنيم و در 
سمنيار های بعدی نيز برخی از آئين نامه های سازمان را به عنوان نمونه اصالح كنيم. در حال حاضر به نظرم 

اين برنامه عالی است و گمان می كنم در مجمع صنعت گار و نفت بازتاب مثبتی داشته باشد. 

بعد از رسيدن به همين برنامه  بود كه فكر كردم بايد با آقای خواجه مسؤل آموزش پارسيان تماس بگيرم و از 
او بخواهم اين متن ها را پرينت بگيرد. اما بعد به اين نتيجه رسيدم كه خوب است اين روابط از طريق شركت 
فرايند برقرار شود. به همين خاطر به جای تماس مستقيم با آقای خواجه به شركت فرايند ايميل زدم و به رغم 
اينكه تا كنون جواب من را نداده است به اين شركت هم تماس نگرفتم. هنوز وقت هست و می تواند بی نظم 

اين شركت را بهتر به نمايش بگذارد.

در جريان گفتگو ی روز های قبل با خانم نسيم پور گفتم كه مسؤل آموزش شركت پااليش گاز پارس جنوبی 
نيز با من تماسی داشته اند كه پيگيری نشده است. خانم نسيم پور توضيح داد كه هر يك از اين شركت های 
پااليش تعداد زيادی واحد آموزشی دارند و در كل منطقه نيز تعداد بسيار زيادی از اين شركت های پااليش 
فعال هستند كه شركت تحت مديريت وی با بيشتر آن ها ارتباط كاری دارد. ظاهرا اوضاع اين شركت سكه 
است و شايد به همين خاطر هميشه می گويد: سرمان خيلی شلوغ است. به نظرم اگر كارگاه خوب برگزار 

شود اوضاع ما هم رونق خواهد گرفت. 

ايميل به آقای عطارديان
ايميلی كه ديروز برای آقای عطارديان نوشتم و بعد از چند بار نشخوار ايده سرانجام با ارسال ايميل برای 
آقای مهندس عطارديان آن را عملياتی كردم - به نظر خودم - بسيار مهم است. عنوان اين ايميل توضيح 20 
نكته است و در 20 بند تدوين شده است و مفاد هر بند روی روابط ذهنی و شخصی من و آقای عطارديان 
بنا شده است و چه بسا كسانی كه با اين روابط كه ريشه در ارتباط من با وی طی ده سال گذشته دارد آشنا 
نباشند به معانی پس و پشت آن ها كه فقط برای من و عطارديان قابل فهم است، دست نخواهد يافت. به 
همين خاطر متن ايميل را نقل می كنم و در ادامه در مورد هر يك از بندهای 20 گانه - اگر نكته ی توضيحی  

داشت - توضيح می دهم. اما متن ايميل:

توضيح 20 نكته

جناب آقای مهندس عطارديان، سالم

می دانيد كه:
1. كاركنان سازمان های تأمين اجتماعی در كشورهای غربی خودشان را پروفشن تعريف می كنند و مثل هر 
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پروفشن ديگری كد اتيكز دارند و بايد سوگند بخورند كه طبق كد اتيكز خود رفتار خواهند كرد. 

2. مفهوم كليدی در كد اتيكز هر پروفشن، وظيفه  »فی ديووشری« است كه اعضای آن پروفشن دارند. 

3. وظيفه فی ديوشری عبارت است از الزام قانونی )و نه فقط اخالقی( يك فرد نسبت به اينكه منافع موكالن 
و مشتريان خودش را نسبت به منافع خود در اولويت قرار دهد. 

4. به عنوان مثال، در اسرائيل هر كس كه وزير يا نخست وزير می شود بايد كل اموالش را قانونَا در اختيار 
فی ديوشری خود بگذارد و قانونَا ملزم است كه طی مدتی كه وزير يا نخست وزير است هرگز با فی ديوشری 

خود تحت هيچ شرايطی هيچ نوع ارتباطی برقرار نكند. 

5. در اين مدت، فی ديوشری وزير يا نخست وزير قانوناَ الزام دارد اموال تحت اختيار خودش را به بهترين شكل 
ممكن مديريت كند. با اين توضح مختصر می شود درك كرد كه كاركنان سازمان تأمين اجتماعی نسبت به اموال 

زير دست خود قانوناَ چه وظيفه ای دارند و اگر قانون را رعايت نكنند با چه عواقبی مواجه خواهند بود؟ 

6. بديهی است كه اين حرف ها به درد ايران امروز نمی خورد. اما به عنوان يك چشم انداز می توان به آن ها 
فكر كرد. 

7. به نظر من اصلی ترين مشكل امروز مردم ايران اين است كه الفبای تصميم گيری گروهی را بلد نيستند و 
حتی قادر نيستند درك كنند كه اين ساده ترين مسائل تمدنی را هم نمی دانند. 

بوديد. ممكن  اداره جلسه شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور  8. شما خودتان شاهد نحوه ی 
است با ضرب و زور و درخواست و خواهش تصميم ی گرفته شود اما اين شورا به اين ترتيب قادر به ادامه 
حيات نيست و اگر چيزی هم ساخته بشود اختيارش به دست يكی دو نفر می افتد كه از سوی جمع تصميم 
می گيرند و انگيزه ای هم به حل ريشه ای مشكل نخواهند داشت. چرا كه اعضا خسته شده و ناخواسته قدرت 

خود را تفويض خواهند كرد. 

9. اگر اجازه بدهيد من اين نشست ها را كالبد شكافی می كنم و نشانتان می دهم كه اعضای اين شورا چطور 
مثل عده ای گنگ فقط هياهو می كنند اما زبان هم را نمی فهمند. چون اصاَل چنين زبانی را خلق نكرده اند. 

10. در اين صورت فرض كنيد كه طرح شما قبول شود و شورای عالی تأمين اجتماعی شكل بگريد. در آن 
حالت، مطمئن باشيد كه مديريت آن سازمان هيچ چاره ای نخواهد يافت جز اينكه در اولين قدم آن شورا را 

منحل كند. چون، آگر آن شورا هم مثل شورای شما الل بازی درآورد سازمان را نابود خواهد كرد

عالی هماهنگی  ترين مشكل شورای  اصلی   - من  نظر  به   - بزنيد  می توانيد حدس  توضيحات  اين  با   .11
چيست؟ رئيس آن كم ترين دانش و صالحيتی برای اداره شوار ندارد. 

اداره شورا را  بايد قواعد  اين شورا كمك كنم می گويم رئيس آن  به  از من بخواهيد  اگر  12. خوب. حاال 
بياموزد. 

13. تجربه های من نشان داده است حتی افراد با هوشی مثل مهندس بهرام شهرياری بعد از شركت در حدود 
60 جلسه كارگاه، نتوانستند مجموعه  ی اين قواعد ساده را - به مثابه يك سيستم كامل - حفظ كنند و در عمل 

و در حاليكه تمام آن قواعد را در پس ذهن خود حفظ هستند يك جلسه را اداره كنند. 

13. توجه داشته باشيد اگر رئيس جلسه اين قواعد را بلد باشد، در آن صورت نيازی نيست كه بقيه اعضای 
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يك جلسه تمام آن قواعد را بدانند. 

14. برای آموزش مبرم ترين قواعد دستورنامه من يك بسته  آموزشی تدارك ديده ام كه در حدود 5 تا 8 جلسه 
می توان به كارورزان آموزش داد و در پايان نيز از آنان امتحان گرفت و به قبول شدگان گواهينامه پايه سه داد. 

15. قرار است اين بسته آموزشی را روز سه شنبه و چهارشنبه هفته آينده به سی نفر از مديران در شركت 
پااليش گاز پارسيان در عسلويه ارايه دهم و از همين حاال تعداد زيادی از شركت ها برای دريافت اين بسته 

آموزشی اعالم عالقه كرده اند. 

16. هزينه ارايه اين بسته آموزشی به ازای هر روز يك ميليون تومان قطی شده است و البته هزينه بليت هواپيما 
و اقامت نيز بر عهده شركت مربوط است. 

17. در پايان پيشنهاد می كنم بكوشيد تا اين بسته آموزشی به تشكل های عضو كعاصكا ارايه شود. 

18. بهترين سكوی شروع نيز همين شورای عالی هماهنگی  است، مشروط بر اينكه بتوانيد آقای سيفی را 
قانع كنيد كه رئيس شورا باشند اما اداره شورا را به دست من بسپارند و تحت قواعدی كه طبق آن جلسات 

را اداره خواهم كرد رفتار كنند. 

19. در مورد دستمزد هم عنايت داشته باشيد كه من به خاطر دفاع از حرمت اين پروفشن نوظهور در ايران 
ارزان فروشی نخواهم كرد. 

20. می دانم جنابعالی نامه های اينجانب را اسپم تلقی نمی فرماييد. از اين بابت از شما سپاسگذارم. اما از آنجا 
كه پاسخ شما به اين نامه يك پاسخ تاريخی است و من در تاريخچه كعاصكا به آن اشاره خواهم كرد، تقاضا 

دارم وصول آن را اعالم فرماييد. 
قربان شما. داود حسينی

اين نامه را من يك نفس و بدون مكث نوشتم و ديدم ساختار خوبی پيدا كرد. فقط كمی صبر كردم و بعد 
آن را برای مهندس ايميل كردم. البته، بعد از ارسال اين نامه بود كه تازه خالقيت ذهنی من آغاز شد:  اين 
نامه و اجزای آن چه تأثيری بر مهندس عطارديان خواهد گذاشت؟ واكنش مهندس به اين نامه چه خواهد 
بود؟ چگونه و با چه تمهيدی می شود اين نامه را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كرد؟ اثر انتشار اين 
نامه در وب سايت كادرها  دات كام جه خواهد بود؟ اين نامه را چگونه در وب سايت كادرها دام كام بازنشر 
كنم؟  به دنبال تفكر به همين سؤال ها بود كه موجی از ايده ها و تحليل ها و نتيجه گيری های جديد در ذهنم 

به حركت درآمد. 

مرور عمده ترين خصوصيات نهمين نشست شورای عالی هماهنگی 
من تصور می كردم خواهم توانست گزارشی برای جاگذاری در وب سايت كادرها دات كام از نحوه ی اداره 
شورای هماهنگی تشكل های صنفی كشور بنويسم. اما تراكم رويدادها و توجه به برخی از جنبه ها سبب شد به 
اين نتيجه برسم پخش همگانی آن نوشته شايد بر آينده روابط من با آن شورا تأثير بد بگذارد و از آن منصرف 
شدم. اما احساس می كنم كاماَل ضروری است كه به برخی از جنبه های آشوب محضی كه در اشخاص حقوق 
وجود دارد به صورت مصداقی بپردازم. چون نگرانم اگر به اين مصاديق نپردازم نسل های آينده نتواتند تصور 
كنند كه اجداداشان تا سال 2015 ميالدی هم با چه روش های عقب مان ه ای جلسات تصميم گيری خودشان 

را اداره می كردند. 

شروع جلسه رأس ساعت!
طبق معمول يكی از مشكالت شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور )شورای هماهنگی( شروع 
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نشدن جلسه رأس ساعت مقرر است. وقتی حدود يك ربع از ساعت پنج گذشت و به رغم حضور تعداد 
قابل توجهی از اعضا رئيس جلسه هنوز پيدايش نشده بود از آقای مهندس عطارديان كه كنار من نشسته بود 
يك خودكار سبز رنگ قرض گرفتم و باالی يك صفحه سفيد نخستين نكته را يادداشت كردم: شروع جلسه 
رأس ساعت 17. بعد يك عالمت تعجب هم در انتهای اين جمله كاشتم. فكر می كنم مهندس عطارديان اين 
جمله را ديد و به صرافت افتاد. تلفن همراه خود را برداشت و شماره مهندس سيفی رئيس جلسه را گرفت و 
با لحن شوخ  و ماليم خودش از او پرسيد كجاست و چرا سر وقت به جلسه نرسيده است؟ معلوم شد رئيس 
در راه است و به خاطر گرفتاری های رايج موفق به حضور در ساعت مقرر نشده است. من دريافتم كه رئيس 
جلسه از آن طرف به آقای عطارديان تعارف می كرد كه جلسه را شروع كند. اما آقای عطارديان هم انگار كه 
او را به روش ايرانی )يا به روش شابداالعظيمی ها( تعاوف می كنند تشكر و در عين حال حال رد می كرد. 
بعد شنديم انگار با خودش تكرار می كرد كه خوب شما نايب رئيس داريد نائب رئيس دوم داريد. بعد يادش 
آمد كه شخصی به نام برهانی كه از طرف تشكل های كارگری در جلسه حاضر می شود به عنوان نايب رئيس 
انتخاب شده است. به او تعارف كرد كه اداره جلسه را شروع كند،  اما نايب رئيس نيز انگار شروع جلسه رأس 
ساعت مقرر را بدون حضور رئيس جلسه نوعی اهانت به رئيس جلسه تلقی می كند و حاضر نبود جلسه را 
رأس ساعت شروع كند. اين كشمكش ادامه يافت و جلسه تا رسيدن رئيس بی كار و باطل منتظر نشست. با 

آمدن رئس جلسه با حدود نيم ساعت تأخير بود كه جلسه دعوت به دستور شد. 

تحليل اين رويداد
خوب. كاماَل آشكار بود كه اگر جلسه را در غياب رئس دعوت به دستور نمی كنند در واقع دارند به رئيس 
منتخب خودشان احترام می گذارند. در واقع حفظ حرمت رئيس و شروع نكردن جلسه بدون حضور وی يك 
ارزش است، اما در عين حال،  حقوق كسانی كه قانون را مراعات كرده اند و رأس ساعت آمده اند لگد مال 
می شود. و اتفاقَا اين يكی از همان مواردی است كه نشان می دهد ايرانيان دهاتی كه به كالن شهر تهران پرتاب 
شده اند انسان های آبرودار و با شرفی هستند، اما نظام ارزشی آنان نياز به بازنگری اساسی دارد. در اين مورد 
خاص، آنان برای رئيس خود كه نيم ساعت تأخير كرده و نيم ساعت وقت يك مجمع هفده نفره را هدر داده 
و در واقع مجرم است و بايد پاسخگو باشد حرمت قائل اند اما برای اعضايی كه حقوقشان ضايع شده است و 
بايد از حقوق آنان دفاع شود حرمتی قائل نيستند. در حاليكه طبق قانون پارلمان رئيس جلسه هم با ساير اعضا 
حق مساوی دارد،  در فرهنگ چوپانی ما حتی رئيس منتخب خودمان با ساير اعضا حق برابر ندارد و حقش از 

محموع حقوق افرادی كه در جلسه حضور يافته اند بيشتر است: يعنی نوعی بی عدالتی آشكار. 

البته، در جلسه قبل رئيس به موقع آمده بود، اما در آن جلسه هم رئيس جلسه را رأس ساعت مقرر دعوت 
به دستور نكرد، چون ظاهراَ خودش به اين نتيجه رسيده بود كه جلسه نصاب ندارد و نمی تواند دعوت به 

دستور شود. 

كشف جديد
من اكنون كه اين يادداشت ها را می نويسم و در فاصله يك قدم زدن بين نوشتن اين روزنوشت به اين نكته 
پی پردم كه حتی اگر اعضای يك اجالس در ايران امروز دقيقَا طبق دستورنامه رابرت عمل كنند در عمل 
شايد به همان نتايجی برسند كه االن می رسند: در حال حاضر نيز،  در واقع رئيس بر اساس تشخيص خود 
طبق اجماعی عمومی اعالم نشده رفتار می كند. و به احتمال بسيار زياد اگر طبق دستورنامه هم عمل كنيم به 

همين نتيجه می رسيم. 

فرض كنيد كه رئيس رأس ساعت مقرر دعوت به دستور كند. چون نصاب نرسيده بايد تنفس داده شود و 
اين تنفس تا زمان حصول نصاب ادامه يابد. يعنی كاری كه همين األن انجام می شود. اما باز هم يك تفاوت 
بسيار مهم آشكار خواهد شد: اينكه مردم ما همين رفتارهای خودشان را در چارچوب زبان حقوقی تعريف 
نكرده اند و در نتيجه به آگاهی نرسيده اند. يعنی هنوز دستگاه مفهومی الزم را برای توضيح اينكه دارند چه 

كارهايی انجام می دهند خلق نكرده اند. 
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در اين زمينه، مثل اين است كه كسی با دستگاه مفهومی آقای آديزيس آشنا نباشد در نتيجه نمی تواند اتفاقاتی 
را كه در قلمرو مديريتی پراكتيس خودش رخ می دهد اسم ببرد و آن ها بفهمد و تناقضات بين آن ها را از بين 

ببرد. 

قالب دست گرفتن
اين انديشه ها من را ياد نكته ای انداخت كه ديروز در نوشته ای جذب از آقای محمد قائد خواندم. سال ها بود 
كه مطلبی از وی نخوانده بودم. اين مطلب مدخل بحثی بود كه بی بی سی فارسی با عنوان 100 زن راه انداخته 
و قرار است در آن به مسائل زنان بپردازد. مقاله آقای قادئد كوتاه بود و طبق معمول كوشيده بود در اين قلمرو 
نيز كليشه شكنی كند. از جمله و به صورت تلويحی همان برخورد تحقيرآميز خود با تئوری سازی يا ادای 
تئوری سازی در آوردن را ادامه داده بود و از اصطالح »قالب به دست گرفتن و دنبال مصاديق گشتن« انتقاد 

كرده بود چرا كه هركس قالب دست بگيرد و دنبال مصاديق بگردد الی ماشاءاهلل مصاديق می يابد. 

از يك نقطه نظر می شود گفت دستورنامه رابرت هم يك قالب است كه كمك می كند پراكتيس پارلمانی افراد 
در چارچوب قانون درآيد. و خوب مردم ايران هم از رفتار قالبی زياد خوششان نمی آيد. در نتيجه بايد اين 
مسأله فرهنگی را بررسی كرد كه اساسَا رفتار در چارچوب قالب قانونی خوب و مفيد و ضروری است يا نه؟ 
و البته، پاسخ من اين است كه ما در روابط اجتماعی و در سازمان های اجتماعی و در ارتباط با ديگران مجبور 
می شويم برای حفظ مناسبات دراز مدت در چارچوب همان قواعد و يا اصول و مقررات مورد توافق رفتار 
كنيم. در واقع حاكميت قانون و جامعه قانونی چيزی جز رفتار در چارچوب همان قواعد قانونی كه حقوق 

همه را به صورت متوازن حفظ كند نيست. 

حضور رئيس
بعد از آنكه رئيس جلسه با حدود نيم ساعت تأخير وارد شد سر اينكه كجا بنشيند كلی تعارف كرد. در ميان 
صندلی هايی كه در اتاق هيأت مديره كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران دور ميز كنفرانس چيده 
شده است يكی از آن ها از بقيه كمی بلند تر است و همين صندلی است كه وسط ضلع باالی اتاق قرار گرفته 
است و رئس جلسه روی آن جلوس می كند. اما آقای مهندس سيفی حاضر نشد روی اين صندلی بنشيند و 
آقای عطارديان هم كه سمت راست اين صندلی نشسته بود روی آن مستقر نشد و سرانجام وقتی صندلی خالی 
برای اعضای جديد وجود نداشت، اين آقای مهندس عطارديان بود كه روی همان صندلی رياست مستقر شد 
كه انگار صندلی را هم برای سر و وضع او ساخته اند: تنها فردی در اتاق كه مثل هميشه و بدون استثنا كروات 

می زند و مثل هميشه شيك و خوش پوش است. 

روابط ما ايرانيان با رئيس هم حكايت جالبی دارد كه انصافَا نيازمند بررسی دقيق است. جای آن بررسی اينجا 
نيست. اما من در چارچوب اين گزارش و تا آنجا كه به قواعد دستورنامه رابرت از يك سو و عرف پارلمانی 

ما از سوی ديگر مربوط می شود می پردازم. 

در ايران هيچ كس رياست جلسه را به عنوان يك قاضی كه بايد بين اعضای مجمع طبق قواعد پيش گزيده 
قانون پارلمان و طبق قوانين خودساخته يك گروه حكم  صادر كند و اين احكام قابل فرجام خواهی هستند 
و سرانجام كل گروه است كه می تواند حكم رئيس را نقض و حكم خودش را به اجرا درآورد تلقی نمی كند. 
در اينجا رئيس تا حدودی مثل رئيس قبيله است كه انگار سران قبيله وقتی رياست او را تأييد كردند و به 

اصطالح با او بيعت كردند ديگر بايد فرامين او را اطاعت كنند. 

در ايران، اگر چيزی مثل شورا هم شكل بگيرد و از بين خود رئيسی انتخاب كند انگار كه مثال شورای سقيفه 
خليفه مسلمين را انتخاب كرده است و از همان لحظه انتخاب همه بايد فرامين خليفه منتخب را اطاعت كنند. 
برايم تازگی داشت، اما آقای سيفی هم به همين ترتيب عمل می كرد: با قاطعيت نظری صادر می كرد و اعضای 
شوار به دست و پا می افتادند و التماس و درخواست از او تقاضا می كردند كه: حاال شما كوتاه بيائيد قربان! 
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در جريان مجمع افراد زيادی پيشنهادی می دادند و آقای سيفی هم با كله  شقی می گفت: من كه مخالفم و آن 
پيشنهاد را حتی مطرح هم نمی كرد! در جلسه قبل كه با صدای رسا اعالم كرد: من از همين جا اعالم می كنم 
هر كارفرمايی كه با وزير كار گفتگو كند خائن به كارفرمايان است! بنده خدا، آقای مهندس عطارديان سعی 
می كرد با خنده آقای سيفی را آرام كند و هشدار می داد: آقای سيفی، وزير كار يكی از شركای اجتماعی ماست. 
ما كه نمی توانيم با او مذاكره نكنيم. حداقل بايد اعالم كنيد كه در اين مورد خاص و در اين مدت خاص و 

شرايط خاص مذاكره نمی كنيم نه اين طور كه شما اعالم می فرماييد. 

تقريبَا شبيه همين رفتار را آقای مهندس رامينه رئيس هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران از خود نشان 
می داد. او هم ناگهان حكم می داد كه بايد فالن كار را بكنيم. اما اين را به عنوان پيشنهادی هم عرض ساير 
پيشنهادها مطرح نمی كرد بلكه احساس می كرد كه به عنوان رئيس و رهبر اين حكم را صادر كرده است و بعد 
منتظر واكنش ساير اعضا می ماند. اعضا هم سعی می كردند ضمن حفظ اقتدار رياست، به صورت محترمانه و 
به نحوی كه به تريج قبای ريئس برنخورد مخالفت خودشان را با او مطرح كنند. چون واقعَا نگران بودند كه 
مهندس رامينه روی دنده چپ باشد و از كوره در برود. در آن حالت هم ديواری پائين تر ديوار خانم نوروزی 
در هيأت رئيس نبود كه به عنوان يك منشی بدون حق رأی و نظر كار می كرد و هميشه هم مورد حمالت 

خشم آلود آقای رامينه قرار می گرفت. 

در حاليكه می دانيم در قانون پارلمان رئيس جلسه لزومَا رئيس سازمان نيست و رئيس جلسه نيز بيشتر حكم 
يك قاضی را دارد كه بايد اصل بی طرفی خودش را حفظ كند و رهبری هم جمعی است. 

واقعَا فكر می كنم اگر ملت ما با همين مفاهيم مختصر از قانون پارلمان آشنا شود يك تحول فرهنگی بزرگ 
در كشور رخ داده است!

دعوای دو نماينده
يك اتفاق بسيار جالب در مجمع روز يك شنبه گذشته كشمكش زير پوستی - كه چه عرض كنم - كشمكش 
مسخره دو نماينده ای بود كه از سوی رئيس اتاق اصناف تهران )يا ايران، يادم نيست( به شورا معرفی شده  

بودند. 

ظاهراَ طی نامه ای از رئيس اتاق خواسته شده بود دو نماينده را همراه با معرفی نامه و آرم سازمان متبوع برای 
تشكيل شورا معرفی كند. او هم دو نفر را معرفی كرده بود. و در جلسه ديروز اين دو نفر با فاصله زمانی به 
شورای آمدند. يكی از آن ها زودتر آمد. من او را شناختم: در دورانی كه حلسات سازمان در دست تأسيس 
»حمايت از جامعه مدنی« - حجم - در دفتر كادرها برگزار می شد اين آقای هم می آمد. قد بسيار كوتاه داشت 
و او را دكتر صدا می زدند. آدم كتاب خوانده ای به نظر می رسيد اما خالقيت ذهنش چشم گيری نبود. به محض 
اينكه او را ديدم شناختم. هيچ دندانی در دهان نداشت. انگار دندان ها را كشيده بود تا دست دندان بگذارد. به 

همين خاطر وقتی حرف می زد و سرعت می گرفت معلوم نمی شد چه می گويد. 

اسباب حيرت من شد كه در فاصله ای كه منتظر آمدن رئيس جلسه بوديم به هر بهانه ای سعی می كرد برخيز 
و نطق كوتاهی در مورد آن موضوع ارايه دهد و معلومات خودش را به رخ بكشد. من بعداَ كه نماينده دوم 

وارد صحن شد دريافتم انگيزه احتمالی اين دكتر كوچلوی احتمااَل چيست؟ 

وقتی كمی بعد از شروع جلسه كه نماينده دوم اتاق اصناف هم وارد صحن شد صحنه جذابيت يافت: در 
حاليكه اين دو نماينده مثل دو ايرونی داشتند از تعارف يكديگر را خفه می كردند و هر يك به نفع ديگری 
اصرار داشت صحن را ترك كند،  در عين حال هر يك از آنان سعی داشت نشان دهد كه او در مورد قضايای 
مربوط به سازمان تأمين اجتماعی سابقه، مهارت، دانش و معلومات منحصر به فرد دارد و فقط اوست كه 
صالحيت دارد در اين مجمع عضو باشد. آقای رئيس و ساير اعضا نيز داشتند خودشان را می كشتند كه آقا 

برای هر دوی شما جا هست. هر دو حضور داشته باشيد!
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معنای دو نماينده
فكر می كنم تقاضا برای معرفی دو نماينده بر اساس آموزه های سازمان های بين المللی كه آقای عطارديان در 
آن ها شركت می كند صورت گرفته است. همانطور كه برای هيأت مديره يك يا چند علی البدل انتخاب می كنند 
تا اگر يك عضو نتوانست در مجمع شركت كند، نيازی به برگزاری يك مجمع فوق العاده برای انتخاب او 
نباشد، برای اعزام به كنوانسيون هم معمواَل دو نماينده انتخاب می شود كه يكی جايگزين ديگری است تا اگر 
نماينده اول به هر دليل قادر به شركت در مجمع نبود، نماينده جايگزين جای او بشيند. در كنوانسيون ها كه 
نمايندگان از شهرهای دور و نزديك به كنوانسيون می آيند هر دو نماينده در صحن حضور دارند اما نماينده 
اصلی  نماينده  وقتی  تا  و  يا در جای مخصوص مستقر می شود  اصلی  نماينده  معموال پشت سر  جايگزين 

حضور داشته باشد رأی نمی تواند بدهد. 

من به درستی نمی دانم كه آيا بر اساس همين منطق از هر تشكل صنفی خواسته شده كه دو نماينده معرفی 
كه  می داد  نشان  اتاق  نماينده  دو  با  اعضای مجمع  نمايندگان و حتی ساير  رئيس،  برخورد  اما  نه؟  يا  كنند 
آنان اصاَل نمی دانند چرا دو نفری وارد صحن شده اند: اگر هر دو حق رأی دارند، پس آن همه تعارف برای 
چيست؟ اگر يكی حق رأی دارد و ديگری جايگزين است، در آن صورت رئيس اتاق اصناف بايد مشخص 
كرده باشد كه كدام يك از نمايندگان معرفی شده اصلی و ديگری جايگزين است. در اين صورت هم ديگر 

اين دعوا ها و كشمكش ها الزم نيست. 

در هر حاال، وقتی هر دو نماينده به طور جدی دريافتند كه مجمع حضور هر دو را گرامی می دارد، كه از نظر 
حقوقی به اين معنا بود كه هر دو حق رأی دارند، و در واقع به اين معنا بود كه در اين مجمع اصاَل رأی و 
رأی گيری آنقدرها هم جدی نيست، تازه جدال واقعی آنان شروع شد و در هر فرصت مناسبی سعی داشتند 

به جمع بقبوالنند كه او با سواد تر، با صالحيت تر و بهتر از ديگری است. 

بس است
اگر بخواهم الل بازی های شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی را به همين صورت تشريح كنم، تجربه های 
همان يك جلسه كافی است كه يك دائی جان ناپولئون ديگر بنويسم. اما همين اصطالح الل بازی برای بيان 
حالت و كيفيت ارتباطات در مجامع امروز ايران كفايت می كند: عده ای گنگ و كر را تصور كنيد كه صدای 
يك ديگر را نمی شنوند يا معنای آواهايی را كه از گلوی يك ديگر خارچ می شود نمی فهمند، چون در واقع 
معنايی هم ندارند، اما با اين همه می توانند با تشخيص زبان بدن تا حدودی منظور هم را دريابند و سرانجام 
يك كار محدود و كوچكی را انجام دهند. طبيعی است كه خسته و درمانده می شوند. اما فكر می كنند طبيعت 

كار گروهی همين است. 

از خودم می پرسم: اگر من هم بر اساس اتفاق يا در اثر فرايند های جهانی شدن با دستورنامه برابت آشنا نشده 
بودم می توانستم اين نكات را خودم كشف كنم؟ پاسخم قطعا منفی است و همين نكته من را به وحشت 

می اندازد!

برای نمايش الل بازی های اعضای شورای عالی هماهنگی همين مقدار كفايت می كند. حاال به ادامه ماجرا 
بپردازم. 

اواخر جلسه بود كه به طور قطع به اين نتيجه رسيدم كه علت اصلی تمام مشكالت ناشی از اداره آن شورا 
رئيس آن است و اگر درست در همان لحظه رئيس شورا از روی محبت از من می پرسيد كه آقای مشاور 
آموزشی پيشنهاد شما برای حل مشكالت چيست می گفتم: مشكل شما هستيد كه حتی الفبای اداره جلسه را 

هم بلد نيستيد! 

البته، ممكن بود حرمت داری می كردم و همين حرف را با لحن مناسب تری می گفتم. اما تغييری در ماجرا ايجاد 
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نمی كرد. به عالوه، اگر درست در همان موقع و به فرض محال رياست جلسه را به من هم تفويض می كردند 
من حاضر نبودم بدون گفتگو در مورد ادامه شرايط كار بپذيرم. در نتيجه پيشنهاد می دادم كه در مورد اين 

مسائل بايد خارج از مجمع صحبت كنيم. 

وقتی به اين نتايج رسيدم قلم سبز رنگ مهندس عطارديان را تحويلش دادم كه معنايش اين بود دارم جلسه 
را ترك می كنم. بعد با خنده نشان دادم كه مشكل با حضور من هم حل شدنی نيست و آرام جلسه را ترك 
كردم. رئيس جلسه حدس زد ممكن است دارم به دستشويی می روم و جويا نشد. وقتی از جلسه بيرون زدم 

به آبدارچی كعاصكا كه جوان با محبتی است توضيح دادم كه دارم می روم و آمد. 

رد دعوت برای حضور در كميته
از يكشنبه تا پنجشبه هيچ خبری نشد. نه آقای مهندس سيفی زنگ زد كه چرا جلسه را ترك كرديد و نه آقای 
مهندس عطارديان. اما وقتی برای نخستين بار تقريبَا به يك تلفن همراه ناشناس كه با من تماس گرفته بود زنگ 
زدم و ببينم چه كارم داشته است متوجه شدم همان كسی است كه در صدا و سما كار می كند و به عنوان مسؤل 
رسانه ای در شورای حضور می يابد و دالل تعدادی از نمايندگان مجلس هم هست. بعد از آشنا و احوال پرسی 
گفتم: علت زنگ زدن او چه بوده است؟ جواب داد: قرار است يك نشست سه نفره با آقای سيفی و من به 
عنوان اعضای كميته روابط عمومی يا يك همچين چيزی داشته باشيم تا مسائل مربوط به وب سايت شورای 
هماهنگی را بررسی كنيم. من توضيحاتی دادم كه هر چند تمام آن ها عوارض ناشی از سوءمديريت نايشی از 
ناآشنايی با قواعد اداره جلسات است اما آنقدر رايج هستند كه نيازی به نقل مصاديق نيست. به عنوان نمونه 

به يكی دو مورد اشاره می كنم: 

وقتی پرسيدم: خوب، اگر جلسه گذاشتيم و به عنوان نمونه قرار است چه مسأله ای بررسی شود؟ جواب داد: 
اسم »شورای تشكل ها« خيلی طوالنی است. بعد من برای او كل ماجرای مربوط به همين يك نكته را تشريح 
كردم: اينكه من خودم به آقای سيفی گفتم اين اسم كه خودم انتخاب كرده ام طوالنی است و اين همه راه حل 
آن  است. اما سرانجام خود آقای سيفی اين اسم را تأييد كرد و بعد از تأييد ايشان اين نشانی برای دامنه به 
ثبت رسيده است. حاال بعد از اينكه تحت اين شرايط به ثبت رسيده است هر تصميمی كه بگيريم به معنای 
عوض كردن اين نشانی خواهد بود. اما در هر صورت من عضو صاحب رأی نيستم. من مجری هستم و شما 
خودتان با آقای سيفی بايد تصميم بگيرد و اين تصميم يا بايد در مجمع تصويب شود يا مجمع در اين زمينه 
تفويض اختيار كرده است. وقتی شما دو نفر هر تصميم ی گرفتيد به من بگوييد تا يك نشانی دامنه ديگر به 

ثبت برسانم و جايگزين شود. 

راستش در اين زمينه ها آنقدر تجربه كسب كرده ام كه تقريبَا حرفم را با استدالل  های مجاب كننده پيش می برم. 
اين آقای محترم هم بعد از چند توضيح مختصر من قانع شد نيازی به برگزاری كميته نيست و اگر هم باشد 
نيازی به حضور من نخواهد بود. در عين حال تأكيد كردم هرگاه كه بگويند بدون هيچ پيش شرطی شركت 

خواهم كرد. بعد از اين گفتگوی تلفنی ديگر هيچ خبری نشد؟ 

چرا نامه به عطارديان؟ 
معرفی  برای  عالی  پرش  سكوی  يك  هماهنگی  عالی  شورای  می كنم  احساس  شهودی  صورت  با  حقيقتا 
استثنائی در  اين فرصت  از  بايد  بزرگترين تشكل های صنفی كشور است و احساس می كنم  به  دستورنامه 
معرفی اين قواعد بيشترين بهره را به كشور برسانم. به همين خاطر احساس می كنم حق ندارم منفعل باقی 
بمانم بلكه بايد با حزم و تدبير فعاالنه در جهت تغيير عقايد ديگران تالش كنم تا شرايط را در جهت استفاده 

از اين فرصت تغيير بدهم. 

به عالوه احساس كردم گفتگوی رو در رو با آقای سيفی جواب نمی دهد. چون او بايد به درجه ای از كمال و 
پختگی برسد كه بتواند مثل يك عضو ساده در صحن بنشيند و شاهد مديريت من بر مجمع باشد و او طاقت 
تحمل چنين وضعيتی را نخواهد داشت. به همين خاطر بود كه بعد از تأمالت بسيار به اين نتيجه رسيدم كه 
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اين نامه را به آقای عطارديان بنويسم. اما مفاد اين نامه چگونه و بر اساس چه منطقی شكل گرفت؟ در ادامه 
به اين مسأله می پردازم. 

چگونه مقاله ساخته می شود؟ 
طبعَا وقتی به اين نتيجه رسيدم كه بايد برای آقای عطارديان نامه بنويسم،  به چرايی نوشتن نامه جواب داده 
بودم: هدف اين نامه اين بود كه به طور مشخص و تا آنجا كه مقدور است تغييری هرچند اندك در رويكرد 

آقای عطارديان ايجاد كند كه:

1. بكوشد زمينه را برای رياست آموزشی من بر شورای هماهنگی تشكل های كارفرمايی فراهم سازد. 
2. اگر اين كار ممكن نشد بكوشد تا زمينه را برای طرح نكات آموزشی من در آن شورا فراهم سازد. 

3. اگر اين كار هم فراهم نشد بكوشد اين بسته  ی آموزشی را به تشكل های كارفرمايی آماده تر معرفی كند. 
4. اگر هم ديد كه من دارم اشتباه می كنم راهنمايی كند تا هماهنگی ايجاد شده بين او و من از دست نرود. 

5. در عين حال دريابد كه چطور ارزش من در بازار دارد باال می رود و حواسش باشد كه من را نپراند. 
6. در عين حال اطمينان داشته باشد كه چطور حضور من در كنار تشكيالتش می تواند مفيد باشد. 

فكر می كنم اين ها كه نقل كردم فقط برخی از مالحظاتی است كه هنگام نوشتن نامه به مهندس عطارديان در 
ذهن داشتم.

جمع بندی فلسفه  ذهن
گاهی می كوشم در جريان های ذهنی خودم تأمل كنم تا شايد مبانی فلسفه ذهن خودم را هم به مرور به جلو 
ببرم. سعی می كنم همانطور كه هر فيلسوف ذهن ديگری سعی می كند طرز كار ذهن را از نظر فلسفه توضيح 
دهد سعی من هم همين است. تجربه های ذهنی من نشان می دهد كه ذهن می تواند - يا دست كم ذهن من 
اين طور عمل می كند - وضعيت های گذشته و مشكل زا را در حالت ها و سناريوهای محتمل و مختلف در 
آينده تخيل كند. بعد، اشخاصی كه در آن وضعيت تخيلی قرار می گيرند طبق قواعد خودشان شروع به بازی 
می كنند و »من« تخيلی من هم كه در آن صحنه حضور دارند انگار كه در يك صحنه واقعی هستند در برابر 
همان كنش های تخيلی دست به رفتار می زنند. بعد، بخش ديگری از ذهنم كه شاهد اين صحنه  است، درك 
می كنم كه اين رفتار من تخيلی در آن صحنه رفتار قابل قبولی بود. در نتيجه آن رفتار يا واكنش يا پاسخ را 

به عنوان راه حل مسأله جمع بندی می كند و می گويد: راه حل مسأله به ذهنم رسيد يا مسأله را حل كردم. 

البته شايد تمام مسائل به اين ترتيب به راه حل نرسد، اما دست كم مسائل مربوط به روابط با اجتماعی با 
ديگران كه بيشتر به اين روش حل می شود. 

اما نكته مهم ديگر اين است كه انگار ذهن هنگام بررسی اين مشكالت، نه يك مشكل بسيط، بلكه می تواند 
مجموعه ای از مشكالت را به صورت مركب در نظر بگيرد و برای كل آن ها يك بسته راه حل بدهد. در واقع 
نامه ام به آقای مهندس عطارديان در واقع حاوی يك بسته راه حل بود كه هم به صورت غيرمستقيم مطرح 

شد ه اند. اين كار چگونه ممكن می شود؟ 

چرا از پروفشن شروع كردم؟ 
يكی از شخصيت هايی كه در مراسم سالروز تأسيس مؤسسه اخالق پزشكی ايرانيان كه اول خرداد ماه 1386 
به مراسم آمد  نفر از شخصيت های مهم مهندسی  در تراست خانه هنرمندان برگزار شد به همراه يكی دو 
مهندس عطارديان بود. بعدها همين مهندس عطارديان بدون دريافت يك ريال ميزبان مراسم دومين سالروز 
مراسم  اين  دوی  هر  در  شد.  ساختمانی  شركت های  سنديكای  اجتماعات  سالن  در  مؤسسه  اين  تأسيس 
سخنرانی های من را در مورد پروفشن شنيد و البته طبق معمول خيلی تحت تأثير اين عوامل قرار نمی گيرد و 

راه آرام اما پيوسته خودش را می رود. اما به هر حال در سطح اوليه می داند كه پروفشن چيست. 
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در جريان مذاكرات روز يكشنبه كه مجمع مثل كالفی سردرگم شد و بدون مقدمه آقای مهندس سيفی رياست 
جلسه رو به من كرد و با لحنی تحكمی به من گفت: ببيند آقای حسينی، شما اينجاست كه بايد كل دانش خود 
را به كار بگيريد و راه حل بدهيد. من جا خوردم. منظورش راه حل در مورد كالف سردرگم اداره جلسه بود 
يا مشكات ناشی از غارت اموال سازمان تأمين اجتماعی؟ به عالوه تصور كردم كه حاال صحن را در اختيار 
من خواهد گذاشت تا راه حل بدهم كمی منتشر ايستادم اما روند آشوب جلسه ادامه يافت و اطمينان يافتم 
آن حرف آقای سيفی هم يكی از همان گاف های رياستی اوست. جالب است كه حتی آقای عطارديان هم به 
من چشمكی از روی شعف زد و سری تكان داد كه يعنی بفرما، آقای سيفی هم متوجه شد كه بايد دست به 
دامن شما بشود. چند لحظه بعد آقای مهندس عطارديان با نگاه از من پرسيد: پس چرا صحن نگرفتنی؟ كه 
من با نگاه به او نشان دادم:  روی رفتار بی قاعده اين رئيس نمی شود حساب باز كرد. و چند دقيقه بعد و البته 

بدون يك ذره دلخوری صحن را ترك كردم. 

پروفشن  را  اجتماعی خودشان  تأمين  سازمان  كاركنان  كه:  كنم  جا شروع  اين  از  بود  الزم  مقدمات  اين  با 
حل  راه  واقعَا  بدهد  نشان  كه  بگويم  می توانستم  چه  پروفشن  يك  مورد  در  جمله  چند  طی  اما  می دانند. 
مشكالت ما هم همين مسائل است؟ فكر كردم مفهوم كليدی فی ديوشری بهترين مفهوم برای بيان مقصود 
است و بهترين نمونه اش نيز تجربه اسرائيل. خوب. اين ها منطق انتخاب مفاد بند يك تا شش نامه فوق. اما 

چرا بالفاصله بعد از بيان اين نكات نوشته ام: اين ها كه به درد ايران نمی خورد؟

فقط كسانی كه از تاره ترين چالش های فكری من با مهندس عطارديان آشنا باشند طنز اين جمله را كه يك 
مخاطب خاص دارد بهتر درك می كنند. در اين چالش ها من بر اين نكته تأكيد كرده ام كه بين جوامع غربی 
و جوامع خاورميانه تفاوت های مهمی وجود دارد اما مهندس عطارديان - برای ايجاد تمايز آشكارتر - تأكيد 
می كند كه هيچ تفاوتی وجود ندارد. البته می دانم كه منظورش از »هيچ تفاوت« تفاوت های ناشی از احتمااَل 
نژادی و ذاتی است. اگر بيشتر با هم صحبت می كرديم شايد اين تفاوت نظر ها را به توافق می رسانديم. گمان 
نمی كنم از اين جهت خيلی اختالف وجود داشته باشد. با اين همه من معتقدم بين جوامع شرقی و غربی 
آنقدر تفاوت هست كه بسياری از نظريه های علوم انسانی فقط برای همان جوامع كاربرد دارد و ما بايد علوم 

انسانی خودمان را كه ذيل ايرانشناسی قرار می گيرد بسازيم. 

داده ام.  شرح  جزئيات  با  قبلی  روزنوشت های  در  كه  بپردازم  اينجا  در  مسائلی  همان  به  نيستم  مايلم  من 
خالصه اش اينكه من معتقدم جوامعی كه می توانند يا توانسته اند جامعه های خود را بر اساس قانون پارلمان 
بنا كنند و مهارت خلق قانون ناظر بر خودشان را كسب كرده اند، با جوامعی كه اين توانی و اين مهارت را 
ندارند و يا به نحو احسن ندارند تفاوت های زيادی دارند به نحوی كه بسياری از نظريات علوم انسانی كه 
برای اندام جهان غرب دوخته شده برای بيان تحوالت در جوامع خاورميانه كم می آورند و بسياری از نظرات 

و توصيه  های نهادهای غربی در جوامع خاورميانه امروز كاربرد ندارند. 

وظيفه  و  اجتماعی  تأمين  سازمان  كاركنان  بودن  پروفشن  مورد  در  وقتی  كه  است  پس زمينه ای  چنين  با 
فی ديوشری صحبت می كنم، انتظار دارم كه شخصی مثل مهندس عطارديان چنين رويكردی را با طرز كار 
سازمان تأمين اجتماعی ايران اسالمی مقايسه كند. در آن صورت بايد اذعان كند كه: بله انصافَا چنان مباحثی 

در ايران محلی از اعراب ندارد. خوب در اين صورت راه حل چيست؟ 

راه حل من تمركز روی حل عمده ترين مشكل است: ناتوانی مردم در خلق قواعد و قوانين ناظر برخودشان. 
ترويج قواعد دستورنامه رابرت و تالش برای توانمند سازی مردم به ساختن انجمن های فسادناپذير. بعد كه 
مردم موفق به ساختن اين سازمان ها شدند، همان سازمان ها خواهند بود كه كار را در تمام عرصه ها جلو 
خواهند برد. ولی آيا مردمی كه الفبای دور هم جمع شدن را بلد نسيتند خواهند توانست چنان انجمن هايی 
را بسازند؟ قطعَا نه. و در اينجاست كه مبرم ترين وظيفه ی كعصكا و هر ايرانی ديگری تالش برای ترويج اين 

قواعد به عنوان پيش نياز هر اصالح اجتماعی است. 
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مشكل اصلی شورا: رئيسی كه اداره جلسه را بلد نيست
در يكی از بند های اين نامه تأكيد شده است كه الزم نيست اعضای شورا با قواعد دستورنامه آشنا باشند. 
كافی است كه رئيس جلسه با مجموعه ای مورد نياز از اين قواعد خوب آشنا باشد و بتواند آن ها را در شرايط 

مختلف به كار ببرد. در پس و پشت اين جمله نيز نكاتی نهفته است:

مهندس عطارديان يكی از كارورزان اصلی كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی بود كه نخستين نشست آن در 17 
ارديبهشت ماه 1391 در دبيرخانه انجمن شرك های ساختمانی برگزار شد و تا وقتی يك بيماری عجيب او 
را از پا انداخت در تمام كارگاه شركت می كرد و مثل يك نوجوان دنبال ياد گرفتن قواعد بود. بعد از بهبودی 

پزشكان مجبورش كردند حجم زيادی از كارهايش را كم كند و بعد از آن بود كه ديگر به كارگاه نيامد. 

من هميشه اعتراف كرده ام كه در آن كارگاره تدريس دستورنامه را با سخت ترين بخش آن شروع كردم و شايد 
همين كار اثر خوشايندی بر كارورزان نگذاشت. به هر حال، اگر مهندس عطارديان بر آساس آن كارگاه ها بايد 
قضاوت كند قضاوتش در مورد اينكه من رياست يك مجمع را بر عهده بگيرم چندان موافقت نخواهد كرد 
چون همچنان احساس می كند كه من زود عصبانی  می شود و ممكن است با چكش رياست حال طرف را جا 
بياوم. به همين خاطر در دو جلسه اخير شورا كوشش كرده ام مطلقَا ساكت بنشينم تا آن تصور داود ناشكيا از 

ذهن آقای عطارديان پاك شود. 

عالوه بر اين ها تجربه  كنار صحنه  نشستينی مهندس عطارديان 
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شنبه 1 آذر 1394

مواجهه با مشكل جديد
ديروز آقای هاشمی نقاش برادر آقای عليرضا هاشمی دبيركل سازمان چند نفر از معلمان ايران كه در زندان 
است كتاب صحافی شده دستورنامه را كه زندان برای ارايه به آقای هاسمی قبول نكرده بود پس آورد تا بتوانم 
همراه خود آن را به عسلويه ببرم. طبق معمول يك ظرف آش هم برايم آورده بود. هنگامی كه با هم از دفتر 
بيرون می رفتيم تا من نسخه ديگری از دستورنامه را از صحافی تحويل بگيرم، دم در به آقای سهيل فاضلی 
- كه آقای سيدی استاد دانشگاه او را به عنوان يك دانشجوی نخبه به دفتر كادرها معرفی كرد - برخورديم. 
همراه او به دفتر برگشتيم. صحبت هايم با او حول اين مشكل می چرخيد كه چرا به رغم آنكه تعداد قابل 
به همت  نيستند  مايل  يا  قادر  شده اند  آشنا  رابرت  دستورنامه  با  كارگاه ها  در  كه  عالقمند  افراد  از  توجهی 

خودشان دور هم جمع شوند و انجمن هايی را برای تحقق هدف های خودشان ايجاد كنند؟ 

در جريان گفتگوی ديروز با آقای فاضلی احساس كردم همچنان نگران مسائل امنيتی است و مدام توصيه هايی 
می كند كه انگار ناشی از همين نگرانی است. از او پرسيدم: آيا در اين زمينه نشانه های مشخصی ديده است؟ 
جواب مثبت داد و در واكنش به اصرار من توضيح داد كه از قول آقای سامان عصرپوران شنيده است كه 
حراست دانشگاه خواجه نصير دانشجويان را و از جمله آقای پرهام رضايی شيمی دان جوان را تحت فشار 
قرار داده كه اين دستورنامه رابرت چيست كه شما اينقدر از آن حرف می زنيد؟  من فكر كردم نكند همين 
فشارها باعث شده كه پرهام فاصله اش با دفتر كادرها را بيشتر كند؟ در اين صورت چرا امتحان و عينك را 
بهانه كرده است و چرا قضيه را با من در ميان نگذاشته  است؟ هنوز چواب اين سؤال های نمی دانم چون هنوز 

از اچيزی نپرسيده ام. 

خودش  در  سؤال ها  همين  پاسخ  يافتن  برای  دارد  ذهنم  كه  دريافتم  صبجگاهی  راه انديشی های  در  امروز 
می چرخد. به خودم گفتم: فرض كن اين هم يك مشكل. بسيار خوب برای آن چه بايد كرد؟ و فكر كردم. 

نتايج افكار امروز صبح:

1. در هر گروه يك يا چند نفر نقش رهبری را برای گردآوری اعضای گروه ها ايفا كردند و آنان را گردآورند.
2. اعضای اين گروه ها همه با دستورنامه رابرت آشنا شدند و با توجه به وضعيت اجتماعی كه در آن مستقر 

هستند نسبت خود را با دستورنامه تعريف كردند و بر اساس اين تعريف تصميم گرفتند. 
3. بعضی از افراد گروه ها همان اوايل كنار كشيدند كه می تواند به اين معنا باشد كه صرف آشنايی اوليه آنان 
با دستورنامه و وجود چنين دانش فنی ای برای آنان كفايت می كند. بعضی ها هم تا آنجا كه درك نسبتَا جامعی 
از دستورنامه به دست آورند و به اصطالح ته آن را در آورند به كارگاه آمدند و به مرحله ای رسيدند كه بايد 

انجمن يا سازمانی تشكيل دهند. 
4. بعضی از آنان هم سازمانی تشكيل دادند و حتی مسؤالن خود را هم انتخاب كردند. اما به محض آنكه من 

خودم را كنار كشيدم آنان هم تا حد زيادی غيرفعال شدند. 
5. اما هيچكدام منجر به يك انجمن يا مؤسسه فعال نشد.

با اين شرح حال، تشخيص بيماری چيست و چه بايد كرد؟ 



178

دوشنبه 2 آذر 1394

مشت نمونه خروار
قرار بود امروز با هواپيما به عسلويه بروم و فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم آذر ماه 94 برای 
حدود سی نفر از مديران شركت پااليشگاه گاز پارسيان دستونامه رابرت درس بدهم و بابت هر روز سمينار 
آموزشی يك ميليو ن تومان دستمزد بگيرم. در حاليكه دخترم ديگر پول كرايه ماشين رفتن به دانشگاه را هم 
ندارد، قول اينكه كل دستمزدم را به او خواهم داد كلی خوشحالش كرده بود. اما تمام حرف ها انگار گوز گلو 
بود. اين ها به جهنم. از شنبه تا امروز چنان برخورد های تحقيرآميزی با من شد كه اگر به عنوان مشت نمونه ی 

خروار از رفتار سازمان های امروز ايران نبود از نقل آن ها حتمَا صرف نظر می كردم. 

امروز حق دارم اوقات تلخ باشم و جنبه های تاريك ماجراها را گزارش كنم. اما نه. بعد از حدود سه هفته 
كه وب سايت انجمن حمل و نقل كاالی بوشهر از دستر خارج شده بود و بك آپی هم از محتوای آن گرفته 
نشده بود موفق شدم دسترسی به اين وب سايت را با كمك يكی از بچه های عرب گروه اسپيپ دوباره برقرار 

سازمان و در اين جريان چيزهای جديد زيادی آموختم. 

در فاصله چند روز گذشته با افراد زيادی مكاتبه و مكالمه داشته ام كه تما م آن ها پر از درس های ارزشمند بوده 
است. به عالوه،  احساس می  كنم بعد از آشنا سازی حدود 300 نفر از ايراينان معاصر با دستورنامه رابرت،  و 
اينكه هيچ كدام از آنان موفق نشدند با كمك هم يك انجمن استاندارد بر اساس دستورنامه رابرت بسازند، 
سبب شده است تا همراه با تفكر و تأمل پيرامون اين سؤال به جاهای جديدی برسم كه از اين بابت بسيار 
خوشحالم. اگر قرار بود فقط خودم را تكرار كنم به تكرار همين روش تدريس ادامه می دادم. اما هدفم آموزش 
اين قواعد نيست بلكه هدف اصلی ساختن انجمن های سالم و فسادناپذير با مهارت حاصل شده از اين قواعد 
است كه تازه همين انجمن ها نيز وسيله هستند برای ساختن جوامع و جامعه ی كل انسانی تر. تأمل در همين 
مسائل طی روز های اخير سبب شده احساس كنم كه گويا گفتمان ما دارد يك اليه ی ديگر نيز به عمق می  رود. 
در اين روزنوشت )يا در واقع شب نوشت( - اگر جلو اين صفحه كليد خوابم نگيرد - دستاوردهای نظری و 

برنامه ای اين روزها را هم تحليل و ثبت خواهم كرد. 

ورق برمی گردد
از شنبه به اين طرف انگار ورق سرنوشت برگشت: تا قبل از آن همه چيز انگار بر موفق مراد جلو می رفت. 
از بخش های شركت  پنجشنبه رزومه خودم را هم تكميل كردم و برای آقای خواجه مسؤل آموزش يكی 
پااليش گاز پارسيان ارسال كردم و مشغول آماده سازی خودم برای نحوه ی برگزاری كارگاه شدم. همين جا 
بگويم كه در اين زمينه دستاوردهای بسيار خوبی كسب كردم كه در ادامه حتمَا به آن ها خواهم پرداخت. اما 

حاال می خواهم وجه تاريك قضيه را روايت كنم. 

آقای  آقای عزيزی مواجه شدم كه  با  آقای خواجه  به جای  پارسيان عضو شد و  بله. شنبه مسؤل آموزش 
خواجه  هم چند بار هنگام دادن شماره تلفن واحد آموزش به من گفت. اما تازه شنبه بود كه فهميدم كاركنان 
پااليشگاه شيفت هفتگی دارند. يك هفته كار و يك هفته استراحت. چون ظاهرا اين پااليشگاه وسط بيابان 
بايد قرار گرفته باشد. شيفت ها هم از شنبه عوض می شوند. به اين ترتيب آقای خواجه رفته بود و به جای او 
آقای عزيزی امور اداری واحد آموزش را رتق و فتق می كرد. او هم نظرش اين بود كه چون رزومه من كامل 
نبوده است در جريان نيافتاده است و اطالعيه برگزاری كارگاه كه بايد از يك هفته قبل در اختيار عالقمندان 
قرار می گرفت تا شنبه قرار نگرفته است و اگر يك هفته قبل اطالعيه منتشر نشود كارگاهی هم نمی توانيم 

برگزار كنيم. 

خوب. خدا پدر آقای عزيزی را بيامرزد كه تكليف من را روشن كرد. به خودم می گفتم:  خوب فرصت خوبی 
است كه سند 300 سؤال را ويرايش كنم و همراه با متونی كه به عنوان كتاب درسی بايد در اختيار كارورزان 
قرار بگيرد آماده كنم. اما آقای عزيزی تأكيد كرد كه بايد روزمه را كامل كنيد. پرسيدم: ولی من نكاتی را كه 
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درس مربوط است در روزمه خودم نوشته بودم. چه چيزی كم است و بايد تكميل كنم؟ گفت: ولی ننوشته ايد 
كه آخرين مدارك تحصيلی اتان چيست و كی و از كجا دريافت كرده ايد؟ گفتم: خيلی خوب. االن می گويم و 

شما هم اضافه كنيد. اما پاسخ داد: بايد از كاانل شركت كنترل فرانيد به دست ما برسد. 

بعد از خدا حافظی با آقای عزيزی با شركت كنترل فرايند تماس گرفتم. خانمی به جز خانمی كه هفته قبل 
به تلفن ها جواب می داد گوشی را برداشت و در همان يكی دو كلمه ای كه بين ما رد و بدل شد شكی برای 
من باقی نماند كه با يك دختر يا خانم غيرعادی سر و كار دارم و حتی المقدور برای آنكه يك قتل تلفنی رخ 
ندهد بايد از صحبت با او بپرهيزم. گفتگو ها نيز آنقدر آزار دهنده بود كه ارزش نقل ندارم. خالصه اش اينكه 
سرانجام يك فرم چند برگی برای من ارسال كردند كه به عنوان رزومه بايد به سؤال فراوان آن جواب می دادم 
و كادرهای خالی زيادی را پر می كردم. اما مشكل اينجا بود كه جدول های اين فرم برای بيان تجربه های من 
مناسب نبود. به عنوان مثال از من خواسته بود كه چند مقاله ای را كه در مجالت معتبر به چاپ رسانده ام 
معرفی كنم. منظور از نشريات معتبر هم نشرياتی است آكادميك كه مقاالت آكادميك چاپ می كنند. اما چند 
معنای  به  كدام  كه هيچ  است  به چاپ رسيده  انجمن ها و سازمان های مختلف  مقاله من در مجالت  هزار 

آكادميك كلمه معتبر محسوب نمی شوند. 

به خصوص همين  باشم و  داشته  مكالمه  مكاتبه و  نسيم پور چندبار  با خانم  تا  همين مشكالت سبب شد 
مكالمه ها بود كه من را نسبت به كل اين ماجرا بدبين كرد: هروقت با اين خاانم - كه مديرعامل شركت كنترل 
فرايند هم هست مكالمه می كردم می گفت: پنج و حداكثر ده دقيقه ديگر با شما تماس می گيرم. اما نه پنجاه 
دقيقه بعد بلكه اصال تماس نمی گرفت و اين من بودم كه مجبور بودم يك روز بعد دو باره به او تلنفن كنم. 
همين امروز دوبار با او تماس گرفت: صبح كه گفت پنح و حداكثر تا ده دقيقه ديگر خودم با شما تماس 
می گيرم. اما تا ظهر هيچ خبری نشد. فكر كردم اگر قرار باشد به عسلويه بروم ديگر بايد تا ظهر و يا بعد از 
ظهر تكليف بليت هواپيما و اطالعيه تشكيل كارگاه روشن شده باشد. به همين خاطر حوالی ظهر بار ديگر با 
خانم نسيم پور تماس گرفتم. باز هم عذر خواهی كرد و قول داد تا پنج و حد اكثر تا بيست دقيقه ديگر خودش 

با من تماس خواهد گرفت. اما االن ساعت ده شب است و هنوز است كه تماس بگيرد. . . 

خوب. در مورد اين ماجرا چگونه بايد قضاوت كرد؟ 
نخستين نتيجه ای كه گرفتم اين بود كه گويا در اين شركت ها يك برنامه و بودجه آموزشی تدوين شده است 
و يك سری نهادها و رويه های بوروكراتيك هم سازماندهی شده است كه اين كالس ها و كارگاه ها برای خرج 
كردن آن بودجه ها به راه افتاده است. در نتيجه، برای تأييد يك مدرس و تعيين دستمزد او فقط بر اساس 
مدرك تحصيلی و يك سری سند اداری داوری و تعيين سطح می  شود. احيانَا افرادی هم كه در اين كارگاه ها 
و كالس ها شركت می كنند انگيزه اشان البد گرفتن يك مدرك و گواهينامه ی شغلی و يا در رفتن از سركار 

است. تصور چنان مخاطبانی در كارگاه نيز من را به وحشت می انداخت. 

برخورد های خانم نسيم پور نيز ترديدی برايم به جا نگذاشت كه با يك سوءمديريت درست و حسابی مواجه 
هستم و روی هيچ يك از حرف هايش نمی شود حساب كرد. 

با اين همه، هنوز اين پرونده به طور كامل بسته نشده است. به خصوص كه همين انتظار سبب شد كه به طور 
جدی خودم را در چنان كارگاهی تخيل كنم كه اعضايش دنبال فراگيری يك مجموعه قواعد عينی و كاربردی 
هستند و با اليه های گوناگون معانی اين قواعد كار ريادی ندارند. شايد همين تأمالت سبب شد تا به اين 
نتيجه برسم كه در اين دوره دو روزه بايد بتوانم قواعد هرچه مهم تر، مبرم تر و جدی تر را آموزش بدهم و به 
قول معروف كم فروشی نكنم و به اين ترتيب افراد را تحت تأثير وجود نظامی از قواعد قرار بدهم كه تمام 

پراكتيس تصميم گيری گروهی را بدون يك باگ تحت پوشش قرار داده است. 

عالوه بر اين تصميم گرفتم حتمَا نسبت به تكثير آن بخش هايی از كتاب كه 300 سؤال آزمون های  مرحله 
اوليه براساس مطالب آن  تعيين شده است جدی باشم و تمام كارورزان اين متن را همراه با جدول پيشنهاد ها 
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و ترجمه 300 سؤال آموزشی دريافت كنند. 

محتوای  كم  دست  كه  دارم  آمادگی  حاال  كه  رسيدم  كلی  جمع بندی  اين  به  كه  بود  تأمالت  همين  پی  در 
كارگاه های مقدماتی را تكميل كنم و به عنوان يك كورس درسی آن را تعريف كنم و بعد از اخذ امتحان به 
كارروزانی كه موفق به گذراندن امتحان شوند گواهينامه گذراندن مرحله يا پايه سوم بدهم. طبعَا افرادی كه اين 
گواهينامه را دريافت می كنند خواهند توانست در كارگاه بعدی شركت كنند و می توانند به پارلمانتارين های 

ديگر دستورنامه رابرت را آموزش بدهند . 
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سه شنبه 3 آذر 1394

دستاوردهای صبحگاهی
امروز ساعت سه بعد از نيمه شب از خواب بيدار شدم و طبق قراری كه با خودم گذاشته ام يك ساعت قدم 
زدم و خيالپردازی كردم. قرار است ابتدا گزارشی از دستاوردهای اين خيال پردازی ها بدهم. بعد به سراغ ثبت 

رويدادهای ديروز و پريروز و گذشته بپردازم. 

بيست راهبرد
پارسيان به طور كامل منتفی هم بشود، صرف  حتی اگر برگزاری سمينار دو روزه در شركت پااليش گاز 
پيشنهاد آن سبب شد تا به طور جدی به محتوای يك سيمنار دو روزه برای مديران فكر بكنم و به اين نتيجه 
برسم كه طی 8 جلسه دو ساعته به راحتی می توانم يك بسته آموزشی شامل مهم ترين و پرمصرف ترين اصول، 
قواعد و رويه های قانون پارلمان را - كه در سيصد سؤال آموزشی انجمن ملی پارلمانتاريان ها گنجانده شده 
است - به خوبی آموزش بدهم. فكر می كنم كسانی كه در چنين كارگاهی شركت كنند با يك رئيس كاربلد 
قادر خواهند بود حركت در مسير قانونی برای ايجاد يك انجمن را شروع كنند و فقط يك رئيس كاربلد كم 
خواهند داشت كه می شود حدس زد از ميان اين گروه يكی كه از هم باهوش تری و مديرتر و جدی تر است 
سر بر می آورد كه می تواند نقش رئيس جلسه يا پارلمانتارين را ايفا كند - چيزی شبيه به محسن رنجبر و 
فرهنگ كاشانی در كادر دانشجويان كه می تواند به عنوان سرپل دفتر كادرها در آن سازمان ايفای نقش كند و 
مشكالت خودش را هم حتی به صورت تلفنی با من در ميان بگذارد و به اين ترتيب به ادامه آموزش افراد 

در آن سازمان كمك برساند. 

به دنبال رسيدن به همين جمع بندی بود كه طی چند روز گذشته ايده برگزاری چنين سمينارهايی را با چند 
با  تلفنی  نيز طی يك گفتگوی  و  نكته  عنوان توضيح 20  با  نامه ای  مهندس عطارديان طی  با  از جمله  نفر 
مهندس بهرام شهرياری در قالب راه اندازی يك كورس درسی در دانشكده كسب و كار آقای دكتر محمد 

رضا شعبانعلی در ميان گذاشتم. 

در پی همين تجربه ها بود كه در طول قدم  زدن صبحگاهی ذهنم به همين موضوع فكر كرد و دستاوردهای 
خوبی هم داشت كه می توانم به مجموعه ی آن راهبرد بيست بدهم. منظورم از اين اصطالح چيست؟ 

فكر می كنم در بين كسانی كه در طی اين چند سال اخير و در دفتر كادرها با دستورنامه رابرت آشنا شده اند 
می شود دست كم بيست نفر از افراد با نفوذ و مهم آنان را شناسايی كرد كه اين توانايی را دارند تا كمك كنند 

تا چنين سمنيار هايی در مراكز اطراف خودشان راه اندازی شود. 

اين ايده در جريان مكالمه يا مكاتبه تخيلی بين من و تك تك اين افراد بسط يافت و به اين نتيجه رسيدم كه 
نمی شود با ارسال يك نامه همگانی برای اين گروه كار را تمام شده تلقی كرد. بلكه بر عكس، هر يك از اين 
شخصيت ها به خاطر خصوصيات متمايزی كه دارند مستلرم آن است كه برای معرفی اين ايده و پيگيری آن 
نزد هر يك از اين افراد راهبرد مشخص و اختصاصی را دنبال كرد كه از نظر استراتژيك يك هدف را دنبال 
می كنند اما از نظر تاكتيكی لزومَا يكسان نخواهندبود. البته اين جمع بندی بعد از كمی تخيل در مورد بعضی 
از اين افراد استخراج شد و من دريافتم كه به محض اينكه ذهنم مشغول هر يك از اين اشخاص می شود 
راهكارها و تاكتيك های جديد و خالقانه ای را پيشنهاد می  كند. به چند نمونه كه در تمام آن ها مشترك است 

اشاره می كنم: 

ثبت در تاريخ كادرها
به عنوان نمونه در مكاتبه ای كه با اين افراد در عالم خيال انجام می دادم از جمله می نوشتم: با اجازه شما متن 
اين نامه و واكنش جنابعالی به آن در گزارش تاريخ كادرها ثبت خواهد شد. اما وقتی همين مضمون را در 
عالم خيال در مكالمه ها و مكاتبه های خودم با مخاطبان مختلف می گنجاندم و واكنش آنان را مورد بررسی 
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قرار می دادم به اين نتيجه می رسيدم كه به دليل شخصيت های مختلف اين مخاطبان بايد حتی لحن و كيفيت 
يادآوری اين موضوع نيز متفاوت و متناسب با هر مخاطب خاص باشد. 

با توجه به اين مالحظات بود كه دركل به اين نتيجه رسيدم كه به اين ترتيب من بايد بيست راهبرد متفاودت 
را كه هدف های يگانه ای دارند تدوين كنم و هر يك از آن ها را اما به صورت موازی و همزمان جلو ببرم. 
در ادامه به بعضی از اين مخاطبان، و برخی نكات كه بايد در تدوين و تنظيم راهبرد مورد توجه قرار بگيرد 

اشاره خواهم كرد: 

1. آرش كيخسروی. 
اين فرد از يك سو در كانون وكالی مركز و كرج نفوذ دارد و از سوی ديگر در حزب خودشان. پس می شود 
آقای آرش  اما خصوصيات خود  پيشنهاد برگزاری سمينار را پخته كرد.  اين سه حوزه  برای  از طريق وی 
كيخسوری اين است كه در اجرا بسيار قوی اما در بقيه قضايا نياز به كمك دارد و بايد خودم به او در معرفی 

و بازاريابی اين سمنارها كمك كنم. 

2. مهندس محمد عطارديان
بازارهای بالقوه در اطراف مهندس عطارديان از شمار بيرون است. اما نكته اين است كه در سبك مديريتی وی 
نظم و حركت گام به گام و تدريجی جايگاه مهمی دارد و هر نوع شلوغ كردن سر وی سبب بروز بی اعتمادی 
خواهد شد. بنا بر اين با مهندس عطادريان بايد از راهكار كام به گام و معرفی پروژه ها به صورت جدا جدا 
و آرام آرام استفاده كرد. به عالو طرح مسأله به صورت مشورت خواهی و نه پيشنهاد دهی اثر بهتر و بيشتری 
خواهد داشت. برخی از اين بازارهای بالقوه: كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايان با حدود 2000 تشكل 
كارفرمايی، تشكل های كارگری، مؤسسه تحقيقاتی و پژوهشی صنعت احداث، دانشكده فنی دانشگاه تهران 
و كانون فارغ التحصيالن اين دانشكده، شورای سازمان های جامعه مدنی، وزارت خانه هايی مثل وزارت كار 

وزارت مسكن و اتاق های بازرگانی،  اصناف، و سازمان نظام مهندسی. 

3. مهندس علی اصغر گلسرخی
انواع كنفرانس های  اين مؤسسه برگزاری  از كارهای  امنای موسسه احداث است و يكی  وی رئيس هيأت 
آموزشی است. او يكی از عالقمندان است كه در بيش از 60 نشست از كارگاه های هم انديشی عرف پارلمانی 
آقای  منفی  برخورد  بايد  البته  گرفت.  كار  به  اعضای جديد  برای جذب  را  بيشترين تالش  و  كرد  شركت 
سعيد آبادی را با او - كه علتش را نمی دانم - در نظر بگيرم. او با طيف گسترده ای از تشكل های كارفرمايی 
و حرفه ای صنعت ساخت و ساز و نفت و گاز ارتباط دارد و كارش راه اندازی همين سمينارهاست. در ميان 
احزاب ملی هم نفوذ دارد. و از همه مهم تر به اهميت و ضرورت رعايت اين قواعد هم فوق العاده باور دارد. 

4. دكتر محمد حسين بنی اسدی
او كه در بيش از 60 نشست از كارگاه های هم انديشی شركت كرد و از عالقمند ترين افراد بود اما نتوانست 
اين قواعد را به خاطر بسپارد - از جمله كسی است كه همان اوائل پيشنهاد داد كه با كمك مؤسسه و شركت 
تحت مديريت او چنين كنفرانس هايی را برای شركت های مختلف برگزاری كنيم. او كسی بود كه فهرست 
بلند باالی از افراد مختلف را برای شركت در كارگاه دعوت كرد و بعضی از اين شخصت ها مثل حامد سحالی 
)سحابی سوم(  سپهر محمدی در آن كارگاه شركت كردند و چقدر هم از آشنايی با اين قواعد خوشحال شدند. 
با اصرار دكتر بنی اسدی من طی يك سخنرانی پرشور اين قواعد و اهميت آن را برای شورای مركزی انجمن 
اسالمی مهندسان معرفی كردم. به نظرم دوباره بايد ارتباطات خودم را با اين مرد عالقمند و مؤثر برقرار كنم. 

3. دكتر مصطفی معين
دكتر مصطفی معين نخستين شخصيت مهمی بود كه آمادگی خودش را برای برگزاری كارگاه های آموزش 
دستورنامه رابرت اعالم كرد و بعد از او بود كه من به سراغ ديگران رفتم و سرانجام نخستين كارگاه روز ا7 
ارديبهشت 91 برگزار شد. دكتر معين سخت به ضرورت اين قواعد باور دارد. اما تالش من در آن زمان اين 
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بود كه از آنان طی ده جلسه پارلمانتارين حرفه ای بسازم. حاال به اين نتيجه رسيده ام كه اين كار دست كم 
به چهار سال زمان نياز دارد. اما می توان طی هشت جلسه كلی ترين و پرمصرف ترين قواعد را به مخاطبان 
معرفی كرد تا با اين قواعد آشنا شوند. بعد بعضی از آنان را كه عالقه بيشتری دارد برای ادامه كار تشويق 
كرد تا با حضور در كارگاه های تكميلی مهارت های خود را برای اداره جلسات تكميل كنند. فكر می كنم اگر 
اين توضيح ها را برای دكتر معين بدهم می توانم او را نسبت به هدف  اين سمينار و ضرورت برگزاری آن ها 
قانع سازم. در آن صورت وی می تواند طيف وسيعی از بازارهای بالقوه را كه با آن ها ارتباط و در آن ها نفوذ 
دارد تشويق كند تا چنين سمينارهايی را برگزار كنند: از كميسيون های انجمن های علمی در وزارت بهداشت 
و وزارت علوم تا سازمان نظام پزشكی، كنگره های پزشكان و انواع انجمن ها و سازمان های حرفه ای و حتی 

برخی از احزاب. 

مهندس سيد محمد بهشتی
هرچند آقای مهندس بهشتی - معمار سينمای بعد از انقالب اسالمی -  از نخستين شخصيت های ملی و 
مهمی بود كه من اين قواعد را در نشست های دو نفره  به وی معرفی می كردم و از نخستين كسانی بود كه 
در نخستين جلسات كارگاه هم انديشی هم شركت كرد و واقعَا عالقه داشت كه اين قواعد را بياموزد و از 
هيچ كمكی به آموزش اين قواعد به جامعه دريغ نمی كرد اما مسؤليت ها و مشغله هايش آنقدر زياد بود كه 
نتوانست در آن نشست ها شركت كند. بعد از چند سال، چند روز پيش بود كه تلفنی با وی صحبت كردم. با 
محبت حدود نيم  ساعت از عصر جمعه اش را حتی در حالی كه در منزل مادرش مهمان بود به گوش سپردن 
به پرچانگی های من اختصاص داد و من سعی كردم به اختصار برای وی توضيح بدهم كه طی اين چند سال 
برگزاری چنين  از فكر  بهشتی  دارم كه مهندس  اطيمنان  تقريبَا  دفتر كادرها چه دستاوردهايی داشته است. 
سمينارهايی با چنين هدفی استقبال خواهد كرد و دوستان و آشنايان را تشويق خواهد كرد كه از برگزاری 
چنين سمينارهايی حمايت كنند. مهندس بهشتی نيز با طيف گسترده ای از بازارهای بالقوه برای اين قواعد 
ارتباط دارد: از دانشگاه ها تا سازمان های دولتی و مقامات و مسؤالن مختلفی كه برای توصيه های وی اعتبار 

بسيار زيادی قائل هستند. 

دكتر مجتبی اميری
آقای دكتر مجبتی اميری مدير واحد تحقيقات كاربردی دانشكده مديريت دانشگاه تهران را آقای دكتر مصطفی 
معين معرفی كرد و من طی دو جلسه در دفتر كار وی قواعد دستورنامه رابرت را برای وی تشريح كردم. دكتر 
اميری تقريبَا در تمام نشست های كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی كه تا بيش از 60 نشست آن تشكيل شد 
شركت كرد. بعدها وی من را به شخصيت های ملی ديگری مثل آقای دكتر فانی وزير فعلی آموزش و پرورش، 
آقای مهندس مسجدجامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران، آقای دكتر وردی نژاد، آقای دكتر حسين عال، 
نخستين فرمانده نيروی دريايی، معرفی كرد و من هم در جلسات تقريبَا دو ساعته تاريخچه اين قواعد را برای 
اين آقايان تشريح كردم. آقای مهندس مسجدحامعی كه آن زمان رئيس كميسيون شوراياری های شهر تهران 
بود من را به آقای علی اكبر عبدالحسينی كه آن زمان دبير ستاد اجرايی شوراياری ها بود معرفی كرد و سومين 
اميری  دكتر  آقای  پيگيری  و  به همت  كارشناسان همان ستاد تشكيل شد.  برای  قواعد  اين  آموزش  كارگاه 
گروهی از دانشجويان و مسؤاالنی كه ضرورت داشت با اين قواعد آشنا شوند در جلساتی حضور يافتند و من 
اين قواعد را در همان سال 1391 برايشان معرفی كردم. با توجه به اين سوابق است كه فكر می كنم بشود از 
آقای دكتر اميری خواست كه نسبت به برگزاری اين سمينارهای آموزشی برای دانشجويان دانشكده مديريت 
و جاهای ديگر حمايت كند. مطمنم كه وی از هيچ كوششی برای برگزاری اين سمينارها دريغ نخواهد ورزيد. 

مهدی جمالی بحری
به قول نيما يوشيج: ياد بعضی رفقا، زنده ام می سازد. آقای جمالی بحری از آن رفقاست. شخصيت وی من 
را ياد شخصيت های انقالبی ای می اندازد كه گری همل در مقاله جالب خود معرفی كرده است: استراتژی 
انقالب است و چيزهای ديگر تاكتيك. گری همل استاد تفكر استراتژيك در دانشكده كسب و كار لند است. 
من اين مقاله او را هنگامی كه سردبير و ناشر نشريه »قطعه سازان خودرو« بودم خريدم و ترجمه آن را در 
آن مجله چاپ كردم. بعدها نيز ترجمه بهتری از همان مقاله را در نشريه »رسانه داروپخش« بازچاپ كردم. 
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نشريه رسانه داروپخش و مجله دارو و درمان به همت آقای جمالی بحری احيا شدند و فقط خدا می داند 
كه آقای جمالی برای انتشار مرتب پنجاه شماره دارو و درمان و حدود 150 شماره رسانه داروپخش - در 
دورانی كه من ناشر و سردبير آن  ها و مجری سياست های آقای جمالی بودم - چه زحمات شبانه  روزی را 
تحمل كرد بدون آنكه كسی آن همه تالش سيزيف وار را ببيند! گری همل در آن مقاله خود توضيح می دهد 
كه در عرصه كسب و كار، تفكر استراتژيك يك معنا بيشتر ندارد: تغيير انقالبی كل ساختارهای حاكم بر يك 
كسب و كار. به اعتقاد گری همل، اگر تفكری منجر به چنين تحول انقالبی ای نشود،  تفكر استراتژيك نيست 
بلكه تاكتيك و حداكثر يك برنامه ريزی بلند مدت است. بعد آقای گری همل در مقاله خود توضيح می دهد 
كه اگر مديران عامل سازمان ها توجه كنند در سازمان های تحت مديريت خود تعدادی شخصيت را حتمَا 
شناسايی خواهند كرد كه تفكر استراتژيك دارند و تالش می كنند ساختارهای حاكم بر سازمان را - بدون 
آنكه مقامات و مديران سازمان را تهديد كنند- به صورت انقالبی متحول سازند. آقای مهدی جمالی بحری 
يكی از همين شخصيت های انقالبی در سازمان های مختلفی است كه در آن ها خدمت كرده است. من برای 
نخستين بار در سال 1370 كه وی مديركل روابط عمومی و بين الملل شهرداری تهران بود با وی آشنا شدم. 
آن روز ها من نخستين قبلمنامه ام به نام »تنهايی و كلوخ« را به بنياد سينمائی فارابی داده بودم و آقای بهشتی 
كه آن روز ها مديرعامل بيناد فارابی بود و در همان فيلمنامه كوتاه چيزهايی را خوانده بود كه فقط چشم هايی 
با چنان بصيرتی می توانند بخوانند من را به آقای جمالی معرفی كرد تا خودم قصه های كوتاهی را كه نوشته 
بودم كارگردانی كنم. آشنايی من با آقای جمالی از همانجا شروع شد و با انتشار »بولتن« داخلی شهرداری 
تهران - كه تقريبَا در طول مدت مديريت آقای كرباسچی منتشر شد - ادامه يافت و من در طول انتشار اين 
نشريه بود كه می ديدم شخصيتی مثل آقای جمالی بحری - به قول گری  همل - چه تالش های عظيمی برای 
ايجاد انقالب در ساختارهای پوسيده ی حاكم بر سازمان شهرداری آن زمان از خود بروز داد كه فقط يك قلم 
از آن ها ايده انتشار روزنامه »همشهری« بود كه نه فقط ايده اش را داد بلكه با تمام وجودش برای تأسيس و 
استحكام ساختارهای اداری و تشكيالتی اين روزنامه تالش كرد. بعد از ماجراهايی كه برای آقای كرباسچی 
پيش آمد به صنعت داروسازی برگشت و همراه با دكتر محمود نجفی عرب نقش مهمی در تحوالت ساختاری 
در اين صنعت ايفا كرد كه با روی كار آمدن دولت نهم تمام آن دستاوردها دود و شد و به هوا رفت. گمان 
نمی  كنم آقای جمالی در شرايط فعلی هيچ مسؤليت اجرايی قبول كند اما احتمااَل به عنوان مشاور با مديران 
و سازمان هايی ارتباط دارد كه ممكن است از برگزاری سمينارهای آموزشی دستونامه رابرت استقبال كنند به 

همين خطر بايد با آقای جمالی بحری هم در اين زمينه صحبت كنم. 

علی اكبر عبدالحسينی
داخل صحن  مديريت خودش  تحت  كارشناسان  كنار  كه  كرد  پيدا  دولتی  مدير  يك  می شود  خيلی سخت 
بنشيند و اجازه دهد يك مربی دستورنامه رابرت قواعد پيش گزيده ی اداره جلسات تصميم گيری را به آنان 
ياد بدهد. اما آقای علی اكبر عبدالحسينی در زمانی كه دبير ستاد اجرايی شوراياری های تهران بود با سعه ی 
صدری كه دارد چنين فرصتی را برای من فراهم آورد تا سومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت را برای 
كارشناسان ستاد اجرايی شوراياری های تهران برگزار كنم. هم او بود كه چهار صد نسخه از كتاب اصلی و 
كتاب خالصه دستونامه رابرت را برای تحويل دادن به 374 شوراياری تهران پيش خريد كرد و در آن زمان 
كه كم تر كسی كتاب دستورنامه رابرت را می شناخت امكان چاپ آن را فراهم ساخت )البته اين كتاب كه 
مجوز نشر هم دريافت كرده به داليلی كه به مترجم مربوط می شود هنوز منتشر نشده است و ويرايش يازدهم 
آن - گوش شيطان كر - در مراسم سالگرد تأسيس دفتر كادرها رونمايی خواهد شد(. بايد شهادت بدهم 
كه آقای عبدالحسينی وظيفه خودش را در معرفی اين قواعد به هيأت رئيسه و به خصوص به رئيس وقت 
شورای شهر تهران به خوبی ادا كرد اما متأسفانه گوش شنوايی يافت نشد و بهترين فرصت ها سوخت. وی 
در حال حاضر تن به يك تبعيد خود خواسته به كرج داده است تا بتواند سالمتی خودش را كه به خاطر يك 
بيماری سخت آسيب ديد ترميم كند. من تا زنده  هستم قدردان حمايت اين انسان شريف از ترويج ام القوانين 
در كشور خواهم بود و اطمينان دارم از ايده تشكيل سيمنارهای آموزش دستورنامه رابرت در هر جا كه بتواند 

برگزار كند حمايت خواهد كرد. 

مهندس بهرام شهرياری
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يكی از خصوصيات سبك مديريتی آقای مهندس بهرام شهرياری اين است كه هميشه دنبال خلق ايده های نو 
است و از ايده های نو حمايت می كند. او يكی از مديرانی است كه در سال 1391 و در شرايطی كه می بايست 
يك مجموعه كارخانه صنعتی را اداره می كرد و حقيقتَا فرصت سر خواراندن هم نداشت در تقريبَا تمام بيش 
برگزار می شد شركت كرد و نخستين مدير  پارلمانی كه هر هفته  از 60  نشست  كارگاه  هم انديشی عرف 
ايرانی بود كه شرايط برگزاری نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت برای گروهی از مديران نخبه فعال 
در سازمان های تحت مديريت خودش را فراهم آورد و يكی از نخستين بينان گذاران يك انجمن در دست 
تأسيس بود كه از مربی دستورنامه رابرت دعوت كرد تا اين قواعد را برای اعضای هيأت مؤسس آن انجمن 
تشريح كند و تصميم داشت و دارد كه اگر آن انجمن شكل و شمايلی بگيرد رياست مجامع آن را به يك رئيس 
كاربلد كه قواعد پيش گزيده ی اداره جلسات را بداند بسپارد و خودش در صحن بنشيند تا بتواند از نظرات 
خودش دفاع كند. متأسفانه مهندس شهرياری مثل ساير صنعگران كشور در بدترين وضعيت تجربه شده طی 
بيش از سی سال اخير قرار دارد اما همچنان از هيچ كمكی به ترويج دستورنامه رابرت دريغ نمی ورزد. چند 
روز پيش با وی در مورد برگزاری سمينارهای آموزشی صحبت كرديم. استقبال كرد و در نخستين قدم قرار 
شد با يكی از دوستانش كه يك دانشكده مديريتی بخش خصوص را اداره می كند صحبت كند تا با هم يك 

دوره درسی را برای دانشجويان آن دانشكده تدوين و اجرا كنيم. 

مهندس محسن رزم خواه
»قطعه سازان خودرو« -  امتياز و مدير مسؤل  تام االختيار صاحب  نماينده  به عنوان  مهندس رزم خواه سال ها 
نشريه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو - كارفرمای من بود كه آن مجله را توليد و توزيع 
به گل  بنگاه هايشان  اين روز ها كشتی  البته  كه  است  از شخصيت های صنعتی كشور  يكی  او هم  می كردم. 
نشسته است. مهندس رزم خواه نيز در تمام نشست های كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی كه حدود 60 نشست 
هفتگی آن برگزار شد - شركت كرد و از هيچ كوششی برای معرفی و ترويج اين قواعد در ميان دوستان خود 
دريغ نورزيد. در حال حاضر به بسياری از مقاماتی كه با توانمندی ها و خالقيت های وی آشنا هستند مشاوره 

می دهد و قطعَا از برگزاری سمينارهای آموزشی در هر جا كه الزم ببيند دريغ نخواهد ورزيد. 

مهندس شهرام حالج
مهندس شهرام حالج - پژوهشگر مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی - يكی از بهترين متخصصان 
قانون مناقصات كشور است كه برای آموزش اين قانون به مديران سازمان های دولتی مختلف، مدام در حال 
برگزاری كنفرانس و سيمنار آموزشی در سراسر كشور است. وقتی از مديرعامل يك شركت آموزشی كه 
نخستين سمينار آموزشی دستورنامه رابرت برای حدود سی نفر از مديران شركت پااليش گاز پارسيان را 
سازماندهی می كرد پرسيدم: چه كسی مربی  دستورنامه را به شما يا به شركت پااليش گاز پارسيان معرفی كرده 
است پاسخ داد: مهندس حالج. وی از همان نخستين روز هايی كه با شركت در نشست های كارگاه ها آموزش 
دستورنامه رابرت با نخستين قواعد پيش گزيده اداره جلسات آشنا می شد، همان قواعد را برای اداره جلساتی 
كه خودش رياست آن ها را برعهده داشت به كار می گرفت و اين قواعد را چنان زيبا به كار می برد كه حاضران 
با تعجب از او می پرسيدند: اين قواعد را از كجا ياد گرفته ايد؟ و او بدون استثنا در پاسخ به اين سؤال دفتر 
كاركاه های آموزش دستورنامه رابرت را به عنوان نخستين مؤسسه آموزش اين قواعد معرفی می كرد و اكنون 
نيز كه يك پارلمانتارين تمام عيار شده است - به قول خودش - حرمت نگاه می دارد و با بزرگواری مربی 
دستورنامه رابرت را معرفی می كند. به همت او مربی دستورنامه رابرت اين قواعد را در چهارمين كنفرانس 
ساالنه متخصصان قانون مناقصات كشور معرفی كرد. همچنين، با همكاری وی اين قواعد به اعضای كميته 
فنی شورای شهرسازی و معماری ايران نيز معرفی شد. اطمينان دارم كه مهندس حالج هم قبول دارد كه هيچ 
كس قادر نخواهد بود مجموعه  ی 800 صفحه ای قواعد اداره جلسات را طی يك سمينار دو روزه بياموزد و 
به خاطر بسپارد و در عمل به كار بگيرد. اين كار نه الزم است نه ممكن. اما در يك سمينار دو روزه می شود 
مبرم ترين و پرمصرف ترين و مهم ترين قواعد را برای حاضران تشريح كرد و همين امر سبب خواهد شد كه 
حاضران به اهميت اين قواعد پی ببرند و به هر فرد عالقمندی كمك كنند تا بتواند به عنوان رئيس، جلسه 
را طبق اين قواعد اداره كند. به همين خاطر مطمنم مهندس شهرام حالج می تواند در برگزاری ده ها سيمنار 

آموزشی در سازمان های مختلف به ما كمك كند و خواهد كرد. 
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دكتر علی نصيری اقدم
دكتر نصيری اقدم - كه در رشته اقتصاد مدرك دكترا گرفته است و دبير كمسيون اقتصادی دولت است - در 
يكی از بدترين شرايط كارگاه دوستان به اين كارگاه ملحق شد. در آن دوران من هنوز نه فقط ورود عضو 
جديد به يك كارگاه را ممنوع نكرده بودم، بلكه درست برعكس، اعضای كارگاه ها را تشويق می كردم برای 
حفظ تعداد اعضا تا سطحی كه بشود قواعد دستورنامه را به صورت گروهی تمرين كرد، افراد جديد را نيز 
قابل توجهی عضو  يابند. در همان دوره بود كه اعضای قديمی تعداد  تا در كارگاه ها حضور  تشويق كنند 
چديد به كارگاه دعوت كردند و همين امر نظم آموزشی را به هم ريخت و چه بسا به همين خاطر، آقای 
نصيری اقدام، بدون آنكه توضيح روشنی بدهد ديگر در كارگاه ها شركت نكرد در حاليكه - تا آنجا كه به 
خاطر دارم - قواعد ناظر بر پيشنهادهای پارلمانی را  كه مهم ترين و پيچيده ترين بخش قواعد است فرانگرفته 
بود. با اين همه، از همان نخستين جلسات مشخص بود كه آقای دكتر نصيری اقدم قواعدی را كه در كارگاه 
می آموزد در اداره كمسيون اقتصادی دولت مورد استقاده قرار می دهد و كوشش دارد كه اين قواعد را به دبيران 
ساير كمسيون های دولت نيز منتقل كند. من از همان نخستين  روزهای حضور آقای نصيری اقدم در كارگاه 
از او خواهش می كردم روند ترويج اين قواعد در كميسيون های دولت را برايم توضيح بدهد. چون بسيار 
خوشحال می شدم كه ببينم اين قواعد در آن كمسييون ها مورد استقاده قرار می گيرد. به همين خاطر فكر می كنم 
شايد آقای نصيری اقدم بتواند در تشكيل سمينارهای آموزش قواعد پيش گزيده ی اداره جلسات برای دبيران 

كميسيون های دولت و ساير سازمان های زير مجموعه دولت و انواع شوراهای دولتی نقش مثبتی ايفا كند. 

مهندس بيژن سعيدآبادی
ده سال پيش كه مسؤليت سردبيری نشريه »پيام كارفرمايان» را برعهده گرفتم با آقای مهندس بيژن سعيدآبادی 
كه آن روزها دبيركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران )كعاصكا(  و مديرمسؤل آن نشريه بود 
آشنا شدم و اين آشنايی هم چنان ادامه دارد هرچند وی ديگر مديرمسؤل نشريه و دبيركل كعاصكا نيست. با 
اين همه، در جريان انتخابات اعضای هيأت مديره انجمن شركت های ساختمانی معمواَل يك ويژه نامه ی هشت 
صفحه ای را مديريت می كند كه بين شركت های ساختمانی عضو انجمن توزيع می شود و هدف اصلی اش 
تشويق اعضا به شركت گسترده در انتخاب هيأت مديره است. برای ويژه نامه آذر ماه 1392 از وی خواهش 
كردم اجازه دهد كل نشريه را به معرفی دستورنامه رابرت اختصاص بدهيم. اجازه داد و در جريان آماده سازی 
همان ويژه نامه بود كه تا حدودی با بعضی از قواعد و اهميت دستورنامه رابرت آشنا شد. مهندس سعيدآبادی 
با تعداد قابل توجهی از انجمن های صنعت نفت و گاز و صنعت ساخت و ساز ارتباط دارد و می تواند در 

برگزاری سمينارهای آموزشی برای اين انجمن ها و ساير ساختارهای شورايی و گروهی كمك كند. 
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چهارشنبه 4 آذر 1394

تجديدنظر در تجديدنظر
ديروز وسط های روزنوشت بودم كه به نظرم رسيد می شود آن را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كرد. از 
آنجا به بعد سعی كردم طوری بنويسم كه نياز زيادی به بازنويسی نداشته باشد. همين قضيه سرعتم را كم كرد 
و تعداد افرادی  هم كه بايد در فهرست اضافه می شدند افزايش يافتند و قصه خاتمه يافت. ادامه اش را گذاشتم 
برای امروز كه كار عجله ی نشود. اما امروز صبح از نشر فهرست كسانی كه می توانند در برگزاری سمينارهای 
آموزشی كمك كنند پشيمان شدم. اما دوباره اين تصميم را مورد تجديد نظر قرار دادم. االن  هم اين پيشنهاد در 
دست بررسی است كه اين فهرست را از روزنوشت ها جدا كنم و تحت عنوان ديگری آن را در وب سايت 
جاگذاری كنم. تصميم نهايی هنوز اتخاذ نشده و قضيه در دست بررسی است. اما به كارم ادامه خواهم داد. 

فشرده ماجراهای ديروز
هنوز مشغول روزنوشت ديروز بودم كه صدای زنگ در بلند شد. آقای حبيب اهلل اعملی از اشتهارد به همراه 
آقای داود رئيس دانا از كرج برای شركت در كارگاه آمده بودند. تعجب كردم: تلفنی به او خبر داده بودم كه 
سه شنبه دفتر نخواهم بود چون قرار است به عسلويه بروم و در يك سمينار دو روزه دستورنامه رابرت را به 
مديران شركت پااليش گاز پارسيان درس بدهم. وقتی وارد سالن شد فرياد زد اصاَل يادم رفت كه گفته بوديد  
نيستيد. بعد با تعجب از من پرسيد: پس چی شد؟ گفتم به داليل اداری فعاَل منتفی شد. قلب روی قلب شديم 

و سه نفری دور ميز كنفرانس نشستيم و يك كارگاه پر بار برپا كرديم. 

عصر بود كه در عالم خيال داشتم در مورد آنچه كه بايد در وضعيت خانم نقی ئی در روزنوشتم می نوشتم 
فكر می كردم كه اين بار تلفن زنگ زد. خانم طاهره نقی ئی قائم مقام دبيركل سازمان چند نفر از معلمان ايران 
بود. به من خبر داد كه همراه با شهبازنيا و پورسليمان دو نفر از اعضای سازمان نزديك دفتر كادرها هستند و 
می خواهند به دفتر بيايند. استقبال كردم و آمدند و كلی حرف ها و خاطرات و تجربه های خوب رد و بدل شد. 
من كتاب صحافی شده دستورنامه رابرت را به خانم نقی ئی دادم تا به دست همسر آقای هاشمی - نخستين 
رئيس پليس زن ايران - برساند تا فردا حتی بدون دريافت رسيد به دفتر زندان اوين تحويل بدهند تا شايد به 

دست آقای هاشمی برسد و اگر هم نرسيد و گم شده فدای يك الخ سبيل اقای هاشمی. 

از داخل زندان زنگ زد. شماره تلفن آقای كفاش معاون دكتر فانی وزير  شب بود كه خود آقای هاشمی 
آموزش و پرورش را به من داد و گفت كه با او صحبت كرده تا با من در مورد دستورنامه رابرت مالقاتی 
داشته باشد. بعد از من خواست با دفتر كفاش تماس بگيرم و قضيه را دنبال كنم. به آقای هاشمی داستان 
كتاب را هم تعريف كردم و از او خواشتم از داخل زندان پيگيری قضيه باشد چون كتاب را حتی بدون رسيد 

هم قرار شد تحويل دفتر زندان بدهند. 

بنويسم سعی می كنم اين بخش از گزارش را مختصرتر  ادامه ماجرای 30 تن را  از آنجا كه می خواهم در 
بنويسم در نتيجه به ذكر نكات مهم اكتفا می كنم:

در كارگاه ديروز پاكان - اصطالحی كه از اين پس برای كارگاه آقايان اعلمی و رئيس دانا به كار خواهم برد 
- سعی كردم توضيح بدهم كه چرا جنبش پاكان از حنبش مشروطه هم مهم تر است. اين نكات برای آقای 
رئسی دانا جذاب تر است. در حاليكه آقای حبيب اهلل اعلمی ظاهرا تمايلی به اينجور بحث ها نشان نمی دهد 
و فقط روی جنبه های فنی اين قواعد تمركز می كند. آيا اين دو رويكرد متفاوت فقط از تفاوت های شخصی 

اين دو نفر ناشی می شود؟ 

ديروز برای اين دو نفر توضيح دادم كه ملت ما از مشروطه تا امروز دنبال حكومت قانون بوده است اما حاال 
و بعد از آشنايی با ام القوانين است كه می تواند درك درستی از معنای قانون داشته باشد و مهم تر، مهارت الزم 
را برای خلق قانون در تمام جوامع و سازمان ها و در تمام سطوح كسب كند. بعد تأكيد كردم كه در زمان 
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مشروطه هم انجمن زياد درست می شد. هنوز هم انجمن های زيادی در كشور درست شده و فعاليت دارند 
اما فقط انجمن معتادان گمنام و انجمن های پيرامون اين انجمن كه بر اساس قانون عرفی پارلمان )به روايت 
دستورنامه رابرت(  ايجاد شده در چارچوب قانون است و كم و بيش مهارت الزم برای خلق قوانين خودشان 

را كسب كرده اند. 

نكته دومی كه در جلسه ديروز مطرح شد يك مسأله مديريتی بود. در حال حاضر به خصوص آقای حبيب اهلل 
اعلمی سخت دنبال آموزش اين قواعد به كادرهای رهبری انجمن معتادان گمنام است و اين كار را با جديت 
از طريق الكتروگروهی كه در تلگرام درست كرده و اعضای آن به حدود 85 نفر رسيده است ادامه می دهد. 
آنان تأكيد دارند كه می خواهند اين زمينه را فراهم كنند كه بعداَ من بتوانم قواعد دستورنامه رابرت را در چند 

سمينار به كادرهای رهبری انجمن پاكان آموزش بدهم. 

در جريان ترويج همين آموزش هاست كه گاهی آنان با واكنش منفی برخی از افراد مواجهه می شوند. من 
در جلسه ديروز سعی كردم بر اساس تئوری مديريتی ايزاك آديزيس سبك های مديريتی مديران مختلف را 
توضيح بدهم و بگويم هر كدام از مديران با هر يك از اين سبك ها نسبت به پيشنهادهايی كه به آنان می شود 
ممواَل چه واكنشی نشان می دهند و يك بازارياب بايد ايده خود را به مديرانی با سبك های مختلف چگونه 
عرضه كند. من برای اين كار از همان مؤلفه ای استفاده كردم كه ايزاك آديزيس استفاده كرده است و در واقع 
حرف های او را تكرار كردم و نتيجه گرفتم كه شايد الزم باشد روزی در چند جلسه نظريه مديريتی ايزاك 

آديزيس را نيز با هم كار كنيم. 

نكته سوم پيشنهاد من بود كه آقای داود رئيس دانا همراه با خانم هما داودی رئيس كانون وكالی البرز و 
آقای علی اكبر عبدالحسينی و آقای آرش كيخسروی شعبه كارگاره های آموزش دفتر كادرها در استان البرز را 
داير كنند. نكته جالب اين بود كه آقای داود رئيس دانا قبول كرد. اما وقتی از شعبه اشتهاد صحبت كردم و از 
آقای حبيب اهلل اعلمی خواستم تا او هم شعبه ای در اشتهارد ايجاد كند گفت كه اشتهاد خيلی كوچك است 

و جای اين حرف ها نيست. 

در بخش پايانی كارگاه از آقای حبيب اهلل اعلمی خواستم پای تخته بيايد و مربی گری را تمرين كند. انصافَا 
كه خيلی عالی پيشرفت كرده است. با اين همه كوشيدم تا با طرح سؤال هايی دانش و درك فلسفی او را از 

اين قواعد عمق بدهم. 

در حاشيه كارگاه ذكر اين نكات هم جالب است: 
آقای رئيس دانا كه خودش يك كپی از كتاب را در قطع آ4 و البته در هر برگ دو صفحه، صحافی كرده بود اما 
وقتی كپی من را ديد از من خواست كتاب را به او بدهم. تقديمش كردم. می خواست پول بدهد نگرفتم. اصرار 
كرد كفتم: هرچقدر می خواهی بيانداز توی گلدان. نكته اش اين كه چقدر اين دو نفر با اين كتاب حال می كنند. 

آقای اعلمی در حال تدريس قواعد با اين سؤال مواجه شده بود كه آقای پيشنهاد روی ميزگذاری قابل مذاكره 
است يا نه؟ سرانجام با تناقضاتی مواجه شده بود. معلوم شد كه قابل مذاكره نيست اما من در كتاب اصلی به 
اشتباده ترجمه كرده بودم كه هست. اشتباه فلش مربوط به كفايت مذاكره در تابلو اولويت پيشنهادها را هم 

متوجه شده بود كه برای تصحيح كردم و او را به خاطر يافتن آن اشتباه ها تشويق كردم. 

در كارگاه ديروز دانيال اعلمی پسر حبيب اهلل غائب بود. علت را جويا شدم. همراه با يك اردوی دانشجويی 
به مشهد رفته بود. هنوز اين جوان هيچ گزارشی به من نداده است كه در مورد كانالی كه قرار بود در تلگرام 

درست كرده چه كرده است؟ 

نكات مهم در مالقات با معلمان
خانم نقی ئی قائم مقام دبيركل سازمان معلمان همراه با آقای شهنواز و پورسليمان قصد داشتند به كرج بروند و 
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مهمان مادر آقای ياوری بودند كه برايشان آش پخته و آنان را دعوت كرده بود. قرار بود همسر آقای عليرضا 
هاشمی دبيركل سازمان كه زندان است و فرزندانش نيز در اين مهمانی شركت كنند. گروه ديگری از اعضا هم 
قرار است به جمع آنان ملحق شوند. از من هم دعوت كردند. تمايلی به شركت نداشتم. خوشحبتانه به آقای 
ابراهيم عليپور و ساير اعضای كارگاه ساعت پنج نگفته بودم كه كارگاه نخواهد بود. به همين دليل می بايست 

منتظر آنان می ماندم. گفتم: من ساعت پنج احتمااَل كارگاه خواهم داشت. ديگر اصرار نكردند. 

در اين جلسه من روی چند نكته تأكيد كردم: 

از  ديگر  برخی  و  راهنما  كتاب  زمينه  اين  در  گمنام.  معتادان  انجمن  تجربه  از  معلمان  سازمان  استفاده   .1
كتاب های انجمن را به آنان دادم. 

2. دعوت از معلمانی كه عضو انجمن معتادان گمنام هستند برای تشكيل شعب سازمان معلمان. تأكيد كردم 
كه اين افراد انجمن سازی و انجمن بازی را بلد شده اند و می توانند به سازمان كمك كنند.

3. روی جنبه های پروفشنال معلمان تأكيد كردم و سعی داشتم نشان بدهم كه سازمان معلمان وظايف بسيار 
مهتری در تربيت فرزندان دارند و نبايد به مسائل صنفی محدود شوند. 

4. درك دهاتی از انجمن به مثابه يك دسته و باند قدرت برای قوی شدن افراد را نقادی كردم و توضيح دادم 
اين درك چرا قديمی است. قصه ی پيرمرد محتضر را كه چند چوب را به هم بست نقل كردم و توضيح دادم 
آن درك از انجمن مربوط به جوامعی جنگلی است و امروز انجمن يعنی يك جامعه اخالقی. و عمده ترين 

هدف هر سازمان معلمان بايد تربيت فرزندان به عنوان انسان های شريف باشد. 

نمی دانم اين حرف ها تا چه اندازه تأثير داشته باشد. اما نوع رابطه چنان است كه بی تأثير نخواهد بود. 

در جلسه ديروز كتاب دستورنامه صحافی شده را به خانم نقی ئی تحويل دادم تا به خانم آقای هاشمی بدهد 
تا بدون اصرار به دريافت رسيد از دفتر زندان كتاب را به دفتر زندان تحويل بدهد و نگران گم و گور شدن 

كتاب هم نباشد. خانم نقی ئی كتاب را از من گرفت. 

گفتگوی تلفنی با زندانی
ديشب آقای عليرضا هاشمی از داخل زندان اوين تماس گرفت. خيلی خالصه برايم توضيح داد كه با آقای 
دكتر كفاش معاون وزير آموزش و پروش صحبت كرده و از من خواست با رئيس دفتر او تماس بگيرم و برای 
معرفی دستورنامه رابرت به دفتر آقای كفاش بروم. بعد توصيه كرد اين قواعد را طوری معرفی نكن كه رم 
كنند. پيشنهاد خاص ديگری نداشت. ظاهراَ هر نوع تصميم مشخص را بر عهده ی خود من گذاشته بود. من 
هم ماجرای كتاب را برای آقای هاشمی توضيح دادم و از او خواستم كه از داخل زندان پيگيری كتاب باشد 

چون حتی اگر رسيد دريافت هم ندهند قرار است كتاب به دفتر زندان تحويل شود. 

امروز )چهارشنبه( كه با دفتر آقای دكتر كفاش تماس گرفتم رئيس دفترش برخوردی عالی با من داشت و 
توضيح داد كه ديروز منتظرم بوده است! ظاهرا آقای هاشمی زيادی تعريف من را كرده است اميدوارم عروس 

تعريفی نشوم. 

امروز صبح در مورد اينكه با آقای دكتر كفاش چه نكاتی را مطرح كنم فكر كردم. بايد باز هم بيشتر فكر كنم 
و با طرحی روشن به سراغ او بروم. 
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پنجشنبه 5 آذر 1394

ايده های نو
ديشب روی دو سؤال مشخص خوابيدم: يك، اگر به مالقات دكتر كفاش معاون وزير آموزش و پرورش 
رفتم و در برابر اين سؤال قرار گرفتم كه خوب، برای ترويج اين قواعد در ميان دانش آموزان چه طرحی 
داريد؟ چه حوابی بايد بدهم؟ سؤال دوم مربوط به شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور می شود. 
ديروز فراخوان دهمين اجالس اين شورا برای من هم ارسال شد. بند اول دستوركار اين اجالس به »آموزش 
تشكل ها« اختصاص داده شده بود و جلوی اين عنوان نيز نام من را ذكر كرده بودند. بنا بر اين من ديشب به 

اين سؤال  هم فكر می كردم كه در اين نشست چه موضوع هايی را به چه نحوی بايد مطرح كنم؟ 

طبق تصميمی كه اخيراَ گرفته ام، به محض اينكه از خواب بيدار می شوم از بستر بيرون آيم. در واقع از روی 
ميز كنفرانس كه شب ها به تخت خواب من تبديل می شود به پائين می پرم تا ضمن قدم زدن فكر كنم. بعد 
از عمل جراحی مفصل ران چپ تصميم گرفتم خودم را عادت بدهم هنگام دراز كشيدن فكر كنم. در اين 
زمينه آنقدر پيكرم به تفكر خوابيده عادت كرد كه دريافتم بخش قابل توجهی ای از بهترين لحظات عمرم دارد 
در بستر و به صورت درازكش می گذرد. البته كه خيلی خوش می گذشت اما ناگهان دريافتم كه چاق شده ام 
و به خصوص صورتم به شكل زننده ای پف كرده است. به همين خاطر روش تفكرم را از افقی به عمودی 

برگرداندم و طی دو هفته چهرم مثل سابق قابل تحمل شد. 

در هر حال، امروز ساعت سه تا چهار بامداد كه در سالن قدم می زدم تعداد قابل توجه ای ايده نو به ذهنم 
رسيد كه آن ها را يادداشت می كنم. اما پيش از آن می خواهم كمی هم در اين مورد تأمل كنم كه ذهنم در چنين 
شرايطی چطور فكر می كند و وقتی می گويم ايده های جديدی به ذهنم رسيد، در واقع در ذهنم چه رخ  داد؟ 

توضيح خالقيت ذهن
به طور مشخص،  در حاليكه در سالن قدم می زدم در آن بخش از ذهنم كه به آن »عالم خيال« می گويم خودم 
در در مقابل تخته سفيد در اتاق كنفرانس هيأت مديره كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران تصور 
می كردم در حاليكه دور ميز كنفرانس اعضای شورای هماهنگی تشكل های صنفی كشور نشسته اند و من به 
عنوان مربی دارم قواعد دستورنامه را به آنان درس می دهم. جالب اين جاست كه من تقريبَا چهره تمام اعضا 
را با جزئيات كامل سر و صورت و رنگ لباس آنان كه در جای خودشان در سالن نشسته اند به خاطر می روم. 
حتی طنين صدای آنان را هم به خوبی می شنوم. در حاليكه تا چند وقت پيش ذهنم طنين صداها را نمی شنيد 
اما آنقدر تمرين كردم كه حاال طنين صداها را هم می شنود. يعنی آنان را به طور دقيق در عالم ذهنی خودم 
به وضوح می بينم. حتی بر اساس اطالعاتی كه طی دو جلسه حضور در نشست های شورا و گوش سپردن به 
مذكرات آنان به دست آورده ام نسبت به شخصيت هر يك از آنان نيز به شناخت نسبی رسيده ام. در نتيجه حتی 
می دانم كه هر يك از افراد حاضر در آن مجمع خيالی و ذهنی در برابر وضعيت های گوناگون چه واكنشی از 
خود بروز خواهند داد. تأكيد می كنم اين آگاهی به بخش های ناخودآگاه ذهن من نشت كرده است. در نتيجه 
وقتی من - يعنی در واقع همان مربی ذهنی دستورنامه رابرت - حرفی می زند يا سؤالی مطرح می كند اعضای 
حاضر در مجمع طبق قواعد ناظر بر رفتار خودشان برمی خيزند و كاری را انجام می دهند كه بايد انجام دهند. و 
من - يعنی آن مربی تخيلی كه در ذهنم دارد قواعد دستورنامه را درس می دهد - هيچ نقش آگاهانه ای در مورد 
نحوه رفتار آنان بازی نمی كند. به اين ترتيب،  همانطور كه يك دانشمند شيمی يا فيزيك در يك آزمايشگاه 
در برابر شواهد رويدادهايی شيميايی يا فيزيكی مختلف قرار می گيرد و می تواند نظريات خودش را در - به 
اصطالح - بوته آزمايش بررسی كند، من هم در اين كارگاه های ذهنی تا آنجا كه دلم بخواهد و از نفس بيافتم 
می توانم وضعيت های مختلف تخيلی را به نمايش بگذارم و واكنش اعضای شورا و مخاطبان را در عالم خيال 
ببينم و به اين ترتيب خطاهای احتمالی خود را تصحيح كنم. و در جريان همين تمرين های آزمايشی ذهنی 
است كه بخش ديگر ذهنم كه مثل يك دانای كل در روايت يك قصه يا يك رمان همه چير را می بيند و درك 
می كند،  همه چيز را زير نطر دارد و جالب است كه تمام اين نمايش ها و بازی های آزمايشی و تمرينی را 
هم با دقت ضبط و ثبت می كند و هرچند بار كه بخواهد می تواند آن ها را به شكل های مختلف بازنگری كند. 
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در چنين فضايی، من - يا همان مربی دستورنامه - شروع می كند به درس دادن به حاضران در همايش ذهنی. 
افراد مختلف از او سؤال های مختلفی می پرسند يا در پاسخ به سؤال های مربی جواب های جالبی می دهند و 
در جريان همين اجرای نمايشی است كه سؤال ها و جواب های بسيار جديد و ارزشمندی مطرح می شود. 
بعد، همان داود يا منی كه به مثل يك راوی كل بر كل صحنه اشراف دارد - چيزی شبيه به كارگران يا به يك 
دانای كل كه انگار همه چيز در محضر او جريان دارد - ناگهان و البته خيلی ساده - متوجه می شود كه آن 
سوال و يا آن جواب نو بودند و در واقع يك ايده نو در آن وجود داشت. من اسم اين بخش از فعاليت خود 

را می گذارم: ايده ی جديدی به ذهنم رسيد! 

ادعا نمی كنم اين روش، يعنی اجرای نمايشی يك موقعيت مربوط به يك مسأله، كه منجر به حل آن مسأله 
به اين روش می شود، تنها روش حل مسأله است. اما امروز صبح من شاهد اين روش بودم كه در ذهنم اجرا 
می شد. شايد روش های ديگر هم باشد كه من به مرور آن ها را نيز مورد توجه قرار خواهم داد. اما اين روش 
ذهنی با آنچه كه به طور آبژكتيو و عينی در ميدان عمل رخ می دهد تقريبَا هيچ فرقی ندارد. منظورم اين است 
كه من در جريان برگزاری كارگاه های واقعی نيز به همين ترتيب به ايده های نو می رسم و گاهی حتی در حال 
نطق و سخنرانی نيز با سيالبی از ايده  های نو مواجه می شوم كه در همان حال سخنرانی و نطق نيز به خوبی 

درمی يابم كه اين ايده ها نو بودند و همان لحظه به ذهنم خطور كردند. 

موتور جستجوگر
من متأسفانه به درستی نمی دانم كه يك موتور جستجوگر دقيقَا چطور عمل می كند و اساسَا چيزی كه به عنوان 
بروزر يا مرورگر يا ورق زن در كامپيوتر می شناسيم، در دورن اين جعبه كامپيوتر عماَل چطور كار می كند، اما 
می توانم حدس بزنم كه - البته خيلی با احتياط - در حال حاضر نزديك ترين چيزی كه بشر شبيه به ذهن 
ساخته همين كامپيوتر يا هوش مصنوعی است. هنگام حل يك مسأله نيز انگار يك استعداد يا يك ابزارك 
يا يك موتور جستجوگر ذهنی در ذهن ساخته شده يا ساخته می شود كه در تمام پايگاه  داده های سه بعدی 
دورن ذهن سر می زند تا يك مجموعه  اطالعات را كه با يك مجموعه اطالعات ديگر هماهنگ و چفت باشند 
بيابد. يا روی يك مجموعه اطالعات يك برچب يا تگ مناسب بزند و آن ها را در يك جدول جديد يا در يك 
رديف جديد يك جدول جاگذاری كند و به محض اينكه اين كار را انجام داد و معضل جاگذاری اطالعات 

يا تگ های جديد حل شد می گوييم ايده جديدی به ذهنمان خطور كرد. 

در كل فكر می كنم شايد بشود با همين طرح ساده ی كلی روند ساخته شدن سؤال و جستچوی ذهن برای 
خلق يا يافتن پاسخ آن سؤال را توضيح داد. من اطمينان دارم كه اين مسائل نيز يك شبه حل نمی شوند اما اين 
سؤال ها هميشه در گوشه  ای از ذهن من وجود دارند و هميشه سعی می كنم به آن ها فكر كنم تا شايد بتوانم 

توضيح بهتری برای طرز كار ذهن خودم بيافرينم و يك فلسفه ذهن برای خودم بسازم. 

حاال به ادامه مسأله اصلی خودم بپردازم. 

ماهی از سر ُگنده گردد
اگر بخواهم تمام دستاوردهای ذهنی خودم برای مواجهه احتمالی با آقای دكتر كفاش معاون آقای دكتر فانی 
وزير آموزش و پروش را در يك عبارت خالصه كنم همين مصراع از يك بيت شعر مولوی است: ماهی از 
سر گنده گردد نی ز دم. منظورم اين است كه مقامات ارشد وزارتخانه ابتدا بايد خودشان با قواعد دستورنامه 
رابرت آشنا شوند و آن ها را در شوراها و مجامع تصميم گيری خود رعايت كنند. اعضای اين شوراها نيز همين 
قواعد را به مجموعه های خود منتقل خواهند كرد. و به مرور، به كارگيری اين قواعد از باال به پائين در بدنه ی 

وزارتخانه در سراسر كشور و در تمام مدارس به مرور نشت و سرريز خواهد كرد. 

در حال حاضر هيچ راه جايگزينی به نظرم نمی رسد. چون حتی اگر حاضر باشند برای اين كار بودجه صرف 
كنند و پول بدهند، ما مربی كارآمد برای آموزش  افراد زياد را نداريم. با اين همه، و در حالی كه مشغول نوشتن 
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همين سطور بودم به نظر رسيد به جای بستن راه سعی كنم نظر آقای كفاش را هم بشونم شايد بخواهد در 
اين زمينه طرحی يا قراردادی چيزی با من منعقد كند يا بهتر است حتی طرح خودم را در قالب قراردادی به 
آموزش و پرورش بفروشم. در هر حال، بعد از نزديك به يك دهه سرمايه گذاری بهترين مشتری بالقوه ی اين 
محصول سر و كله اش پيدا شده است و من هم - دست كم به دليل فشارهای مالی فراوانی كه همسر و دخترم 
اين همه سال تحمل كردند - نبايد ارزان يا مفت فروشی كنم. اما در هر حال بنا را بر اين می گذارم كه دست 
كم گروهی كه قرار است در اين مورد تصميم بگيرد خوب است طی دست كم 8 تا 10 جلسه با اين قواعد 
آشنا شوند. البته اگر وقت و حوصله و كشش ذهنی الزم را داشته باشند. در غير اين صورت بهتر است اين 

دست از اين قواعد بردارند و - به قول معروف - آن ها را شهيد نكنند. 

دهمين اجالس شورای هماهنگی
عالی  شورای  اجالس  دهمين  به  مربوط  مسائل  صرف  من  صبحگاهی  تفكر  زمان  از  بخشی  امروز  صبح 
هماهنگی تشكل های صنفی كشور شد. اين نشست قرار است روز يكشنبه ساعت 17 تا 20 در دبيرخانه 
كعاصكا برگزار شود. موضوع اول دستور كار اين شورا »آموزش تشكل ها« است كه جلو آن  هم اسم من نوشته 
شده است. معنای آن اين است كه قرار است در ده يا بيست دقيقه اول اجالس من در باره قواعد دستورنامه 

رابرت توضيح بدهم. اما كدام قواعد را بايد اول درس بدهم؟ و چرا و چگونه اين قواعد را عرضه كنم؟ 

می دانم كه امشب نيز در فواصلی كه قدم زنان يا درازكش فكر می كنم به اين سؤال ها نيز خواهم انديشيد. 
يعنی مشخصَا چه كار خواهم كرد؟ در واقع دارم از خودم می پرسم: آيا می توانم از روش های بهتری نسبت 
به نمايش آموزشی استفاده كنم؟ مثاَل به روش منطقی انواع جواب های احتمالی را دسته بندی كنم و خالصه 

از روش های ديگری برای يافتن پاسخ اين سؤال ها كمك بگيرم؟ 

اما در حال حاضر  نيز تجربه كنم.  را  من سعی خواهم كرد در جريان تفكرات آتی خود روش های ديگر 
برای  موجود  قاعده ی  ميان صدها  از  كه  است  داده  نشان  من  تجربه های  بروم:  اين طور هم جلو  می توانم 
برگزاری مجامع تصميم گيری می توانم چند بسته ی آموزشی را كه برای شروع در جلسه روز يكشنبه مناسب تر 
هستند انتخاب كنم. حتی می توانم معيارهای اين انتخاب ر نيز تعريف و مكتوب كنم. و فكر می كنم اگر قرار 
بود اين رويه ها را نيز به تأييد كسان ديگری كه در اين زمينه تصميم گير هستند برسانم بايد اين كار را هم 
می كردم. اما در حال حاضر  كه خودم تنها هستم و خودم تنها بايد برای خودم تصميم  بگيرم. در نتيجه، طی 
فرايند های ذهنی خودم بايد يكی از بسته های آموزشی محتمل را برای شروع كار برگزينم. به هر حال،  با 
توجه به برخی از معيار ها گزينه های آموزشی من برای ارايه قواعد در جلسات اول هر سمينار معدود هستند. 
و من آمادگی دارم كه درست در زمان شروع برنامه،  در صورت نياز فوراَ يك يا چند بسته آموزشی را با 
بسته های ديگر جا به جا كنم در نتيجه از اين بابت ديگر نگرانی ای نخواهم داشت. با اين همه طی چند روز 
باقی مانده به مجمع تالش خواهم كرد از طريق برگزرای مجامع ذهنی و آموزشی، بهترين بسته آموزشی را 

برای ارايه در ان روز آماده كنم. 

گزارش گفتگو با مهندس عطارديان
قبل از آنكه فراخوان اجالس شورای عالی هماهنگی تشكل های صنعتی كشور به دستم برسد سخت در گير 

صحبت هايی بودم كه قبل از آن با آقای مهندس عطارديان داشتم. 

چند روز قبل)يكشنبه اول آذر 94(  نامه ای با عنوان توضيح 20 نكته برای وی فرستاده بوم. اين نامه را در 
روزنوشت های قبلی نقل كردم. در اين نامه توضيح داده  بودم كه كاركنان سازمان تأمين اجتماعی در كشورهای 
فی دی يووشی يری  وظيقه  اعضای خود يك  به  نسبت  كه  می دانند  پروفشن  را  غربی خودشان  يافته  توسعه 
دارند. بعد اين وظيفه را تشريح كرده بودم و يك مثال هم از وزيران كابيته اسرائيل زده بودم تا قضيه وظيفه 
فی دی يووشری يری روشن شود. بعد سراغ اين مسأله آمده بودم كه حتی اگر طرح شما برای تأسيس شورای 
تأمين  اداره ی شوراها، خيل زود سازمان  اين وضعيت  با  تأمين اجتماعی قبول هم بشود،  عالی در سازمان 
اجتماعی فشل خواهد شد و هر مديری كاری جز منحل كردن آن شورا نخواهد داشت. بعد به شورای عالی 
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هماهنگی پرداخته بودم كه اعضای آن زبان تفكر و تصميم گيری گروهی را بلد نيستند و در نتيجه مثل يك 
مشت گنك، الل بازی در می آورند. بعد هم چاره كار را در اين ديده بودم كه رياست شورای هماهنگی را به 
صورت آموزشی، به دست من بسپارند تا آن را طبق قواعد اداره كنم تا شورا از اين مشكالت نجات پيدا كند 
و اعضا نيز اين قواعد را به مجموعه های تحت مديريت خود منتقل كنند. البته، راستش از موضع باال گفته  بودم 
كه اگر اين بسته آموزشی و اين راهكار را می خواهيد هزينه دارد. هزينه اش هم گران است و اگر خواستيد در 
خدمت خواهم بود. در پايان نامه هم در واقع پاسخ آقای عطارديان را - دست كم از نظر خودم - به عنوان 
بنيان گذار كعاصكا خواسته بودم و تأكيد هم كرده بودم كه پاسخ وی را در تاريخچه كعاصكا نقل خواهم 
كرد. به اين ترتيب منتظر بودم به عنوان كارفرما بگويد حاضر است هزينه طبابت و جراحی من را بدهد تا 
شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كارفرمايی را جراحی ذهنی كنم و آن را درمان كنم؟ اما پاسخ آقای 

عطارديان از آنچه كه انتظارش را داشتم يك دنيا فاصله داشت. 

در نخستين واكنش، به صورت مكتوب و خيلی مختصر توضيح داده بود كه در مورد نامه با من صحبت 
خواهد كرد. من منتظر جواب او ماندم تا ديروز حدود ظهر. زنگ زد. گوشی را برداشتم. گفت: عطادريان 
هتسم. خوشحال شدم. توضيح داد چون در مورد آن »توضيح 20 نكته« از من مشورت خواسته بوديد زنگ 
زدم نظرم را برای شما توضيح بدهم. من هرچه فكر كردم يادم نيامد كه از او تقاضا مشورت كرده باشم. من 
جواب او را به پيشنهاد مشخص خودم خواسته بودم : اينكه بتوانم به عنوان مربی پارلمانی رياست آموزشی 
جلسات شورا را بر عهده بگيرم و بابت اين كار هم مزد به من بدهند. اما آقای عطارديان تصور كره بود كه مثل 
برخی از موارد قبلی كه از وی واقعَا تقاضای مشورت كره بودم و مشورت هايش هم انصافَا خردمندانه بود،  اين 
بار هم از او تقاضای مشورت داشتم. طبيعی است كه نمی توانستم بگويم در اين مورد تقاضای پاسخ  دارم و نه 
مشورت. سكوت كردم تا مشاوره اش را بدهد. اما اول در مورد تلفظ صحيح، امال و معنای فی ديوو شی ی يری 
كه در نامه ام به همين ترتيب آورده بودم پرسيد. من در مورد امالی انگليسی كلمه ترديد داشتم. در نتيجه قرار 
شد در پايان نطق وی كلمه را برای او اسپل كنم. به اين ترتيب بدون آنكه به معنای فی ديو شی يری بپردازيم 

به استماع مشاوره وی مشغول شدم. 

آقای عطارديان در نطق خودش سعی كرد نشان بدهد كه يك مخاطب معمولی آن نامه، چه برداشت هايی 
از محتوای آن خواهد داشت؟ و نتيجه ای كه گرفت اين بود كه مخاطب نامه احساس اهانت خواهد كرد كه 
شما آنان را به گنگ بودن و الل بازی درآوردن متهم كرده ايد. بعد هم از موضع باال به افرادی كه آنان را مورد 
اهانت قرار داده ايد می گوئيد اگر می خواهيد من بيايم و شما را هدايت و اصالح كنم بايد اين قدر هم دستمزد 
به من بدهيد. بعد در پايان نطقش هم نتيجه گرفت كه با اين روش شما موفق نمی شويد به هدف های خودتان 

كه ترويج اين قواعد است برسيد. 

آقای  نطق  پايان  تا  با خونسری حيرت انگيزی  توانستم  من  كه  بود  اين  گفتگو  اين  در  مهم  نكته ی  خوب، 
مهندس عطارديان ساكت بنشينم و به صحبت های وی گوش كنم و بكوشم دريابم كه چرا اين طور از نامه  
من برداشت كرده است؟ به نظر خودم اين يك دستاورد بزرگ است كه طی اين سال ها آن را كسب كرده ام. 
قباَل ممكن نبود بتوانم اين همه مدت ساكت بمانم و به اين همه انتقاد های صريح و آزار دهنده و حتی - به 

نظر خودم - اهانت بار گوش بدهم. 

البته در جريان توضيح های آقای عطارديان خطای خودم را دريافتم: آنجا كه وسط جلسه ی شورای هماهنگی  
كه - گوش فمينيست ها كر - به يك حمام زنانه درست و حسابی تبديل شده بود، و آقای عطارديان به من 
اشاره كرد كه آموزش خودم را شروع كنم،  من - به زعم خودم سعی كردم با عالمت سر به ايشان بگويم:  
در اين حمام زنانه من چه می توانم بگويم؟ چند دقيقه بعد هم اجالس را ترك كردم و نمی دانم كه اعضای 
شورا و آقای عطارديان و آقای رئيس جلسه در مورد ترك جلسه چه فكری كردند؟ به هر حال، من خودم 
كه احساس كردم با يك جنگل موال و يك حمام زنانه و با يك مشت گنگ و الل مواجه هستيم. اشتباه من 
اين بود كه فكر كردم آقای عطارديان هم - بعد از آن  هم توضيح كه من در مورد قواعد اداره جلسه برايش 
داده ام تا حدی به اين نتيجه رسيده باشد كه اين روش اداره جلسات اشكال های جدی دارد كه بايد به فكر 
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درمان آن ها بود و جا دارد كه هزينه درمان آن را هم پرداخت كرد. اما بعد از توضيح های آقای عطارديان واقعَا 
وا رفتم. چون هنوز هم آقای عطارديان فكر می كند كه اين روش تصميم گيری يك روش خوب و طبيعی 
است و هيچ اشكالی ندارد و تمام جلسات در تمام جهان همين طور است و هر كه طاووس فعاليت جمعی 

می خواهد بايد اين جور ها را نيز تحمل كند. 

البته، من قباَل هم متوجه شده بودم كه آقای عطارديان در مورد روش اداره جلسات همين طور فكر می كند 
و در نحوه اداره جلسات هيچ اشكالی نمی بيند. به عالوه،  تحمل وضع موجود را كه به نظرش اجتناب ناپذير 
می آيد و آن را طبيعت كار جمعی تلقی می كند فضليت صبر و شكيبايی در راه رسيدن به هدف می داند. در 
پايان هم به طور منطقی من را به صبر و بردباری دعوت كرد و چند بار به تأكيد گفت هرچه رسالتی كه برای 

خود قائل باشيد بزرگتر و مهم تر باشد بايد صبورتر و شكيباتر باشيد. 

خوب. متأسفانه آقای عطارديان پاسخ های خودش را مكتوب نمی دهد كه بشود آن ها را نقادی كرد. در نتيجه 
من بايد آنچه را كه خودم به صورت مكتوب از صحبت های شفاهی او نقل كردم نقادی كنم. و البته چاره ای 
جز اين كار هم باقی نمی ماند و همين كار را هم كردم و به مشورت ايشان يك جواب نوشتم و ارسال كردم 
كه عينَا نقل می كنم. اما پيش از آن بايد بگويم، وقتی نطق وی تمام شد من صحبت را بدون هيچ عصبانيتی 
شروع كردم و اول به معنای فی دی يوو شی ری پرداختم و يك جمله انگليسی خواندام كه معنايش اين است: 
يك وظيفه لگال نسبت به اينكه يك طرف منافع طرف ديگر را به بهترين شكل ممكن تأمين كند. بعد گفتم 
فارسی، مفهوم  اين معادل  اما در  باشد،  مناسبی  امانت داری شايد معادل  امين و  كه می شود گفت كه كلمه 
حفظ امانت مندرج است در حاليكه در معنای اصطالح فی ديو وشی  يه ری، به كار اندازی امانت برای بهترين 
بهره وری هم مندرج است. بعد نوبت آقای عطارديان شد كه باز هم به مشورت بپرازد و خاطر نشان كند كه 
نه،  كلمه امين و امانت داری معادل مناسبی است. بحث باال گرفت و سعی كردم آن را با اين جمع بندی خاتمه 
بدهم كه اگر كسی چنان دركی كه شما می گويد از كلمه امانت داری داشته باشد حق با شماست. اما اگر كسی 
چنان دركی نداشته باشد درآن صورت معادل خوبی نيست. اما اين بار نوبت آقای عطارديان بود كه اصرار 
كند: نه. امين و امانت داری معادل مناسبی است. سرانجام من كوتاه آمدم و به موضوع اصلی پرداختم. در اين 
زمينه هم در واقع يك جمله گفتم: اگر شما در مورد نحوه ی اداره شورا مشكلی نمی بيند، در اين صورت بحثی 

باقی نمی ماند. بعد با يك جمله ی خاتمه دهنده گفتم:  در اين صورت صحبت من هم تمام!

حاال نوبت آقای عطارديان بود كه سعی كند من هم بحثم را در يك جمله مختصر نكنم و بيشتر توضيح بدهم. 
ديدم روی خوشی ندارد كه به اين ترتيب بحث را خاتمه بدهم. چون می توانست به اين معنا باشد ناراحت 
شده و قهر كرده ام. به همين خاطر ادامه دادم: آقای مهندس،  من بعد از اين همه سال كه اين كتاب را به شما 
معرفی كرده ام و شما صد نسخه از آن را پيش خريد كرده ايد و خودتان اين همه نيرو صرف يادگيری و ترويج 
اين قواعد كرده ايد و اين همه تأكيد كرده ايد كه اين قواعد الزم است و من را هم تشويق كرده ايد كه به كارم 

ادامه بدهم،  در اين صورت چطور نحوه ی اداره اين شورا را بی نقص می دانيد؟ 

بعد از كمی راندن در اين مسير - تا آنجا كه يادم می ياد - به نظرم موضع وی نيز تعديل شد و قبول كرد كه 
اتفاقَا فرصت خوب است كه ما اين قواعد را در اين شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور آموزش 

بدهيم. بعد از اين مرحله بود كه وارد روش  كار شديم. 

راستش من هنوز تا آن هنگام كه با آقای عطارديان تلفنی گفتگو می  كرديم نمی دانستم كه آقای مهندس حميد 
رضا سيفی عضو هيأت مديره و خزانه دار كعاصكا و رئيس شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور، 
هم چنان بر تصميم خود به اختصاص دادن وقت به آموزش دستورنامه رابرت در اول جلسات شورای عالی 
مصر است. فكر می كردم چون جلسه قبل قضيه را فراموش كرد كل ماجرا هم فراموش شد. به همين خاطر 
با اين فرض كه اختصاص وقت آموزش منتفی شده است بحث را با آقای عطارديان ادامه می دادم و راه حل 
جايگزين من هم اين بود كه آقای عطارديان بتواند آقای مهندس سيفی را قانع كند كه رياست واقعی شورا به 

عهده وی باشد اما رياست آموزشی را من بر عهده بگيرم. 
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خوب است همين  جا تأكيد كنم كه حتی تا عصر ديروز هم كه با آقای عطارديان صحبت می كردم از اصطالح 
»رياست آموزشِی« استفاده نكرده بودم. اين اصطالح اول بار،  در جريان نوشتن نامه ی اخير به آقای عطارديان 

به ذهنم رسيد و برای اولين بار مورد استفاده قرار دادم. 

در ادامه برای وی توضيح دادم كه من برای يادگيری و حفظ هشت صد صفحه قواعد دستورنامه رابرت، به 
نحوی كه تمام آن ها را هم زمان در ذهن داشته باشم و بتوانم با توجه به كل آن ها به عنوان يك لگال سيستم 
جلسه را اداره كنم كم تر از رزيدنت جراحی مغز و اعصاب وقت صرف نكرده ام در نتيجه ارزش كارم نبايد 
از ارزش كار يك جراح مغز و اعصاب كم تر باشد. چون من اين تخصص را فراگرفته ام كه ذهن يك گروه را 

جراحی ذهنی كنم و برای كسب اين تخصص نيز خيلی وقت و نيرو و هزينه صرف كرده ام. 

خالصه با اين جمع بندی گفتگوی ما ختم به خير شد كه اگر آقای عطارديان فكر می كند كه نحوه اداره شورا 
مشكل دارد و فكر می كند كه من طبيبی هستم كه معالجه اين بماری را بلدم بايد سعی كند تا من رياست 

آموزشی شورا را بر عهده بگيرم و در جريان رياست شورا آموزش هم بدهم. 

بعد از ختم اين مكالمه بود كه گفتگو های ذهنی من با آقای عطارديان در عالم خيال ادامه يافت و جنبه های 
هرچه بيشتری از ابعاد مسأله برايم روشن شد. مهم ترينش اين بود: اگر در اين جلسات شكست خوردم چه؟ 
راستش اين دغدغه ی آقای عطارديان هم بود. او به جد نگران است كه من در جريان رياست جلسه عصبانی 
بشوم و كافه را چنان به هم بريزم كه كل طرح با شكست قطعی رو به رو شود. در واقع او از اين نگران است 
و به نظرم هرچه صبوری من را در تحمل نظرات انتقادی بيشتر درك می كند اميدواريش به من بيشتر می شود. 
به خصوص كه من به نحو حيرت انگيزی نقدپذير هم شده ام و خيلی  سريع تر از گذشته عيب های خودم را 

می پذيرم و آن ها را اصالح می كنم. 

بعد از ختم اين مذاكرات هم نكاتی به نظرم رسيد كه طی نامه ای برای آقای مهندس عطارديان ارسال كردم. 
متن آن نامه با موضوع »تشكر«: 

تشكر
جناب آقای مهندس عطارديان

سالم

بابت وقتی كه صرف دادن مشورت به من می كنيد صميمانه از شما تشكر می كنم. من حقيقتَا می كوشم از منظر 
شما رفتار خودم را نقادی كنم و اشكاالت را برطرف سازم. 

در مورد پيشنهادم در خصوص اداره آزمايشی نشست شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور، تأكيد 
می كنم اگر به نظر جنابعالی نحوه ی اداره فعلی شورا اشكالی ندارد من پيشنهادم را پس می گيرم و هيچ ارتباطی 
هم به من نخواهد داشت كه اعضای محترم آن شورا چگونه با يكديگر رفتار می كنند. آنان آزاداند هر طور 

كه دوست دارند تصميم بگيرند.

اما اگر جنابعالی به اين تشخيص رسيده ايد كه اين روش اداره ی شورا ناجور است و از من به عنوان تنها 
متخصص فعلی اين بيماری در ايران درمان بخواهيد داروی من اين است: اداره اين شورا در چارچوب قواعد 
پيش گزيده ی اداره شورا ها كه - به قول توماس جفرسون - بشريت قادر نيست بهتر از اين قواعد را بسازد. 
البته ممكن است - به قول طبيبان - وضع بيمار آنقدر وخيم باشد كه به درمان جواب ندهد. در آن صورت 

از دست ابن سينا هم كاری برنخواهد آمد. من كه داود حسين هستم!

قواعد  نيستند در چارچوب اصول و  قادر  معتقدند مردم خاورميانه  پردازانی كه  نظريه  نيستند  می دانيد كم 



196

انتزاعی رفتار كنند. چرا؟ همه تالش من اين است كه جواب اين سؤال را كشف كنم و توضيح بدهم. به 
عنوان يك نظريه عرض می كنم: 

برای علم تغذيه اخيراَ اثبات شده است كودكانی كه امگا 3 مصرف نكنند تفكر عقلی در آنان رشد نمی كند 
در نتيجه يك جوان سيزده چهارده ساله فاقد تفكر عقلی باقی می ماند بدون آنكه هيچ كمبود ديگری داشته 
باشد. می دانيد كه امگا 3 در گوشت ماهی است و مردم سرزمين های كويری خاورميانه هم آب ندارند كه 
ماهی داشته باشند. در اين صورت آيا می توان بين ظهور بربريت داعشی در سرزمين های خشك خاورميانه و 
صحرای آفريقا و عدم مصرف امگا 3 ارتباطی برقرار كرد؟ به خصوص كه نخستين تمدن عقلی بيش از سه 
هزار سال پيش در دولت   شهرهای يونان سر برآورد كه در ميان آب شيرين عوطه می خورند و يكی از غذاهای 

هميشگی مردم آن ها ماهی بوده است!

من مجموعه ای از اين نظريه ها را گردآوری كرده ام و روی آن ها كار می كنم. اما در هر حال، اين حرف ها 
مربوط به گذشته است. مردم امروز در تهران تقريبَا همانطور زندگی می كنند كه مردم لوس انجلس. در نتيجه 
كليد حل مشكالتی از اين دست  در آموزش است و زمينه های مادی برای پذيرش محتوای اين آموزش ها نيز  
از قبل فراهم شده است: يك پهنه ی تمدنی كه در دامنه های البرز از مشهد تا تهران وتا تبريز گسترش می يابد 

و از اساس به تاريخ ايران كيفيت نوينی می بخشد. 
قربان شما. داود

حاال كه فكر می كنم می بينم اين توضيح های من هم كاماَل بايد بی فايده باشد. آقای عطارديان اساسَا يك ذهن 
انتزاعی برای تصميم گيری گروهی در ذهنش جايی  مصلحت انديش دارد و اساسَا وجود نظامی از قواعد 
ندارد. بنا بر اين، می ترسم در اينجا هم با همان جمله ی معروف »آن كس كه نداند و نداند كه نداند« مواجه 
هستم. اما برای من خيلی سخت است كه اين واقعيت را بپذيرم. چون ظاهراَ فقط آقای عطارديان نيست كه 

اين طور است. 

عالوه بر اين، سعی كردم در اين نامه، در واكنش به برداشت مهندس عطارديان توضيح بدهم كه واقعَا هر 
جمعی آزاد است هر طور كه می خواهد تصميم بگيرد و به خصوص به من هيچ ارتباطی ندارد. در نتيجه 
اگر واقعَا فكر می كنند كه در اداره جلسات دچار مشكل هستند،  نسخه ی من برای اين مشكل همين است كه 
گفتم. و البته، اين نسخه به مراتب پيچيده  است و ذهن بسيار پيچيده ای نياز دارد. به همين خاطر اگر اعضای 
شورا مثل مادران صلح و مثل خيلی ديگر زير اين قواعد زدند و تمايل داشتند به روش هيأتی كار را ادامه 
بدهند از من كاری ساخته نيست و تازه بايد اعتراف كنيم كسانی كه باور دارند خاورميانه ای ها قادر نيستند 
در چارچوب قواعد انتزاعی رفتار كنند راست می گويند. هرچند در اين صورت هم من تسليم نخواهم شد. 
چون آن خاورميانه به گذشته تعلق دارد. ايرانی نو دارد از درون دامنه های البرز و از درون فرايند های جهانی 
سر بر می آورد كه بدون اين قواعد نمی شود آن را اداره كرد و نسل جوان از اين قواعد با آغوش باز استقبال 

كرده و خواهد كرد. 

كمی بعد از ارسال نامه فوق به آقای عطارديان بود كه از دبيرخانه كعاصكا زنگ زدند و دو برگ فراخوان 
اجالس دهم را برايم فاكس كردند. طبق معمول در صفحه ی دوم و پيوست، فهرست نام نمايندگان تشكل های 
عضو شورا و نام مشاروان آمده است. و نكته جالب - همانطور كه گفتم - اين كه در بند نخست دستوركار 
اجالس، موضوع »آموزش تشكل ها« مطرح شده است و جلو آن  هم نام من آمده است. اطمينان دارم شروع 

آموزش قواعد پيش گزيده ی مجامع تصميم گيری به اعضای محترم اين شورا يك دستاور بزرگ است. 

كادرها: سه گام به پيش
هرچند برنامه برگزاری سمينار آموزشی در شركت پااليش گاز پارسيان در روز های سه شنبه و چهارشنبه هفته 
گذشته )سوم و چهارم آذر( در منطقه عسلويه به داليل پش پا افتاده اداری منتفی شد،  اما به نظر می رسد اين 
سمنيار در هفته های آينده برگزار شود و به اين ترتيب آموزش قواعد دستورنامه رابرت، طی دو روز و در 
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هشت جلسه، همراه با گرفتن امتحان و دادن گواهينامه به كارورزان يك تجربه نوين است و يك گام بلند به 
جلو محسوب می شود. 

توصيه ی آقای عليرضا هاشمی دبيركل زندانی سازمان معلمان ايران به معاون وزير برای مالقات با من برای 
بررسی نحوه ی آموزش اين قواعد به دانش آموزان دوره  مدرسه و دبيرستان نيز،  به خود خود يك دستاورد 

بزرگ و تاريخی است.

هماهنگی  عالی  شورای  اجالس های  آغاز  در  رابرت  دستورنامه  قواعد  آموزش  به  وقتی  دادن  اختصاص 
تشكل های صنفی كشور نيز واقعَا يك دستاورد ملی بسيار بزرگ است. به همين دليل من بايد تمام حواسم 

را جمع كنم تا اين فرصت ها را نسوزانم. 

تا آنجا كه به شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور مربوط می شود چند تصميم گرفته ام و همچنان 
مشغول بررسی آن هستم. يكی از اين تصميم ها اين است كه يك نسخه صحافی شده از دستورنامه رابرت 
تهيه كردم كه روز يكشنبه به آقای سيفی هديه كنم. وی در نخستين جلسه اظهار عالقه كرد كه تنها نسخه 
صحافی شده ام را به او بدهم. اما آن نسخه را برای آقای عليرضا هاشمی دبيركل سازمان معلمان ايران آماده 
كرده ام كه كاالن در ندان است  و قرار بود برادرش به دفتر بيايد و كتاب را بگيرد و دوباره به دفتر زندان بدهد. 
وقتی بيشتر فكر كردم متوجه شدم مهندس سيفی كسی است كه می تواند با بلند پروازی های خود مديريت 
آقای مهندس عطارديان را تكميل كند و كعاصكا را بال و پر بدهد و  خيلی ارزش دارد كه يك نسخه برای 

اين جوان پرشور آماده كنم و يكشنبه ی آينده به او هديه بدهم. 

پس گرفتن پيشنهاد
وقتی بيشتر فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه نبايد عجله كنم و بهتر است مجموعه ای از قواعد مبرم را طی 
چند جلسه به اعضای شورای هماهنگی آموزش بدهم و از وقتی با اين مجموعه قواعد آشنا شدند جلسه 
را طبق آن قواعد ادراه كنيم. بعد به اين نتيجه رسيدم در آن صورت است كه چه بسا خود آقای سيفی نيز 
با اصرار بخواهد كه رياست آموزشی جلسه را به من بدهد تا خودش بتواند در صحن از نظرات خودش به 
عنوان يك رهبر كارآمد دفاع كند. به همين خاطر، به محض اينكه به اين نتيجه رسيدم ،  نامه زير را برای آقای 

عطارديان ارسال كردم: 

كمی فوری
جناب آقای مهندس عطارديان

سالم

با عنايت به فرصتی كه برای آموزش قواعد در دقايق اوليه اجالس شورای هماهنگی پيش بينی شده است، 
فكر می كنم ديگر نيازی نباشد موضوع رياست آموزشی من بر شورا با آقای سيفی مطرح شود. به نظرم خود 

ايشان به اين نتيجه خواهند رسيد. 
با تشكر. داود حسينی

ايده های ديگر
در جريان قدم زدن های صبح  گاهی تعدادی ايده ديگر نيز به ذهنم رسيد. از جمله اينكه خبر آموزش قواعد به 
شورا و نيز خبر مالقات با دكتر كفاشيان به دو زبان عربی و فارسی هم  در وب سايت كادرها دات كام كار 
شود. خبر اول را می شود در وب سايت پيام كارفرمايان و وب سايت شورا هم به دو زبان فارسی و انگليسی 

كار كرد. پس يادم باشد دوربين را هم با خودم ببرم و عكس بگيرم. 

سوری  دوست  و  رابرت  دستورنامه  كتاب  عرب  مترجم  حميدان  پروفسور  آقای  اگر  حتی  رسيد  نظرم  به 
مسيحی عرب من كه يكی از اعضای گروه سازندگان نرم افزار اوپن سورس »اسپيپ« است تمايلی به همكاری 
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برای راه اندازی بخش عربی وب سايت كادرها دات كام نشان نداند بايد خودم دنبال ترجمه خبرها به زبان 
عربی باشم و برای اين كار می توانم از آقای ميرآقايی هم كمك بگيرم. البته به همكاری عرب ها برای ترويج 

قواعد دستورنامه رابرت در جهان عرب نياز خواهد بود. اما اگر فعاَل نشد اين راه هم قابل تأمل است. 

شما چهل  تن
به نظرم رسيد ايده ی »40 راهبرد« را كه در روزنوشت سه شنبه ی گذشته به آن پرداخته بودم، در شكل جديدی 

بپرورانم و با عنوان »شما چهل تن« در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنم. 

منظورم از چهل  تن، چهل نفر از شخصيت های ملی است كه طی سال های اخير با دستورنامه رابرت آشنا 
شده اند و در عين حال به نظر می رسد اين امكان را دارند كه بتوانند در برگزاری كارگاه ها و سمينار های 
آموزش دستورنامه رابرت در اطراف خود كمك كنند. اين نوشته با توصيف مختصر كيفيت آشنايی اين افراد 
با دستورنامه رابرت، آنان را تشويق می كند با توجه به تعهدی كه نسبت به ترويج قانون دموكراسی دارند 
نسبت به برگزاری اين كارگاه ها در سازمان های اطراف خود جدی باشند. با اين همه،  فكر می كنم بهتر است 
اين سوژه را فعاَل در ذهنم بپرورانم تا كاماَل پخته شود و جنبه های گوناگون آن را به صورت دقيق بسنجم و 

با افراد مختلفی كه قرار است نامشان در آن فهرست بيايد مشورت كنم. 



199

شنبه 7 آذر 1394

مقدمات عالی
ديروز در تأمالت صحبگاهی به اين نتيجه رسيدم كه روزنوشت پنجشنبه 5 آذر را می توانم حتی بدون هيچ 
دستكاری در وب  سايت كادرها دات كام منتشر كنم. بعد متوجه شدم تصميمی كه مدتی قبل گرفتم چه اثرات 

عالی ای در نحوه نگارش اين روزنوشت ها داشته است. 

قباَل رونوشت ها را بيشتر به عنوان يك رمان نويس می نوشتم. به خصوص از آنجا كه خيلی دلم می خواهد از 
ماجراهای منحصر به فرد دو سال انفرادی يك اثر ادبی خلق كنم كه ساختار روايت آن شيه عقايد يك دلقك 
هاينريش بول است،  و يكی از خصوصيات عقايد يك دلقك هم اين است كه قهرمان داستان خودش را كاماَل 
برحق می داند و بقيه عالم - غير از پدر ماری - را به صورت دربست محكوم می كند، من هم با همين رويكرد 
خاطراتم را می نوشتم. البته كه آن ها از نظر ادبی جذاب تر می شدند اما قابل چاپ نبودند. چون روی جنبه های 

منفيی شخصيت ها تأكيد شده بود. 

از وقتی تصميم گرفتم كه اين روزنوشت ها را دست كم در زمان حيات خودم به شكل منتشر كنم،  دريافتم 
اگر قرار باشد اسم افراد را عوض نكنم بايد طوری آن ها را بازنويسی كنم كه حتی اگر نوشته را برای خود 
شخصيت ها هم قرائت كردم ناراحت نشوند. اين رويكرد سبب شد كه در ارايه گزارش ها بسيار واقع بينانه 
عمل كنم و هنگام قضاوت  هم بكوشم عادالنه حكم بدهم. همين دو اصل سبب شد به مرور رويكردم به 
ماجراها و نحوه ی روايت آن ها تغيير كند و نتيجه ای اينكه گزارش روز پيجشنبه جز يكی دو مورد كوچك 
نيازی به هيچ دستكاری نداشت. اما يك مقدمه برای آن نوشتم و آن را صبح روز جمعه منتشر كردم. بعد از 
آن  هم نامه ای برای اعضای كارگاه ها ارسال كردم كه از آنان دعوت می كرد تا به وب سايت كادرها دات كام 

سر بزنند. 

واكنش سرد
راستش قباَل كه چنين دعوت نامه ای را برای اعضا ی كارگاه ها و آشنايان ارسال می كردم دست كم چند نفری 
جواب ايميلم را می دادند و تشكر می كردند. اما ديروز جمعه كه آن نامه ها را ارسال كردم تا به حال فقط دو 
نفر در پاسخ تشكر كرده اند. اين امر نشان می دهد كه چه بسا خيلی از اين افراد نيز مسائل مهمتری ذهنشان 

را گرفتار كرده است. 

در هر حال يكی از كسانی كه به نامه  دعوت من جواب داد دانيال اعلمی است كه همراه پدرش حبيب اهلل 
اعلمی به كارگاه می آيد و در اين زمينه بسيار جدی است. او طی جواب كوتاهش گفته بود كه به خصوص 
مقدماتی كه برای هر مطلب نوشته ام عالی است. يادم افتاد كه قرار بود اين مقدمات در اين روزنوشت ها نقل 
كنم. به همين خاطر و به همين بهانه،  مقدمه چند مطلب كه اخير در وب سايت كادرها دات كام كار شده 

است و در اين روزنوشت ها نيامده است به ترتيب عكس تاريخ نشر آن ها نقل می كنم. 

كادرها: سه گام به پيش!
در روزهای اخير دفتر كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت )دفتر كادرها(  با سه دستاورد مهم مواجه بوده 
است: يك، تالش دلسوزانه آقای عليرضا هاشمی دبيركل محترم سازمان معلمان ايران برای معرفی دستورنامه 
رابرت به مسؤالن ارشد وزارتخانه آموزش و پرورش، دو. تالس مبتكرانه  آقای مهندس حميد رضا سيفی 
رياست محترم شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور برای آموزش اين قواعد به اعضای اين شورا 
و، سه، تالش مصرانه  آقای مهندس شهرام حالج پژوهشگر محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
برای برگزاری سمينار های آموزش دستورنامه رابرت به مديران شركت پااليش گاز پارسيان در منطقه عسلويه. 
به تحليل و  تقديم می شود عمدتَا  ادامه  پنجشنبه 5 آذر 94 مربی دستورنامه رابرت كه در  روزنوشت روز 
ثبت رويدادهای مربوط به شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور اختصاص يافته است، اما در اين 
روزنوشت به ساير رويداد های اين روزهای دفتر كادرها، به ويژه دو رويداد مهم پيش گفته نيز اشاره شده 
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است. اگر حوصله كرديد اين رزونوشت را بخوانيد:

فصل هفدهم، بخش 55: ادغام، وحدت، و انحالل انجمن ها
3 آذر 1394

سه شنبه 24 نوامبر 2015 
 

بخش 55 كتاب دستورنامه رابرت قواعد و رويه های ناظر بر ادغام، وحدت و انحالل انجمن ها را تشريح كرده  
است. اين بخش بسيار كوتاه است اما نكات جالبی در آن مطرح شده است. با هم اين بخش را می خوانيم:

فصل هفدهم، بخش 54، سازماندهي به انجمن  دائمي
3 آذر 1394

سه شنبه 24 نوامبر 2015 
 بخش 54 از كتاب دستورنامه رابرت - كه ترجمه آن در ادامه تقديم می شود - قواعد و رويه های ناظر بر 
سازماندهی به يك انجمن دائمی را تشريح كرده است. اما مطالعه ی اين بخش مستلزم آن است كه قباَل بخش 
53 را مطالعه كرده باشيد. به اين دليل كه نشست های اوليه ای كه برای تأسيس يك انجمن دائمی تشكيل 

می دهيد در واقع يك نشست توده ای محسوب می شود كه بايد قواعد ناظر بر آن ها را بدانيد.

گفتن ندارد كه اين بخش از كتاب، قواعد حقوقی ناظر بر تأسيس يك سازمان دائمی را تشريح كرده  است. اما 
با دانستن اين قواعد نمی شود يك انجمن تأسيس كرد همانطور كه اگر آشپزی بلد باشيد به اين معنا نيست كه 
می توانيد يك رستوران بزنيد. ايجاد انجمن به مهارت های بسيار زيادی نياز دارد. برای كسب آن ها می توانيد 

در كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت در دفتر كادرها شركت كنند.

خاطر نشان می كند ترجمه زير از ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت صورت گرفته است و ترجمه ويرايش 
يازدهم آن به زودی به صورت كتاب در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

فصل هفدهم، بخش 53: نشست هاي توده اي 
3 آذر 1394

سه شنبه 24 نوامبر 2015 
 

چند دهه طول كشيد تا دريابيم مخالفت با هدف  اعالم شده ی يك نشست توده ای عين هرچ و مرج است و 
نه عين دموكراسی. طبق قانون عرفی پارلمان، رئيس جلسه وظيقه دارد هر فردی را كه در يك نشست توده ای 
عليه هدف  اعالم شده ی آن نشست صحبت كند، و به اخطارهای رئيس هم توجهی نشان ندهد، از جلسه 

اخراچ كند و اگر بيرون نرفت برای بيرون كردنش از نيروی انتظامی كمك بخواهد.

طبق قانون عرفی پارلمان اعضای يك نشست توده ای به نامزدهايی رأی می دهند كه از سوی ميزبان معرفی 
می شوند. در حاليكه در نشست های توده ای ما مسن ترين فرد به عنوان رئيس جلسه انتخاب می شود كه ممكن 
است با برنامه های گروه برگزار كننده نشست هيچ آشنايی نداشته باشد در نتيجه تمام برنامه های ميزبان را 

به هم بريزد.

بخش مربوط به »نشست های توده ای« كه ترجمه ی آن در ادامه تقديم می شود پر از چنين نكاتی است كه 
 آشنايی و رعايت آن  ها به ارتقای فرهنگ اجتماعی ما مدد خواهد رساند. ترجمه اين بخش از ويرايش دهم 
كتاب دستورنامه رابرت در ادامه تقديم شده است. خاطر نشان می كند به زودی ويرايش يازدهم اين كتاب 

كه مسائل مستحدثه و جديد نيز در آن گنجانده شده است به صورت كتاب تقديم عالقمندان خواهد شد.

رويه های رسيدگی به تخلفات درون سازمانی و برون سازمانی اعضای سازمان ها توسط سازمان ها
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فصل بيستم: رويه هاي انضباطي
26 آبان 1394

سه شنبه 17 نوامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 

آخرين قسمت كتاب دستورنامه رابرت يكی از درخشان ترين بخش های كتاب است. در اين قسمت از كتاب 
منصفانه ترين و معقول ترين روش های رسيدگی به شكايت ها و گله های اعضای يك گروه از يكديگر تشريح 
شده است. اين رويه ها به ويژه در شرايطی كه جامعه ی ايرانی در حال گذار سريع از مناسبات چوپانی و 
دهاتی به مناسبات پس ْمدرن است، و به همين خاطر با ناهنجاری های فراوانی مواجه شده است، به اعضای 
تمام گروه ها، سازمان ها، و انجمن ها كمك می كند كه اختالفات طبيعی بين خود را كه گاهی به دلخوری و 

شكايت منجر می شود به انسانی ترين و دوستانه ترين روش حل و فصل كنند.

در اين قسمت از كتاب، روش های بررسی تخلفات يك عضو، در درون و در بيرون يك سازمان در دو بخش 
جداگانه تشريح شده است. اما در هر حال، مجمع انجمن، به عنوان ركن اصلی تصميم گيری، هم به عنوان 
هيأت  ژوری و هم به عنوان قاضی ايفای نقش می كند. اما در عين حال، تمام اين فرانيد ها به گونه ای مديريت 

می شود كه حقوق و حرمت هيچ يك از اعضای انجمن مخدوش نخواهد شد.

البته، فرض بر اين است كه اعضای يك انجمن بايد شرافتندانه رفتار كنند. در غير اين صورت، شما به جای 
يك »جامعه« و يك »انجمن«، با يك باند قدرت مواجه خواهيد بود. و جامعه كل هم در واقع جنگلی است كه 
تمام مناسبات آن، نه بر اساس »حِق«، كه بر اساس »قدرت« استوار شده است. اما »شرف« چيست و »شرافتمد« 
كيست؟ كتاب دستورنامه رابرت در اين مورد ساكت است، اما در كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت، بعد 
از آشنايی اوليه كارورزان با قواعد پيش گزيده اداره مجامع تصميم گيری، تدوين »دستور شرف« اعضا انجمن 
در دست ساخت آغاز می شود و كارورزان پس از رسيدن به تعريف مشترك در مورد »شرف: به مثابه رفتار 
مبتنی بر فضائل اخالقی«، استانداردهای شرف خود را تدوين و تصويب می كنند. تأكيد می شود كه اين »دستور 

شرف« با »كد اتيكز« پروفشن ها متفاوت است و نبايد اين دو مفهوم را با هم خلط كرد.

با اين مقدمات، پيش نويس ترجمه قسمت 61 كتاب دستورنامه رابرت - ويرايش دهم - در ادامه تقديم 
متن  بازنويسی شده است و  به طور كامل  يازدهم كتاب  اين قسمت در ويرايش  می شود. گفتنی است كه 

كاغذی ويرايش يازدهم نيز به زودی تقديم عالقمندان خواهد شد:

خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني : نظام رتبه بندي پيشنهادها و كاربرد آن ها
ويرايش اول: 28 مهر 1394 

سه شنبه 20 اكتبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 
 

اصل در هر زمان فقط يك موضوع از سال 1581 در پارلمان انگلستان شناخته شد و رسمًا به اجرا درآمد. بر 
اساس اين اصل، يك مجمع تصميم گيري در هر زمان بايد فقط يك موضوع را بررسي و تعيين تكليف كند 
و سپس، موضوع ديگري را به دست بگيرد، يا موضوع در دست بررسي را با اجماع عمومي و به طور موقت 
كنار بگذارد. اما در جريان رعايت همين اصل بود كه به مرور ضرورت خلق پيشنهادهاي پارلماني ديگر نيز 
احساس شد. چرا كه بنا به ضرورت، گاهي الزم مي شود موضوع اصلي به صورت موقت كنار گذاشته شود 
و يك پيشنهاد ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و بالفاصله موضوع اصلي بار ديگر در مجمع مطرح شود. از 
اين معنا كه هر دو  به  پارلماني مطرح مي شود.  پيشنهادهاي  بندي  نظام رتبه  پيچيده ي  اينجاست كه مفهوم 
پيشنهاد پارلماني مفروض نسبت به هم رابطه اي دارند كه اگر يكي از آن ها، به عنوان موضوع بالفاصله در 
دست بررسي در مجمع مطرح باشد، پيشنهاد قابل طرح ديگر يا نسبت به آن اولويت خواهد داشت،  در نتيجه 
در دستور و قابل طرح است،  و يا اولويت نخواهد داشت، كه در نتيجه خارج از دستور است و نمي توان آن 
را مطرح كرد. به اين ترتيب،  تمام 86 پيشنهاد پارلماني - كه 6 خصوصيات توصيفي استاندارد آن ها - به 
صورت بسيار خالصه در جدولي در اينجا آمده است - نسبت به هم روابطي خواهند داشت كه از يك ديگر 
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جلو مي افتند يا نمي افتند. اين نسبت ها عقاًل قابل استنتاج هستند و بايد اين روابط را با استنتاج عقلي دريافت 
و با تمرين فراگرفت. براساس همان استنتاج ها، مي توان دريافت كه 13 پيشنهاد پارلماني نسبت به هم يك 

نظام رتبه بندي را ايجاد مي كنند كه روابط ناظر بر اين نظام رتبه بندي در نمودار زير نشان داده شده است.

دومين خصوصيت توصيفي استاندارد پيشنهادها نيز كاربرد آن ها است. به اين معنا كه يك پيشنهاد پارلماني 
 13 اين خصوصيت  است؟  كاربردني  به  ديگر  پارلماني  پيشنهادهاي  ساير  از  يك  كدام  مورد  در  مشخص 
داده است:  نشان  زير  نمودار  نيز، در  قرار مي گيرند،  پارلماني  پيشنهادهاي  رتبه بندي  نظام  در  پيشنهادي كه 
خط سياه ممتمد كاربرد پيشنهادهاي فرعي به پيشنهاد اصلي را نشان داده است. خط سياه نقطه  چين، كاربرد 
پيشنهاد كميت مذاكره را در مورد ساير پيشنهادهاي به كاربردني نشان داده است. خط ممتد خاكستري، كاربرد 
پيشنهاد اصالح را در مورد ساير پيشنهادها نشان داده است. و خط خاكستري نقطه چين نيز كاربر پيشنهاد 

روي ميز گذاري را در مورد ساير پيشنهادهاي مندرج در نظام رتبه بندي پيشنهادها نشان مي دهد.

اينجا گذاشته شده است  به جدولي كه  پارلماني  پيشنهادهاي  استاندارد ديگر  براي 6 خصوصيت توصيفي 
مراجعه فرمائيد.

به خاطر داشته باشيد كه تمام قواعد ناظر بر 86 پيشنهاد پارلماني به صورت عقلي استدالل شده اند و نيازي به 
حفظ كردن آن ها نيست،  بلكه بايد به مرور اين قواعد را بر اساس فلسفه حقوق پارلماني درك كرد و مهارت 

كار با آن ها را با تمرين و ممارست فراگفت.

دموكراسي  بازي  پيچيده ي  نسبتًا  قواعد  همين  آموزش  براي  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  دفتر 
راه اندازي شده است. اگر خواهان جامعه اي مبتني بر حاكميت قانون - به معناي حاكميت اراده ي اكثريت 
در هر جمع و سازمان، همراه با رعايت حقوق متوازن افراد، اقليت ، و غائبان هستيد - چاره اي جز آموختن 
قواعد قانون دموكراسي و رعايت آن نخواهيد داشت. در غير اين صورت آنچه كه از درون هر جمع و جامعه 

و انجمني - خواه ناخواه - سر بر خواهد آورد، باند قدرت خواهد بود.

اذعان مي شود كه فهم روابط مندرج در نمودار زير نسبتًا دشوار است. اما مربي پارلماني براي توضيح آن ها 
هميشه در خدمت شما خواهد بود: 88911017.

خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني 
ويرايش اول: 28 مهر 1394 

سه شنبه 20 اكتبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 
 

حدود نيمي از حجم كتاب 800 صفحه اي دستورنامه رابرت صرف توصيف خصوصيات 86 پيشنهاد تا كنون 
خلق شده ي پارلماني شده است. تمام پيشنهادهاي پارلماني،  دست كم 8 خصوصيت مشترك و استاندارد 
توصيفي دارند كه خالصه بسيار فشرده ي اين خصوصيات در دو جدول در بخش پاياني كتاب آمده است. 
همانطور كه اشيا با خصوصياتي مثل رنگ، حجم، وزن، نرمي يا زبري و از اين قبيل خصوصيات شناخته 
مي شوند، پيشنهادهاي پارلماني را نيز با اين 8 خصوصيت مي توان شناخت و قواعد ناظر بر آن ها را درك 
كرد. در قسمتي از بخش هفتم كتاب دستورنامه رابرت خصوصيات هشتگانه توصيفي و استاندارد پيشنهادهاي 

پارلماني به شرح زير تعريف شده است:

خصوصيات توصيفي استاندارد يك پيشنهاد عبارتند از:

باشند  بررسي  در دست  مي توانند  پيشنهادها  كدام  )يعني،  مي افتد  بيافتد، جلو  اگر  پيشنهادها،  كدام  از   -  1
)يعني،  مي افتد  عقب  پيشنهادها  كدام  از  نيز،  شود(؛  دستور  از  خارج  پيشنهاد  اين  شوند  سبب  آنكه  بدون 
كدام پيشنهادها مي توانند مطرح شده و مورد بررسي قرار بگيرند در حاليكه اين پيشنهاد در دست بررسي 
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است(. )پيشنهاد اصلي، با پائين ترين رتبه،  از هيچ پيشنهادي جلو نمي افتد و از تمام پيشنهادهاي فرعي، تمام 
پيشنهادهاي فوريتي، و تمام پيشنهادهاي ضمني به كار بردني عقب مي افتد(.

- 2 - در مورد كدام پيشنهادها و براي كدام وضعيت ها به  كار بردني است؛ نيز، كدام پيشنهادها، به ويژه كدام 
پيشنهادهاي فرعي، اگر باشند، براي اين پيشنهاد  كاربرد دارند. )پيشنهاد اصلي براي هيچ پيشنهاد ديگري به 
كار بردني نيست؛ و تمام پيشنهادهاي فرعي، و بعضي از پيشنهادهاي ضمني تحت شرايط متنوع، براي آن 

 كاربرد دارند(.
- 3 - آيا وقتي كس ديگري صحن دارد اين پيشنهاد طبق دستور است. )يك پيشنهاد اصلي نيست(. 

- 4 - آيا به حمايت نياز دارد. )يك پيشنهاد اصلي نياز دارد. هرجا در اين كتاب گفته شود كه يك پيشنهاد 
خاص »بايد« حمايت شود، يا به حمايت »نياز« به حمايت دارد، معناي دقيق آن همان است كه در صفحه ي 

36-34 توصيف شده است، و وقتي كه پيشنهاد از سوي كميته يا بورد مطرح شود به اين الزام نياز نيست(.
- 5 - آيا قابل مذاكره است- يعني، آيا وقتي بالفاصله در دست بررسي، مذاكره در مورد امتياز هاي آن مجاز 

است. )در مورد يك پيشنهاد اصلي مجاز است(.
- 6 - آيا قابل اصالح است. )يك پيشنهاد اصلي هست(.

- 7 - براي تصويبش به چه آرائي نياز دارد. )يك پيشنهاد اصلي به اكثريت آراء نياز دارد، به جز موردي كه 
در صفحه ي 99-98 آمده است(.

- 8 - آيا مي تواند مورد تجديد نظر قرار بگيرد. )يك پيشنهاد اصلي مي تواند(.

تا 8 فوق نشان داده شده است.  بندهاي 3  در جدول زير فشرده قواعد مربوط به خصوصيات مندرج در 
خصوصيات مندرج در بندهاي 1 و 2 نيز در جدول ديگري در اينجا ارايه شده است.

دفتر كادرها در نظر دارد به زودي الكتروتاالرهايي براي بحث در مورد قواعد دستورنامه رابرت راه اندازي 
كند. تا آن زمان اگر پرسشي در مورد اين قواعد داشتيد،  از طريق تلفن شماره 88911017 با مربي پارلماني 

تماس بگيريد.

سيصد سؤال آموزشي از دستورنامه رابرت
ويرايش اول: 11 آبان 1394 ويرايش دوم: جمعه 15 آبان

دو شنبه 2 نوامبر 2015 بوسيله ی سامان عصر پوران , پرهام رضايي, گروه نويسندگان 
 

كه  است  اين  پارلمان(  عرفي  قانون  )كارشناسان  پارلمانتارين ها  ملي  انجمن  در  عضويت  شرايط  از  يكي 
ميان  از  به صورت شبه تصادفي  كه  امتحاني  از يكصد سؤال  هفتاد درصد  به  متقاضيان عضويت دست كم 
سيصد سؤال آموزشي انتخاب مي شود پاسخ درست بدهند. اين سيصد سؤال بر اساس حدود يكصد و بيست 
صفحه از كتاب هشتصد صفحه ای دستورنامه رابرت تنظيم شده اند كه در آن ها مبرم ترين و پرمصرف ترين 
قواعد قانون عرفي پارلمان )يا قواعد پيش گزيده ي اداره مجامع تصميم گيري(  به صورت كلي مورد بررسی 

قرار گرفته اند.

الزم به تأكيد است كه اين افراد در مرحله اول به عنوان عضو عادي انجمن پذيرفته مي شوند و فقط هنگامي 
اجازه مي يابند تا قواعد دستورنامه رابرت را به ديگران آموزش بدهند كه به سيصد سؤال از ميان هزار و 
دويست سؤالي كه بر مبناي كل مطالب كتاب دستورنامه رابرت تنظيم شده است پاسخ درست داده باشند. 
افراد اخير به عنوان »عضو پروانه دار« شناخته مي شوند و اين اعضا نيز فقط هنگامي مي توانند به عنوان يك 
پارلمانتارين پروفشنال رياست جلسات مجامع تصميم گيري را بر عهده بگيرند و به عنوان مشاور در طراحي 
ساختار حقوقي سازمان ها و خلق آئين نامه هاي سازماني مشاوره بدهند كه به عنوان عضو »پروانه دار پروفشنال« 
از كميته ي مربوطه گواهينامه  دريافت كرده باشند. علت اين همه سخت گيری در آموزش قواعد قانون پارلمان 

چيست؟

قانون پارلمان يك سيستم باز از مجموعه ی بسيار پيچيده ای از قواعد و رويه هاست كه بر اساس يك مجموعه 
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اصول خدشه ناپذير بنا شده اند تا در كل فرانيد های تصيم گيری گروهی حقوق اكثريت. اقليت. افراد. غائبان 
و تمام اين ها با هم به شكل متوازن و متناسب با وزن تعداد آرای هر زير گروه تضمين شود. اما كسانی كه 
تمام زيرگروه ها در  تمام حقوق  به رعايت  قادر  بياموزند  را  پارلمان  قانون  قواعد  از  قسمت های محدودی 
داخل يك جمع نخواهند شد و به همين دليل به اختالفات ناشی از احساس بی عدالتی دامن خواهند زد. در 
نتيجه تأكيد می شود تمام كسانی كه قرار است به عنوان پارلمانتارين خدمات خود را به بازار عرضه كنند 
بايد صالحيت اين كار را كسب كرده باشند. درست مثل دانشجويان رشته های پزشكی كه بعد از يك مرحله 

مشخص و گرفتن مجوز حق طبابت بيماران را خواهند يافت.

با اين مقدمات،  در ادامه ترجمه سيصد سؤال پارلماني كه بر مبناي ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت تنظيم 
شده است تقديم عالقمندان مي شود. براي متن انگليسي اين سؤال ها اينجا را كليك كنيد.

خاطر نشان مي شود اين سؤال ها را دو نفر از اعضاي انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني )نماپ( 
آقايان پرهام رضايي و سامان عصرپوران ترجمه كرده اند كه به اين وسيله از زحمات آنان قدرداني مي شود.

البته،  صفحه آرايي، و ارجاع هاي الكترونيكي درون متني اين سند آموزشي به مرور تكميل خواهد شد و متن 
پي.دي .افي آن هم به زودي در همين جا تقديم عالقمندان مي شود. براي عضويت در الكتروگروه بحث در 

مورد اين سؤال ها نيز با آقاي پرهام رضايي مكاتبه كنيد يا به وي زنگ بزنيد. شماره وي: 03963724849

بديهي است يكي از شرايط عضويت در انجمن كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )انجمن كادرها(  نيز 
دادن پاسخ درست به بيش از هفتاد درصد از صد سوالي است كه از ميان اين سيصد سول انتخاب خواهند 
شد. متقاضيان ثبت  نام در مرحله دوم كارگاه هاي آموزش دستورنامه نيز بايد - دست كم - همين شرط را 

احراز كرده باشند.

مكاتبه با ناشر 
روز چهارشنبه گذشته آقای سعيد اردهالی ناشر كتاب دستورنامه رابرت نامه زير را برايم ارسال كرد: 

سالم داود جان
نيستت. موبايلم را زدند و شماره ات را ندارم. كی خدمت برسم؟ جوان فاضل انگليسی دانی اظهار عالقه 
كرده برای اتمام دستورنامه ياری كند. نياز به كمك داری؟ معرفی اش كنم. و چطور؟ به من زنگ بزنی شماره 

ات را حفظ می كنم. قربانت
  

من هم پاسخ زير را برای وی ارسال كردم: 

سالم

ايميلم كه در دسترس بود. هر بار قرار گذاشتيم به طور مرتب جلسه ای داشته باشيم به تصميم خودمان پايبند 
نمانديم. از هفته ای يك بار به دو هفته يك بار و بعد ماهی يك بار و خوب، اصرار بی فايده است. هميشه 
هم گرفتاری به اندازه كافی داريم كه اين نشست ها را پيگيری نكنيم. من همچنان برای نشست های مرتب يا 

گه  گاهی آماده ام. 

در مورد كمك،  من به تصميم جنابعالی برای پرداخت كمی پول به كسانی نياز داشتم كه می خواستم به من 
كمك كنند. با آنان صحبت هم كردم. هم با آقای خندان و هم با برخی از جوانان عالقمند ديگر. 

همانطور كه برايت توضيح دادم از اين جوانان دور و برم هستند. با همان ها يك انجمن نويسندگان و مترجمان 
ادبيات پارلمانی تشكيل داده ام كه البته بيشتر اعضای آن چون در حال امتحان ورودی به فوق ليسان هستند 
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جلسات آن كمی به تأخير افتاد. طبق معمول، كارهای بزرگی در نظر داريم با اين انجمن انجام دهيم. اما در 
عمل چه شود معلوم نيست. چون ما ايرانی ها خيلی به حرف هايمان و قرارمان پايبندی نشان نمی دهيم. 

كمك مورد نياز من كسی است كه هم كمی زبان بداند و هم با اين ديزاين آشنا باشد و هم به اين قواعد عالقه 
داشته باشد. از اين جوانان هم همانطور كه گفتم تعدادی دور و برم هستند. از اين جوان انگليسی دان هم به 

شرطی كه به اين قواعد هم عالقه داشته باشد استقبال خواهم كرد. 

اما فكر می كنم از آنجا كه قرار است به جای ويرايش دهم ويرايش يازدهم را منتشر كنيم و طی اين چهار 
سال اخير همه عمر من صرف بازارسازی برای اين دو كتاب شد، و فكر می كنم ويرايش يازدهم را بتوانيم در 
بيش از هزار نسخه منتشر كنيم و به عالوه خوب است نسبت به گرفتن مجوز از ناشر اصلی هم فكری بكنيم، 
خوب است نشست های ديگری بگذاريم و قرار و مدارمان را مورد بررسی مجدد قرار بدهيم  و مكتوب كنيم. 

به عالوه. حتمَا در اخبار وب سايت كادرها دات كام خوانده ای كه من از مدت ها پيش دارم برای خودم تعهد 
می سازم كه كتاب را روز 17 ارديهبشت ماه 1395 - همزمان با مراسم پنجمين سالكرد تأسيس دفتر كادرها 

رونمايی خواهيم كرد. 

در هر صورت اين شماره های تلفن من: 88911017 و 09356528611 

هروقت اراده كنی در خدمت خواهم بود. 
قربانت. داود

در مكاتبه فوق نكات مهمی به صورت اشاره مطرح شده است. اما جالب ترين قسمت آن وجه مالی ماجراست. 
حدود 4 سال است كه مبلغ 8 ميليون و پانصد هزار تومان بابت پيش خريد كتاب ها توسط آقای عبدالحسينی 
و آقای عطارديان به ناشر پرداخت شده است. با اين همه، وقتی به صورت سربسته  از وی می خواهم بخشی 
از دستمزد من را به عنوان علی الحساب به كسانی كه مايلند به من كمك بپردازد جوابی نمی دهد. البته من 
به اين دليل نيست كه كار را عقب انداخته ام. اما من فعاَل و با وجود وب سايت هايی كه متن كتاب در آن ها 
به صورت رايگان در اختيار عالقمندان قرار گرفته است و دنبال گسترش فعاليت های كارگاهی هستم هيچ 
نفعی در انتشار كتاب نمی يابم و انگيزه  زيادی برای اين كار ندارم. به هر حال اميدوارم بتوانم به تعهدم برای 

رونمايی از كتاب در تاريخ تعيين شده پايبند بمانم. 

مالقات با يك كهنه كادر
كارگاه های  كارورزان  آوری  به گردهم  نسبت  با رويكرد جديد  بايد  كه  نتيجه می رسم  اين  به  كه  مرور  به 
مختلف كاری كرد.،  سعی دارم روابطم را به بهانه هايی با كهنه كادرها احيا كنم. در راستای همين هدف چند 
روز گذشته )دو جمعه قبل( به آقای سيد محمد بهشتی معمار سينمای بعد از انقالب و بنيانگذار بيناد سينمايی 
فارابی تلفنی صحبت كردم. صحبتم بيشتر گزارش بهبودی مفصل ران چپم و آرنج دست راستم بود. و چون 
آقای بهشتی هم از دردهای زانو از پا افتاده بود می خواستم هم احوالش را بپرسم و هم گزارشی از كيفيت 
رسيدن به سالمتی خودم برايش تعريف كنم با اين حساب كه شايد برايش مفيد باشد. البته معلوم شد كه 
بيماری وی را رماتيسم تشخيص داده اند و تجربه های من به كار وی نمی آيد. در پايان هم اشاره مختصری به 
فعاليت های دفتر كردم و روی اين نكته تأكيد گذاشتم: آنچه كه در كشور ما به تصويب می رسد، همه، شبه 
قانون هستند و نه قانون. وقی از وی پرسيدم كه آيا مطالب وب سايت كادرها دات كام را نگاه می كند گفت 

وقت ندارد. فكر كردم برای احيای رابطه همين اندازه كافی است. 

يكی دو روز بعد نيز به آقای جمالی بحری زنگ زدم. دوران آشنايی من با وی نيز به سال 69 - 70 برمی گردد. 
عامل آشنايی من با آقای جمالی بحری كه آن روز ها مديركل روابط عمومی شهرداری تهران بود آقای بهشتی 

بود. آقآی جمالی آن روزها خزانه دار فارابی هم بود. 
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به آقای جمالی تأكيد كردم كه هيچ كار خاصی جز ديدار وی ندارم. خوشحال شد و قول داد طی هفته جاری 
البته هم هيكل رستم است، آسيب ديده  بيايد وسط هفته زنگ زد. كمر محسن پسر كوچكش كه  به دفتر 
است. تلفن دكتر صباغ را می خواست كه كايرو پراكتيك است. دادم. محسن را نزد او برد و درمانش ادامه 
دارد. ديشب اواخر شب بود كه آقای جمالی بعد از حدود دو سال كه ديگر در كارگاه های هم انديشی نيامد، 
وارد دفتر شد. عجله داشت كه به منزل برود چون يك گروه مهمان از مشهد در منزل متظر او بودند. خالصه 

صحبت كرديم و من به برخی از نكات اين گفتگو كه به جنبش كادرها ارتباط می يابد اشاره می كنم. 

آقای جمالی بحری يكی از نخستين مقامات جمهوری اسالمی بود كه من دستورنامه رابرت را برای او تعريف 
كردم. خاطره ای مربوط به مالقات خود با مدير يكی از سازمان های آب و فاضالب يكی از شهرهای مهم 
آلمان را نقل كرد كه طی آن برای آن مقام آلمانی وضعيت تهران را تعريف می كند كه هنوز فاضالب ندارد. بعد 
از او می پرسد برای اين شهر چه بايد كرد؟ مقام آلمانی كه قادر به درك وضعيت تهران بدون نظام فاضالب 
نيست می گويد: در اين صورت تمام مقامات و مسؤالن كشور بايد هر كاری كه به دست دارند كنار بگذارند 

و قبل از هر كار ديگری نظام فاضالب شهر را درست كنند. 

آقای جمالی بعد از نقل اين خاطره گفت حاال حكايت اين كتاب است. به نظر من مقامات كشور بايد هر 
كاری دست دارند كنار بگذارند و اين قواعد را بياموزند. 

آقای جمالی بحری با چنين دركی از اين قواعد، از جمله سه نفر اوليه بود كه همراه با دكتر مصطفی معين و 
من نخستين نشست نخستين كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی را صادر كرد و تا آنجا كه می توانست، بدون 
يك روز غيبت در تمام نشست های آن كارگاه حضور يافت تا اينكه سرانجام اعالم كرد كه متأسفانه به خاطر 

فشار مالی خانواده ديگر قادر نيست در كارگاه ها حضور يابد. 

ايران  به  درمان  برای  كه  بيماری شد  يك  دچار  می خواند  مالزی درس  در  كه  فلسطين  دامادش  روز ها  آن 
برگشت. احتمال سرطان بود كه خوشبختانه خوش خيم از آب درآمد. آن روز ها كه فروردين دو سال پيش 

بود آخرين بار هايی بود كه آقای جمالی را می ديدم تا ديشب. 

ديشب برايم توضيح داد كه در اين مدت با اصرار يكی دو نفر از دوستان بسيار قديمی وارد صنعت نساجی 
شده است و برای آنان همان نقشی را ايفا می كند كه برای شهرداری تهران و شركت داروپخش و شركت 
تأمين دارو. اين نقش را آقای گری همل در مقاله ای به اسم »استراتژی انقالب است و چيزهای ديگر تاكيتك، 
به شيوايی تشريح كرده است. من هم در يادداشت كوچكی كه چند روز پيش در مورد آقای جمالی نوشتم 
تا در طرح »شما چهل تن« در وب سايت كادرها دات كام منتشر شود به تشريح اين جنبه از شخصيت آقای 

جمالی پرداخته و در ادامه آن را نقل می كنم: 

مهدی جمالی بحری
به قول نيما يوشيج: ياد بعضی رفقا، زنده ام می سازد. آقای جمالی بحری از آن رفقاست. شخصيت وی من 
را ياد شخصيت های انقالبی ای می اندازد كه گری همل در مقاله جالب خود معرفی كرده است: استراتژی 
انقالب است و چيزهای ديگر تاكتيك. گری همل استاد تفكر استراتژيك در دانشكده كسب و كار لندن است. 
من اين مقاله او را هنگامی كه سردبير و ناشر نشريه »قطعه سازان خودرو« بودم خريدم و ترجمه آن را در 
آن مجله چاپ كردم. بعدها نيز ترجمه بهتری از همان مقاله را در نشريه »رسانه داروپخش« بازچاپ كردم. 
نشريه رسانه داروپخش و مجله دارو و درمان به همت آقای جمالی بحری احيا شدند و فقط خدا می داند 
كه آقای جمالی برای انتشار مرتب پنجاه شماره دارو و درمان و حدود 150 شماره رسانه داروپخش - در 
دورانی كه من ناشر و سردبير آن  ها و مجری سياست های آقای جمالی بودم - چه زحمات شبانه  روزی را 
تحمل كرد بدون آنكه كسی آن همه تالش سيزيف وار را ببيند! گری همل در آن مقاله خود توضيح می دهد 
كه در عرصه كسب و كار، تفكر استراتژيك يك معنا بيشتر ندارد: تغيير انقالبی كل ساختارهای حاكم بر يك 
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كسب و كار. به اعتقاد گری همل، اگر تفكری منجر به چنين تحول انقالبی ای نشود،  تفكر استراتژيك نيست 
بلكه تاكتيك و حداكثر يك برنامه ريزی بلند مدت است. بعد آقای گری همل در مقاله خود توضيح می دهد 
كه اگر مديران عامل سازمان ها توجه كنند در سازمان های تحت مديريت خود تعدادی شخصيت را حتمَا 
شناسايی خواهند كرد كه تفكر استراتژيك دارند و تالش می كنند ساختارهای حاكم بر سازمان را - بدون 
آنكه مقامات و مديران سازمان را تهديد كنند- به صورت انقالبی متحول سازند. آقای مهدی جمالی بحری 
يكی از همين شخصيت های انقالبی در سازمان های مختلفی است كه در آن ها خدمت كرده است. من برای 
نخستين بار در سال 1370 كه وی مديركل روابط عمومی و بين الملل شهرداری تهران بود با وی آشنا شدم. 
آن روز ها من نخستين قبلمنامه ام به نام »تنهايی و كلوخ« را به بنياد سينمائی فارابی داده بودم و آقای بهشتی 
كه آن روز ها مديرعامل بيناد فارابی بود و در همان فيلمنامه كوتاه چيزهايی را خوانده بود كه فقط چشم هايی 
با چنان بصيرتی می توانند بخوانند من را به آقای جمالی معرفی كرد تا خودم قصه های كوتاهی را كه نوشته 
بودم كارگردانی كنم. آشنايی من با آقای جمالی از همانجا شروع شد و با انتشار »بولتن« داخلی شهرداری 
تهران - كه تقريبَا در طول مدت مديريت آقای كرباسچی منتشر شد - ادامه يافت و من در طول انتشار اين 
نشريه بود كه می ديدم شخصيتی مثل آقای جمالی بحری - به قول گری  همل - چه تالش های عظيمی برای 
ايجاد انقالب در ساختارهای پوسيده ی حاكم بر سازمان شهرداری آن زمان از خود بروز داد كه فقط يك قلم 
از آن ها ايده انتشار روزنامه »همشهری« بود كه نه فقط ايده اش را داد بلكه با تمام وجودش برای تأسيس و 
استحكام ساختارهای اداری و تشكيالتی اين روزنامه تالش كرد. بعد از ماجراهايی كه برای آقای كرباسچی 
پيش آمد به صنعت داروسازی برگشت و همراه با دكتر محمود نجفی عرب نقش مهمی در تحوالت ساختاری 
در اين صنعت ايفا كرد كه با روی كار آمدن دولت نهم تمام آن دستاوردها دود و شد و به هوا رفت. گمان 
نمی  كنم آقای جمالی در شرايط فعلی هيچ مسؤليت اجرايی قبول كند اما احتمااَل به عنوان مشاور با مديران 
و سازمان هايی ارتباط دارد كه ممكن است از برگزاری سمينارهای آموزشی دستونامه رابرت استقبال كنند به 

همين خطر بايد با آقای جمالی بحری هم در اين زمينه صحبت كنم. 

انقالب در صنعت نساچی
نظر گری  ديدم  كرد  تعريف  برايم  نساجی  در صنعت  فعاليتش  دو سال  از  اينكه خاطرات خودش  از  بعد 
همل در تشريح چنين شخصيت هايی چقدر جالب است. آقای جمالی در شركت های لباس دوزی دوستان 

قديمی اش هم انقالب راه انداخته است كه من از ذكر آن ها می گذرم. 

با اين همه،  وقتی زندگی 25 سال اخير آقای جمالی را با سرعت مرور می كردم می ديدم در كل از اين شاخه 
به آن شاخه پريده است: از صنعت داروسازی قبل از انقالب به فعاليت های انقالب در صدا و سيما، و از آنجا 
كه من با خبرم در شهرداری تهران، بعد بازگشت دوباره به صنعت داروسازی و بعد از انتخاب احمدی نژاد 

به مطبوعات و از آنجا به صنت نساجی. 

آقای جمالی همانطور كه خودش به درستی اشاره می كند شخصيت پولكی نيست. اصاَل بيزينس من نيست. 
اما به نظر می رسد اين روز ها  می خواهد دست كم به پسر كوچكش و به خانواده اش ثابت كند اگر دنبال پول 
بود خيلی راحت می توانست تريالدرل شود. سر و وضعش )يك كتی شيك قهوه ای سوخته، شلوار شيك 
كرم، كفش شيك قهوه ای و يك پيراهن شيك ليمويی(، به عالوه يك ماشين سواری شيری رنگ بسيار گران 
قيمت نشان می داد كه از عوالم فرهنگی به عوامل ديگری دارد گذر می كند. هرچند در همان سال ها نيز مرد 

خوش لباس و شيك پوشی بود. اما به نظرم رسيد سليقه اش خيلی روزآمد تر شده است. 

ثبات رويكرد
به دليل عجله ای كه داشت فرصت صحبت كم بود. به همين خاطر در خالل خاطراتش به دو تجربه ی اخير 
مردم امروز ايران اشاره كرد: كارزار تحريم خريد خودروی ايرانی و اعتراض مردم خطه آذربايجان به برنامه 

تلويزونی فتيله. 

در مورد كارزار تحريم خودرو با تعجب و حيرت می پرسيد:  چطور مردمی كه خريد يك پرايد بيست ميليونی 
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با پيش پرداخت چهار مليون تومان تحريم كردند، اما حاال برای خريد همان خودرو را با قيمت 30 ميليون 
تومان و فالن مقدار پيش پرداخت از سر و كول هم باال می روند؟ من جوابی برای اين سؤال نداشتم. چون 
اصاَل اين ماجرا را دنبال نكردم. اما بعداَ به نظرم رسيد كه اطالعات بيشتری در مورد همين سؤال جمع كنم 
و چه بسا يك مطلب برای وب سايت كادرها دات كام از زاويه ضرورت آشنايی مردم با قواعد تصميم گيری 
بنويسم و روی اين نكته تأكيد كنم كه در يك گروه شرايط تغيير يك تصميم چرا بايد دشوار تر از شرايط اخذ 

آن تصميم برای بار اول باشد؟ 

به هر حال، با رويكردی كه من اين روز ها اتخاذ كرده ام،  در تحليل رفتارهای كج و كوله ی مردم امروز ايران 
بنا را بر اين می گذارم كه يك مشت دهاتی از النه های زير زمينی خود به كالن شهر تهران پرتاب شده اند و 
خيلی ساده هنوز روش های رفتار جمعی درست خود را خلق نكرده اند. در نتيجه بايد به مرور زمان آموزش 
ببيند. همين. اما آقای جمالی همچنان مثل سابق طوری اين رويداد را روايت می كرد كه به اين نتيجه برسد 

كه: ببا عجب مردم خری داريم ها؟ كه البته راست می گويد. اما تعجبی ندارد!

ماجرای دوم به اعتراض ترك ها به يكی از آيتم های برنامه ی تلويزيونی فتيله مربوط می شد. آقای جمالی با 
تعجب می گفت: آقايان، شما بچه هايتان را 24 سال است كه به مجريان و برنامه سازان تلويزيون سپرده ايد و 
آنان هر طور كه خواسته اند بچه های شما را از راه به در كرده اند. حاال به يك جوك گير می دهيد؟ به نظرم 
تحليلش از اين رويداد نيز همان بود: مردمی كه شعور ندارند. كه البته باز هم درست می گويد. اما اين هم 

طبيعی است.

خوشبختانه در جلسه ديشب هم توانستم مدت ها و با اشتياق به صحبت های آقای جمالی گوش بسپارم و 
می ديدم كه هرچه مشتاقانه تر به صحبت های وی گوش می دهم بيشتر سر ذوق می آيد. تا سرانجام وی اظهار 
عالقه كرد كه من از خودم بگويم. من هم محور صحبت هايم را طوری انتخاب كردم تا نشان بدهم وضعيت 
امروز مردم تهران و كالن شهر های امروز ايران محصول مهاجرت انبوه دهاتيانی به اين شهر هاست كه به 
خاطر زندگی در همان ده ها كه بيشتر به يك النه موريانه شبيه است، مغزشان فقط كمی بيش از ساير جانواران 
همان دهات رشد كرده است. بعد از تجربه ی ده  سالگی خودم در ورامين صحبت كردم كه تمام اذهان مردم 
اهل فكر ورامين يك داستان بود كه آن را حوزه علميه زمان آقای بروجردی برايشان ساخته بود. نتيجه اينكه 
نبايد توقع زيادی داشته باشيم. و اين روز ها نيز ايران در پی فرايندهای جهانی شدن دارد به صورت انقالبی 
دگرگون می شود و اين عوارض هم ناشی از همين دگرگونی عظيم است. به نظرم آقای جمالی هم با اين 

تحليل ها موافق بود. 

در آخرين بخش از صحبت هايم بود كه نتيجه گرفتم: گفتمانی كه می توان بر اساس درك از قانون پارلمان 
آلترناتيو  نقش  گفتمان های اصالح طلبی موجود  تمام  برابر  در  كه  است  الترناتيو  گفتمان جامع  ساخت يك 
اين  عميق  و  بسط  با  و  می گذارم.  آلترناتويم وقت  گفتمان  در خلق همين  دارم  من هم  و  می كند  بازی  را 
گفتمان است كه به مرور اين مشكالتی كه در درك مردم وجود دارد اصالح خواهد شد. بعد ستون بلند 
روزنوشت هايم را كه در كمد زير كتابخانه ها روی هم چيده شده اند نشان آقای جمالی دادم تا بداند كه جنبش 
زير خاكی كادرها چه می كند. پرسيد: از كی نوشتن  آنها را شروع كرده ام؟  گفتم: تقريبَا از همان كارگاه های 
اوليه. پرسيد: هركدام از مجلدات مربو به چه مدت است؟ گفتم: هر فصل يك كتاب 300 صفحه ای با قطع 

آچار می نويسم. سرتكان داد و چند بند از يكی از رونوشت ها را كه به او داده بودم مرور كرد. 

بعد از اين گفتگو ها آقای جمالی دفتر را ترك كرد، بدون اينكه در مورد نحوه ی ديدار يك ديگر در آينده 
حرفی بزنيم. فكر می  كنم سرش خيلی شلوغ باشد. اما احساس كردم خوشبختانه وضع مالی اش بهبود يافته 

است و شايد بشود ماهی يك بار او را دوباره ديد. 
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دوشنبه 9 آذر 1394

روز با شكوه كادرها
با هر معياری كه سنجيده شود، ديروز، يكشنبه 8 آذر 94، برای دفتر كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت 
)دفتر كادرها(  يك روز با شكوه بود: بعد از سال ها كوشش آگاهانه، سرانجام ديروز بود كه مربی دستورنامه 
رابرت اين فرصت را يافت تا، به نحو قابل قبول، تدريس مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد دستورنامه رابرت 
را به نمايندگان بزرگترين تشكل های صنفی كارگری، كارفرمايی و بازنشستگی كشور كه در شورای عالی 
هماهنگی تشكل های صنفی كشور گرد هم می آيند آغاز كند. همچنين، ديروز بود كه مديرعامل شركت كنترل 
فرايند، كه انواع مربی و مدرس را به انواع بنگاه های كسب و كار معرفی می كند، با دفتر كادرها تماس گرفت 
و تأكيد كرد كه سمينار دو روزه آموزش دستورنامه رابرت به مديران شركت پااليش گاز پارسيان در منطقه 
عسلويه قطعی شد. ظاهراَ اين شركت يك نسخه از شرح حال مربی دستورنامه را برای ساير مشتريان خود 
ارسال كرده است تا بتواند آنان را نيز به برگزاری سمينارهای آموزش دستورنامه رابرت تشويق كند. با توجه 
به دستمزدی كه برای يك روز شركت مربی دستورنامه در سمينار تعيين شده است، می توان اميدوار بود كه 
دفتر كادرها بتواند با جديت روی جذب جوانان نخبه ای كه در اين مدت با قانون پارلمان آشنا شده اند به اين 
پروفشن نوظهور در كشور سرمايه گذاری كند. و سرانجام ديروز بود كه مشخص شد آقای عليرضا هاشمی 
دبيركل محبوب و محبوس سازمان معلمان ايران از داخل زندان موفق شده است توجه معاون محترم وزير 
آموزش و پرورش را به اهميت و ضرورت آموزش قواعد تصميم گيری گروهی به دانش آموزان كشور جلب 
اين ها طی ديروز،  بر  اما عالوه  اين رويدادها كافی بود كه يكشنبه را شيرين كند،  از  كند. هرچند هر يك 
نيز به ظهور رسيد كه - اگر فرصت شود - در اين روزنوشت به آن ها هم  با اهميت ديگری  رويدادهای 

خواهم پرداخت. 

آدم خوش شانس
احتمااَل می توان گفت آدم خوش شانس كسی است كه استراتژيك فكر می كند. در نتيجه می تواند فرصت ها 
را تشخيص دهد و تهديد ها را نيز به فرصت تبديل كند. با اين همه،  اگر آغاز تدريس دستورنامه رابرت به 
شواری عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور را يك شانس تلقی كنيم، چه كسی خوش شانس بوده است؟ 
با قواعد دستورنامه  از همان نخستين روز هايی كه  ايران؟ - كه  آقای عطارديان؟ - پدر سه جانبه گرايی در 
رابرت آشنا شد دريافت كه آموزش اين قواعد پيش شرط موفقيت سه جانبه گرايی در كشور خواهد بود و - 
شايد به همين دليل - از هيچ كوششی برای ترويج اين قواعد دريغ نورزيد؟ و با بردباری كوشيد تا به مرور 
شرايط را برای توجه به اهميت اين قواعد فراهم سازد؟ يا آقای مهندس حميد رضا سيفی تا آنجا كه من 
دريافته ام - يكی از پرشور ترين و پرانرژی ترين و بلند پرواز ترين اعضای اين دوره هيأت مديره كانون عالی 
انجمن های صنفی كارفرمايی ايران )كعاصكا(  كه در همان برخوردهای اوليه با مربی دستورنامه دريافت كه 
برای فائق آمدن بر از هم پاشيدگی و پراكندگی ساختارهای توليدی در كشور - كه گويا به هدف استراتژيك 
او بدل شده است -  اين قواعد فو ق العاده مورد نياز هستند؟ در اينكه آقای مهندس عطارديان و آقای مهندس 
سيفی استراتژيك فكر می كنند ترديد نبايد كرد. و قضاوت در مورد اينكه مربی پارلمانی چقدر خوش شانس 
است به عهده ديگران. به هر حال، بعد از دريافت فراخوان دهمين اجالس شورای عالی هماهنگی تشكل های 
صنفی كشور و آگاهی از اينكه بند اول دستوركار اين اجالس به »آموزش تشكل ها« اختصاص داده شده است، 
به طور جدی به اين مسأله فكر كردم كه درسم را با كدام يك از صدها قاعده ی دستورنامه رابرت شروع كنم 

كه تمامشان جالب و جذاب و ناشناخته اند؟ 

تجربه عجيب
وقتی، امروز صبح، تا اينجای روزنوشت جلو آمدم، برای تأمل در مورد قسمت های بعدی آن - طبق معمول 
- مشغول قدم زدن شدم. تصميم داشتم در ادامه توضيح بدهم كه چرا برای نخستين جلسه، قواعد و رويه های 

ناظر بر رعايت ظاهر بی طرف رئيس را انتخاب كرده ام. 

بر اساس اين قاعده، رئيس يك جلسه مجمع تصميم گيری يك قاضی است و بايد به عننوان يك قاضی بين 
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موافقان و مخالفان پيشنهادهای مختلفی كه در يك مجمع تصميم گيری مطرح می شود كاماَل ظاهر بی طرف 
اين قواعد  با  يا مخالفان را نگيرد. وقتی رئيسان جلسات  از موافقان  خود را حفظ كند و جانب هيچ يك 
آشنا شوند تازه در آن صورت است كه از عشق به رياست دست می كشند و ترجيح می دهند به عنوان رهبر 
پوزيسيون يا اپوزيسيون در صحن باشند و اداره جلسه را به دست كسانی بسپارند كه هم قواعد پيچيده ی 
اداره  جلسه را بدانند و هم در مورد پيشنهادهای مورد بحث نظری نداشته باشند. با اين همه، از آنجا كه حدس 
می زدم شايد رئيس جلسه، روش فعلی خودش برای اداره جلسه را با اين قواعد عقلی و منطقی مقايسه كند 
و احساس ناخوشايندی بيابد، يك نسخه ی پرينت شده از ترجمه فارسی كتاب دستورنامه رابرت را صحافی 

كردم و به آقای مهندس سيفی رئيس شورای عالی هماهنگی هديه دادم.

در جريان همين تأمالت بود كه واكنش اعضای شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور را، درست 
بعد از ختم صحبت هايم، به خاطر آوردم. و هرچه آن صحنه  ها را بيشتر كاويدم بيشتر دجار اين ترديد شدم 

كه آيا اين قواعد نسبتَا پيچيده واقعَا به درد آقايان حاضر در آن مجمع می خورد يا نه؟ 

درست بعد از توضيح های من، رياست جلسه بدون حتی يك كلمه تشكر از تالش های من برای توضيح آن 
قواعدی كه به نظر من بسيار مهم هستند، اداره جلسه به روش سابق خودش را، انگار با افتخار، ادامه داد 
و انگار نه انگار كه چنان قواعدی از قرن ها قبل خلق شده باشد. وی از يكی از اعضای حاضر در مجمع 
خواست تا گزارش خودش در مورد كارهايی كه قرار بود انجام دهد با مجمع در ميان بگذارد. آن عضو هم 
بدون آنكه سند مكتوبی تهيه كرده باشد، نطق خود را آغاز كرد و در پايان گزارش خود تأكيد كرد كه من 
همچنان روی پيشنهاد هفته پيش خودم هستم و معتقدم كه همان كاری را كه من گفتم بايد انجام بدهيم. اما 
پيشنهاد هفته ی قبلی اين عضو محترم چه بوده است؟ آيا آن پيشنهاد يك پيشنهاد اصلی بوده كه مطرح شده و 
رأی نياورده است؟ در اين صورت، پيشنهاد فعلی اين عضو محترم، پيشنهاد »تجديد نظر« يك پيشنهاد اصلی 
است كه در جلسه قبل مطرح شده اما رأی نياورده است. در آن صورت آيا اين عضو محترم، يك هفته بعد از 
ختم اجالس قبلی آيا در اين اجالس می تواند دوباره پيشنهاد قبلی خودش را كه يك بار مطرح شده و رأی 
نياورده است دوباره مطرح كند؟ در اين صورت رئيس جلسه بايد پيشنهاد قبلی وی را بخواند و بگويد كه 
اين عضو می خواهد آن پيشنهاد را مورد تجديد نظر قرار دهد. اما، پيشنهاد تجديدنظر شرايط ويژه ای دارد: 
اواَل فقط كسانی می توانند تقاضا تجديد نظر در يك پيشنهاد را مطرح كنند كه در جبهه ی برندگان رأی داده 
باشند، ثانَا ققط در همان نشست يا در همان اجالس حق دارند پيشنهاد تجديد نظر را مطرح كنند و نه در 
اجالس بعدی. در نيتجه رئيس جلسه بايد با توجه به اين قواعد به عضو اعالم كند كه به اين داليل پيشنهاد 
تجديد نظر شما اصاَل خارج از دستور است و مجمع نمی تواند پيشنهاد شما را بپذيرد مگر آنكه اعضا با دوسوم 
آرای خود خواهان تعليق قواعد شوند و اگر تعليق قواعد تصويب شد، فقط در آن صورت است كه مجمع 

می تواند پيشنهاد تجديد نظر شما را بپذيرد. 

می دانستم كه نه رئيس جلسه و نه هيچ كدام از اعضای حاضر در مجمع با اين قواعد نسبتَا پيشچيده آشنا 
نيستند. به همين دليل، ساكت در صحن نشستم تا درون ذهن اعضای حاضر در مجمع را كالبد شكافی كنم و 

ببينم برای درمان اين آشوب عظيمی كه در اذهان ما جريان دارد، از كجا بايد شروع كرد؟

در ادامه مجمع، رئيس جلسه، بدون آنكه تكليف پيشنهادی را كه عضو اول مطرح كرده بود، روشن كند، نوبت 
را به نفر ديگری داد كه دست بلند كرده بود. به اين ترتيب، به عضو قبلی بدترين اهانت روا شد و آن اين 
بود كه پيشنهاد مشخص او از سوی ريئس ناديده گرفته شد. اما نه آن عضو، نه ساير اعضا، و نه حتی رئيس 
جلسه، متوجه نشدند كه چگونه »حق« يك عضو را لگد مال كردند، به اين دليل ساده كه اصاَل هيچ كدام از 

آنان با چنين حقی آشنا نيستند. 

وقتی نفر دوم صحبت خود را شروع كرد با اشاره به عضو قبلی گفت: من هم با آن پيشنهاد موافقم و شروع 
كرد به توضيح اينكه اگر ما طبق آن پيشنهاد عمل كنيم چه خواهد شد. به استناد همان توضيح هايی كه دادم،  
صحبت های اين عضو در مورد آن پيشنهاد خارج از دستور است. اما،  رئيس جلسه به جای آنكه اخطار دستور 
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بدهد و عضو را راهنمايی كند كه به اين دليل آن پيشنهاد خارج از دستور بوده است، ساكت نشست تا اين 
عضو هم يك نطق كامل در حمايت از پيشنهاد عضو قبلی ارايه كرد. اما رئيس جلسه باز هم با خونسردی به 

صحبت های اين عضو محترم گوش كرد و، بعد هم انگار كه نه انگار كه پيشنهادی مطرح شده است. 

جالب اينكه، عضو دوم هم، كه پيشنهادش از سوی رئيس ناديده گرفته شد،  اصاَل ناراحت هم نشد، چون انگار 
متوجه نمی شد كه دارد يك پيشنهاد مطرح می كند اما نه رئيس و نه ساير اعضا به پيشنهاد او كم ترين توجهی 

ندارند. از اين توهين سخت تر هم در يك مجمع می توان تصور كرد؟ 

حيرت انگيزتر اينكه عضو دوم، بعد از حمايت از پيشنهاد به ديوار خورده عضو قبلی، در ادامه نطق خود، 
شروع كرد به انتقاد از اينكه چرا فالن كس به نمايندگی از سوی فالن سازمان در شورای عالی هماهنگی 
پذيرفته شده است؟ رئيس جلسه، صحبت او را قطع كرد و توضيح داد كه هر دو نفر آنان از سوی آن سازمان 
معرفی نامه آورده اند؟ و عضو دوم با حق به جانبگی كامل جواب داد: بی خود معرفی نامه  آورده اند؟ كی به 

آنان معرفی نامه  داده است؟ 

اين يك امر طبيعی است كه اعضای يك كنوانسيون،  حق داشته باشند در ابتدای كنوانسيون، اعتبار نامه های 
نمايندگان ساير شعب يا ساير سازمان های عضو را زير سؤال ببرند. در نتيجه، تمام اسناد و مدارك مربوط به 
آن نماينده از سوی كل نمايندگان نمايندگان شعب يك سازمان رسيدگی می شود و كل نمايندگان هستند كه 
تعيين می كنند اعتبار نامه ی تك تك اعضای هر كنوانسيون معتبر است يا نه؟ اما تمام اين رويه ها قبل از شروع 
اجندا بايد صورت گرفته باشد و نه در وسط جلسه تصميم گيری. به عالوه، مگر اين شورای عالی هماهنگی 
قرار است يك كنوانسيون باشد؟ در اين صورت چرا هم نماينده ی سازمان ها در سطح ايران و هم نماينده ی 
همان سازمان در سطح استان تهران در اين شورا حضور يافته اند؟ مگر نماينده سازمان در سطح ايران، آن 
سازمان را در سطح تهران هم نمايندگی نمی كند؟ پس چرا بايد همزمان هم نماينده تهران و هم نماينده ايران 

سازمان ها در اين شورا شركت كنند؟ 

احتمااَل پاسخ اين سؤال برمی گردد به اينكه هدف اصلی از تشكيل اين شورا چه بوده است؟ تا آنجا كه من 
دريافته ام،  گويا هدف اصلی از تشكيل اين شورا اين بوده است كه نيروهای هرچه بيشتری از طرحی حمايت 
كنند كه از مدت ها پيش به مجلس شورای اسالمی داده شده است و بر اساس آن از مجلس شواری اسالمی 
خواسته شده تا در قانون يا اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی اصالحی صورت بگيرد و يك »شورای عالی 
سازمان تأمين اجتماعی« - كه به صورت سه جانبه تشكيل خواهد شد - به عنوان ركن اصلی تصميم گيری در 
سازمان تأمين اجتماعی به وجود بيايد. بسيار خوب، اما آيا حتی اگر چنان شورايی در سازمان تأمين اجتماعی 
شكل بگيرد، مشكالت سازمان تأمين اجتماعی حل خواهد شد،؟ يا وجود شورايی كه اعضای آن - مثل ساير 
شوراهايی كه در كشور تشكيل شده است و الفبای تصميم گيری گروهی را هم بلد نسيتند - قوز باال قوز 
نخواهد بود و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی، برای جلوگيری از سقوط احتمالی آن سازمان - اگر سال ها 
قبل اين سازمان سقوط نكرده باشد! - كاری جز منحل كردن شورای عالی نخواهد يافت؟ به عالوه، برای 
جمع كردن امضاهای بيشتر برای البی كردن در مجلس به تشكيل شورای عالی هماهنگی چه نيازی بوده  است؟ 

تأمين اجتماعی: يك پروفشن
تأمين اجتماعی درست می كنند، كاركنان  اين ها مهم تر، اساسَا در كشورهای پيشرفته ای كه سازمان  از همه 
وظيقه ی  يك  خود  مشتريان  قبال  در  پروفشن ها  اعضای  می دانند.  »پروفشن «  را  خودشان  سازمان ها  آن 
»فيودی شيری« )Fiduciary( دارند كه بر اساس آن »قانونَا« مكلفند منافع مشتريان خودشان را در اولويت 
قرار دهند و اموال مشتريان خودشان را كه نزد آنان به امانت گذاشته شده است به نحوی اداره كنند كه بهترين 
منافع آنان تأمين شود. اعضای پروفشن تأمين اجتماعی كد اتيكز دارند و اين كد ايتكز به شيوه ای دموكراتيك 
و طبپق قانون عرفی پارلمان، از سوی تمام اعضای پروفشن تأمين اجتماعی هر كشور به تصويب می رسد و 
تمام اعضای پروفشن تأمين اجتماعی مكلف اند تمام مفاد كد اتيكز خود را رعايت كنند و هر عضوی كه كد 
اتيكز پروفشن را رعايت نكند از سوی ساير اعضا افشا شده و بعد از بررسی تخلفات او ممكن است حتی 
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برای هميشه از پروفشن تأمين اجتماعی اخراج  شود. در چنان صورتی است كه هيچ مقامی نمی تواند يك 
ريال از اموال سازمان تأمين اجماعی را هر طور كه دلش خواست هزينه كند. بسيار خوب. اما آيا طرح اين 

مسائل در ايران امروز بی ربط نيست؟ 

معمواَل وقتی در برابر سيالب چنين سؤاالتی قرار می گيرد می كوشم وضعيت و يا كاری را كه در دست دارم 
تغيير دهم. به همين دليل، تصيم گرفتم از مجمع شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور خارج شوم 
تا شايد اين سؤال های مأيوس كننده دست از سرم بردارند. برخاستم. از پشت صندلی اعضای رديف باالی 
اتاق كنفرانس خودم را به رئيس جلسه رساندم و زيرگوشی با وی خداحفظی كردم. مهندس عطارديان كنار او 
روی صندلی نشسته بود. به او نزديك شدم تا صورتش را ببوشم. زيرگوشی زمزمه كردم: مأيوس كننده است. 
اما آقای عطارديان لخند زد و زمزمه كرد: درست می شود. پاسخ خودم به اين وضعيت ها كاربردی تر است: 
درست بشود يا نشود، ما وظيفه داريم آنچه را كه درست می دانيم انجام دهيم. تا امروز صبح  هم كه داشتم 
روزنوشت ديروز - يكشنبه با شكوه كادرها - را می نوشتم از موفقيت به دست آمده سرشار از خوشحالی 
بودم. اما در جريان نوشتن همين روزنوشت بودم كه همان صحنه ها را - اين بار از زاويه ای ديگر مورد بررسی 
قرار دادم:  اگر اعضای شورای عالی هماهنگی نخواهند اين قواعد را ياد بگيرند و طبق آن ها عمل كنند، چی؟ 

اين بار تصور كردم كه اعضای شورای عالی هماهنگی، به جای آنكه از مباحث مطرح شده و نكات  آموخته 
شده خوشحال شده باشند، پكر و دلخور شدند. انگار يك نفر آينه ای جلوی آنان گرفته و به آنان گفته باشد كه 
تصوير بی سوادی و بی دانشی خودتان را در اين آينه ببينيد. و آنان ناگهان دريافته اند كه بعد از سال ها فعاليت 
انجمنی هنوز ياد نگرفته بودند كه اگر رأی موافق و مخالف يك پيشنهاد برابر باشد آن پيشنهاد رد شده است. 
يا رئيس يك جلسه هنوز نمی داند كه به عنوان رئيس بايد ظاهر بی طرف خود را حفظ كند و برای بايد از 
حق دادن پيشنهاد شركت در مذاكرت صرف نظر كند و هنگام رأی گيری علنی، وقتی اختالف رأی بيش از 
يكی است، اصاَل فايده ای ندارد كه رأی بدهد يا ندهد. اين قواعد آنقدر منصفانه است و رعايت آن ها آنقدر 
مهم و مفيد است كه هركس با آن ها آشنا شود بايد با تمام وجود از آن ها استقبال كند. اما در پايان كارگاه 
بيست دقيقه ای من به جای آنكه اعضای حاضر به شوق بيايند و تشكر كنند،  همه انگار پكر و دمغ بودند. چرا؟ 

در ادامه تأمالت امروز صبح به اين نتيجه رسيدم كه حق با آقای عطارديان است. اين آقايان هر يك خودشان 
را در عرصه مديريت و بنگاه داری افراد موفق و توانمندی تصور می كنند. حاال يك نفر از در وارد شود و در 
عرص بيست دقيقه به آنان نشان بدهد كه الفبای جلسه بازی را هم بلد نيستند. در نتيجه، واكنش آنان تشكر 
و اشتياق به ياد گيری نبود - يا من اينطور احساس می ردم. بلكه واكنش آنان دفعی بود: ای بابا، اين ها همه 
اداست. و برای توجيه اين واكنش خود به داليل عجيب تری متوسل می شدند: مشكلت اين مملكت ندانستن 
اين قواعد نيست، مشكل مملكت اين است كه  . . . )و هزار ما شاء اهلل تا دلتان بخواهد دليل می شود جور كرد.(

سيالب يأس
در پی حاكم شدن اين فضا بر جهان خيالی ام بسياری از  صحنه های مأيوس كننده سال های اخير نيز سيالب وار 

در ذهنم روشن می شدند كه انگار همه دارای يك »تگ« يا »برچسب« مشترك هستند: يأس.

طبق معمول تمام كارگاه هايی را كه در طول چهار سال اخير در دفتر برگزار شده است مرور می كردم: تمام 
آنان تقريبَا با اين هدف شروع می شود كه افراد اين قواعد را بياموزند و بر اساس همان قواعد يك گروه، يا 
مؤسسه يا يك انجمن برای ترويج و آموزش همين قواعد ايجاد كنند. اما در جريان برگزاری اين كارگاه ها، 
ريزش ها ادامه می يابد تا يك نفر باقی می ماند. به او می گويم: من حاضرم با تو يك نفر هم يك انجمن درست 

كنيم. او هم قول می دهد. اما همان يك نفر هم بعد از مدتی ماجرا را رها می كند. چرا؟ 

برای ياقتن پاسخ اين »چرا؟« تمام خاطرات تمام افرادی را كه از اول تا امروز در اين كارگاه ها شركت كرده اند 
و من تمام رفتار آنان را ثبت كرده ام، مرور می كنم. هيچ يك از آنان نمره قبولی نمی گيرند. همين نتيجه گيری 
مأيوس كننده است كه سبب شد بار ديگر به اين نتيجه برسم كه مردم خاورميانه عالقه ای به اينكه بر اساس 
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قواعد و اصول انتزاعی كه »قانون« ناميده می شود رفتار كنند ندارند و مأيوس تر و مأيوس تر می شدم - اين 
هم درست بعد از شروع كردن روزنوشتی كه عنوان آن اين بود: روز با شكوه كادرها. و اين روزنوشت را به 

خصوص با اين نيت شروع كردم كه همين امروز آن را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنم.  

ناهار دچار خواب آلودگی شدم  از  ناهارم را گرم كردم و خوردم و بعد  در جريان همين تأمالت بود كه 
تا  می زنم  قدم  برمی خيزم و حسابی  آلودگی می شرم  كه هرگاه دچار خواب  اين روز ها  به رغم تصميم  و 
خواب الودگی بر طرف شود، امروز ظهر كه بسيار مأيوس شده بودم نتوانستم در برابر خواب آلودگی مقاومت 
كنم و تسليم شدم و ساعت ها خودم را رها كردم تا بخوابم. و در خواب هم اين يأس عجيب دست از سرم 

برنمی داشت و يكی از تحقيرآميز ترين و عجيب ترين خواب های عمرم به سراغم آمد. 

خواب عجيب
در جريان خوب نيم روزی و در عالم خيال متوجه شدم چهار نفر از همكالسی های دوران دبيرستان كه - اتفاقَا 
بر خالف فيروز شهرزاد و منصور الوكی كه بهترين دوستان دوران دبيرستان من بودند و هر دو نيز فوت 
شده اند و هميشه به ياد آنان هستم - خيلی كم به آنان فكر می كردم به مهمانی من آمده  بودند و ناهار هم 
نخورده بودند و قرار بود من در منزل پدری از آنان پذيرائی كنم: از آن جای خواب به بعد من با صحنه های 
عجيب و غريب و سورئاليستی مواجه می شدم كه همه يك مضمون داشتند: فقر و نداری مطلق به نحوی 
كه قادر نيستم از مهمانان خود پذيراتی كنم و به همين خاطر از همه طرف سرزنش می شوم كه تو چقدر 
بی غيرت و بی عرضه هستی كه نمی توانی آنقدر برای خودت درآمد كسب كنی كه دست كم از اين مهمانان 
دوران دبيرستان خودت با آبروداری پذيرايی كنی. و علت اين همه فقر؟ واقع بين نيستی و نمی خواهی درك 
كنی كه اين قواعد دستورنامه رابرت كه عمرت را صرفش می كنی مفت هم گران است! خدا می داند در عالم 
خواب چقدر تحقير شدم و جقدر درد كشيدم و چقدر از اينكه عمرم را دنبال توهم دويده ام سرخورده شدم. 

خوشبختانه  صدای تلفن از كابوس نيمروزی نجاتم داد. بلند شدم. كسی شماره تلفن دبيرخانه كعاصكا را 
می خواست. به او دادم.  می توانستم از بستر بلند شوم و به كارم بپردازم. اما خودم را رها كردم و دوباره به 
بستر رفتم و خودم را تسليم اين وضعيت عجيب كردم. به ادامه روزنوشت انديشيدم. به اين نتيجه رسيدم كه 

از ادامه آن صرف نظر كنم. با اين روحيه ديگر ادامه دادن رويكرد »روز با شكوه كادرها« ممكن نبود. 

آموزش  كارگاه های  در  دواطلبان شركت  از  يكی  كه  مختاری  بهار  خانم  كه  بود  تأمالت  همين  جريان  در 
دستورنامه رابرت است زنگ زد و سراغ تاريخ شروع كارگاه جديد را گرفت. راستش نشانی ايميل او و يكی 
دو سه نفر ديگری كه منتظر شروع كارگاه جديد هستند تا در آن شركت كنند در جريان روزآمدسازی نرم افزار 
ويندوز از دست رفته است. برايش توضيح دادم و دوباره شماره تلفن و نشانی ايميل او را گرفتم تا اگر كارگاه 
جديد خواست شروع شود او را هم خبر كنم. می خواهد همراه با يكی از دوستانش در كارگاه شركت كند. 

حتی صف مشتاقان برای شركت در كارگاه را هم از منظر ديگری نگاه می كردم: ديگر حوصله ندارم دنبال اين 
و آن بدوم كه بيايند پای منبرم و به روضه هايم گوش كنند. 

فقط وقتی به اين نتيجه رسيدم كه به جای ادامه رويكرد »روز با شكوه كادرها« طبق معمول به نقل همين 
خاظرات تلخ خود بپردازم توانستم خودم را قانع كنم كه به سركارم برگردم و برگشتم. و حاال نيز به كارم 

ادامه می دهم. اما تجربه عظيمی بود. 

ادامه ماجرا به شكل ديگر
هميشه وقتی قرار نيست و تصميم ندارم رونوشت را برای انتشار در وب سايت كادرها دات كام بنويسم، 
خيلی راحت تر شلنگ تخته می اندازم. در حاليكه وقتی تصميم می گيرم آن را برای انتشار بنويسم خيلی از من 
وقت و انرژی می گيرد. حاال هم نكاتی را كه قرار بود برای انتشار در وب سايت به آن ها بپردازم با اين تصميم 

كه قطعَا اين روزنوشت به اين صورت و اين روز ها در كادرها دات كام منتشر نمی شود يادداشت می كنم. 
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همانطور گه گفتم، ديروز سه حادثه مهم را تجربه كردم: برگزاری نخستين كارگاه آموزشی را در شورای عالی 
هماهنگی تشكل های صنفی كشور. خبر اين دستاورد را درست بعد از آمدن از كارگاه به دفتر تنظيم كردم و 

در وب سايت كادرها دات كام بارگذاشتم. آن را عينَا نقل می كنم: 

عكس از وب سايت شاكا
آموزش دستور نامه رابرت به شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور

ويرايش اول: 8 آذر 1394
يكشنبه 29 نوامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 

  
به پيشنهاد آقای مهندس حميد رضا سيفی عضو هيأت مديره كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران 
)كعاصكا( و رياست محترم شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور، و با موافقت و استقبال اعضای 
محترم اين شورا، مربی دستورنامه رابرت در بيست دقيقه اول هر يك از نشست های عادی و علنی اين شورا 
مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد پيش گزيده ی اداره مجامع تصميم گيری را ـ كه در كتاب دستورنامه رابرت 

مدون و مكتوب شده است - توضيح می دهد.

خاطر نشان می كند نمايندگانی از كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران و استان تهران، اتاق بازرگانی، 
صنايع و معادن و كشاورزی ايران و استان تهران، اتاق تعاون ايران و استان تهران، اتاق اصناف ايران و استان 
تهران ، كانون عالی انجمن های صنفی كارگری ايران و استان تهران، كانون عالی شوراهای اسالمی كار ايران 
و استان تهران، مجمع عالی نمايندگان كارگری ايران و استان تهران، كانون عالی انجمن های صنفی كارگری 
بازنشسته و مستمری بگير ايران، كانون مركزی بازنشستگان تأمين اجتماعی و كانون بازنشستگان شهرستان 

تهران همراه با ده نفر از مشاوران گوناگون به اين نشست ها دعوت می شوند.

هدف از آموزش اين قواعد اين است كه بعد از آشنايی اعضا با مجموعه ای از مبرم ترين و بنيادی ترين و 
پرمصرف ترين قواعد پيش گزيده اداره مجامع تصميم گيری، در آينده. نشست های اين شورا - در صورتی كه 
تصويب شد - طبق قانون عرفی پارلمانی اداره شود. انتظار می رود اعضای اين شورا بتوانند اين قواعد را به 

مرور و به تدريج به تشكل های متبوع خود نيز منتقل كنند.

با عنايت به ضرورت و اهميت آشنايی اعضای تمام مجامع و شوراهای تصميم گيری با اين قواعد، در اين 
صفحه، خالصه ی قواعدی كه در هر جلسه ی اين شورا آموزش داده می شود، نقل خواهد شد. به اين ترتيب، 

اين صفحه،  هر هفته روزآمد می شود.

درس  اول: قواعد ناظر بر اصل رعايت ظاهر بی طرف رئيس جلسه

در دهمين اجالس شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور كه رأس ساعت 17 روز يكشنبه 8 آذر 
ماه 1394 به رياست آقای حميد رضا سيفی دعوت به دستور شد، مربی پارلمانی نخستين درس خود را كه 
قواعد ناظر بر اصل رعايت ظاهر بی طرف رئيس جلسه بود،  اريه داد. بر اساس اين اصل، رئيس جلسه بايد به 
عنوان قاضی ، ظاهر بی طرف خود را حفظ كند و برای تحقق اين اصل بايد از حق خود برای دادن پيشنهاد، 

شركت در مذاكرات و دادن رأی علنی صرف نظر كند.

البته، اين اصل به اين معنا نيست كه رئيس جلسه حق دادن رأی يا شركت در مذاگره و دادن رأی در شرايطی 
كه يك رأی تعيين كننده خواهد شد ندارد، بلكه بايد به صورت داوطلبانه از اين حق صرف نظر كند و اگر 
بايد به صورت موقت كرسی  او اهميت داشت،  در آن صورت  شركت در مذاكرات و دادن پيشنهاد برای 
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رياست را ترك كند و به صحن بيايد و نايب رئيس و يا يك عضو ديگر را با موافقت مجمع به صورت رئيس 
موقت جای خود بگمارد.

بديهی است كه همين اصول و قواعد ساده نيز تبصره ها و توضيح هايی نياز دارد كه مربی دستورنامه به صورت 
مفصل برای حاضران در صحن توضيح داد.

در جريان نخستين جلسه آموزش دستورنامه رابرت، به صورت حاشيه ای به قواعد ديگری نيز اشاره شد. 
برخی از آن ها: 

- انواع مجامع تصميم گيری كه در آن ها هم قانون عرفی پارلمان كاربرد دارد
- اينكه مجامع تصميم گيری محل تبلور اراده های اعضای است و نه محل رأی گيری در مورد عقايد آنان.

- فرق بين پرزيدنت، چيرمن و چير
- تعريف حقوق پارلمانی به مثابه يك زيرحوزه از دانش و فلسفه حقوق

- توضيح شرايط مجامع تصميم گيری
- توضيح اصطالح تساوی سازی و تساوی شكنی

- بعضی از شرايط تصويب يك پيشنهاد

پشت صحنه ی ماجرا
با آنچه كه  طبيعی است گزارشی كه از آن نشست برای جاگذاری در وب سايت كادرها دات كام نوشتم 
در واقع امر در آن نشست رخ داد فرق دارد. آنچه كه در واقع امر رخ داد و می دهد، از نظر فلسفی غيرقابل 
توصيف است و ما فقط می توانيم روايت هايی از آن را بگيريم و دريابيم و بيان كنيم. روايت ديگری از آن 

نشست را می توانم اين طور بيان كنم:

وقتی آقای مهندس سيفی رئيس جلسه از من خواست درسم را شروع كنم، برخاستم و با چكش رياست، 
كه همراه خود برده بودم، ضربه ای روی تخته زيرچكش زدم و اعالم كردم:  جلسه دعوت به دستور می شود! 

در ادامه توضيح دادم كه قرار است در آغاز اين نشست ها به مرور مجموعه ای از مبرم ترين، پرمصرف ترين و 
مهم ترين قواعد بازی را توضيح بدهم و بعد از آن اگر جمع موافقت كرد، بازی در چارچوب اين قواعد را 
شروع می كنيم تا به مرور اين قواعد را تمرين كنيم و يادبگيريم. بعد، قواعد ناظر بر اصل حفظ ظاهر بی طرف 
را مطرح كردم و به اين ترتيب سيالبی از ايده هايی كه تقريبَا تمامش برای آن جمع نو بود بر ذهن  آنان جاری 

ساختم! )عجب جمله ای شد(. 

خالصه نكاتی كه در آن جلسه مطرح كردم در خبر كادرها دات كام آورده ام. اين حرف ها برای كسانی كه 
اين روزنوشت ها را دنبال كرده  باشند هيچ نكته جديدی ندارد. به همين دليل به چند واكنش حاشيه ای اعضا 

می پردازم و سراغ مطالب ديگر می روم. 

در جريان بحث ها بود كه آقايی به نام جعفری كه به نمايندگی از اتاق تهران در جلسه حضور می يابد پرسيد: 
طبق آموزه های دينی، ديگران فقط بايد مشورت بدهند اما رئيس است كه حق دارد اين مشورت ها را بپذيرد 
يا نپذيرد. وی، به اين ترتيب، اين اصل را كه رئيس جلسه هم به اندازه ساير اعضا حق دارد زير سؤال برد. 
من حدس زدم دارد با بعضی از اعضايی كه گرايش های خاصی دارند می كند. از او پرسيدم: آيا سؤالش جدی 
است؟ با جديت گفت بله. من گفتم: راستش، سؤال شما خارج از دستور است و رئيس جلسه می تواند مانع 
نداده ام  پيشنهدها را درس  انواع  نبودن  يا  بودن  به در دستور  اما چون من قواعد مربوط  از طرح آن شود. 
نمی خواهم سؤال شما را آوت آو اوردر اعالم كنم. در نتيجه از مجمع تقاضا می كنم اگر كسی مايل است به 

سؤال شما جواب بدهد. 

بعد از مجمع پرسيدم:  كسی مايل هست به اين سؤال عضو محترم جواب بدهد؟ آقای ياراحمدی دست بند 
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كرد. اجازه دادم. اما او هم با لحن دوستانه ای از آقای جعفری خواست تا سؤال خود را پس بگيرد تا بحث 
ادامه بيابد. حدس زدم آقای ياراحمدی  هم حدس می زند كه گويا آقای جعفر دارد شوخی می كند. با اين همه 
وقتی من رشته كالم را دوباره به دست گرفتم، بدون اشاره به سؤال آقای جعفر به اختصار توضيح دادم: به هر 
حال در جاهايی كه شرع و شارع حكمی صادر نكرده اند و منطقه الفراغ حساب می شود و مردم حق دارند در 

آن عرصه ها طبق عقيده خودش رفتار كنند می شود طبق اين قواعد تصميم گرفت و عمل كرد. 

اگر يك مجمع تمام  برای مجمع روشن كنم كه حتی  اين نكته را  بعد  باشم كه در جلسه  به خاطر داشته 
اختيارات خودشان را به فردی كه به او اعتماد دارند وابگذارند كاری غيردموكراتيك نكرده اند و به خودشان 
به  را  پارلمانی خودشان  از حقوق  بسياری  قواعد  اين  مؤمنان هم می توانند طبق  نتيجه  در  مربوط می شود. 

رهبران خودشان تفويض كنند كه به حقانيت آنان برای رهبری ايمان دارند. 

بازنشستگی در مجمع  از سوی تشكل های  به نظرم  از اعضايی كه  بود كه يكی  در جريان همين گفتگو ها 
حضور داشت از من پرسيد كه اين قواعد در كدام گردهمايی هايی كار برد دارد؟ اما قبل از اينكه من جواب 
بدهم همان آقای جعفری كه كنارش نشسته بود - طبق معمول اين نشست ها - شروع كرد به جواب دادن. 
من او را مؤدبانه متوقف كردم و از او پرسيدم: اين آقا از رئيس جلسه اين سؤال را مطرح كرد نه از شما. بعد 
از كسی كه سؤال كرده بود پرسيدم: مايلييد اين آقا جواب شما را بدهد؟ او هم با صراحت گفت: بهتر است 

شما جواب بدهديد! و من هم شروع كردم به جواب دادن. 

حواشی ديكر
يكی ديگر از نكات جالب نخستين جلسه آموزشی اين بود كه آقايی به نام عبديان هم در جلسه حضور يافته 
بود كه آقای جعفری در موردش توضيح داد كه ايشان مديركل تشكل های اتاق بازرگانی )تهران يا ايران(  
است. وی - اگر درست شنيده باشم - در سمت هايی در حد معاون وزير هم در وزارت بازرگانی خدمت 
كرده و آدم اهل فكر و با سوادی به نظر می رسيد و در طول نطق من با هشياری مطالب را دنبال می كرد. 
می توانم حدس بزنم اين آدم به سرپل دستورنامه رابرت در اتاق بازرگانی تهران بدل خواهد شد و من بايد 
منتظر باشم - اگر در شورای هماهنگی موفق عمل كنم - به زودی از طرف اتاق بازركانی نيز به سراغم بيايند. 

ادای سهم كعاصكا
البته، سال گذشته آقايی به اسم حداديان رسمَا از من دعوت كرد كه برای ترويج اين قواعد با مؤسسه آنان 
همكاری كنم و اين قواعد را با پتنت مؤسسه آنان به اتاق بازرگانی معرفی كنم و پول خوبی هم بگيرم. آن 
روز ها من خيلی به گرفتن پول فكر نمی كردم. به عالوه عالقه داشتم ترويج اين قواعد در ميان ساير تشكل ها 
از كانال كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران باشد كه بنيان گذارش آدم خوش فكری مثل مهندس 
عطارديان است. حاال خوشحالم كه سرانجام اين اتفاق افتاد و معرفی قواعد دستورنامه به تشكل های صنفی 
كشور به هميت كعاصكا شروع شد. حاال اگر هم به اتاق بازرگانی بروم، اين كار به عنوان ادای سهم كعاصكا 

تلقی خواهد شد و پتنت و پيشكسوتی اين قضيه را بايد به حساب كعاصكا نوشت. 

جراحی ذهن
بعد از ختم كارگاه من چند دقيقه ای در مجمع نشستم و به ادامه مجمع توجه كردم: انصافَا دلم سوخت. فكر 
كردم اصطالح »گنگ های الل باز« برای اعضای اين شورا - و تمام مجامع و شوراهای ديگری كه در ايران 
امروز برگزار می شود اصطالح بسيار مناسبی است و كاری كه من قرار است و دارم انجام می دهد به معنای 
درست كلمه يك جراحی ذهن است.:  طی اين جراحی من تمام آشوب ذهنی را بايد جراحی كنم و به جای 
آن سيستم عامل »قانون« را نصب كنم. آن هم نه طی يك روز و دو روز، بلكه طی چندين و چند ماه و يا 

چند سال حتی.  

گارگاه عسلويه
ديروز خانم نسيم پور زنگ زد و خبر داد كه سمينار دو روزه در شركت پااليش گاز پارسيان برای روز سه شنبه 
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و چهارشنبه 23 و 24 آذر قطعی شده است. من از او تشكر كردم و سراغ علت يابی و گله از اين تأخير و 
جواب ندادن به تلفن هايم نرفتم. در عوض تأكيد كردم كه خوب است اين سيمنارها را به ساير مشتريان 
خود نيز معرفی كند. برايم توضيح داد كه اين كار را دارد انجام می دهد. خوشحال و كنجكاو شدم و پرسيدم: 
اين كار را چگونه انجام می دهيد؟ برايم توضيح داد همان شرح حالی كه خودتان برايم فرستاده ايد، همراه 
با چيزهايی كه خودم به آن اضافه كرده ام دارم برای مشتريان ارسال می كنم و مشغولم. خوشحال شدم. بعد 
پرسيدم: خودتان از چه طريقی با من آشنا شديد؟ توضيح داد: از طريق آقای حالج. بعد در توضيح بيشتر 
گفت: آقای حالج برای شركت های پااليش گاز سمينار برگزار می كند و اوست كه در وواقع اين قواعد را 

برای مديران شركت ها توضيح می دهد و آنان عالقه مند می شوند كه چنين كارگاه هايی برگزار شود. 

وزارت آموزش و پرورش
از همان روز هايی اولی كه بچه های سازمان معلمان ايران در دفتر كادرها با اين قواعد آشنا شدند آقای عليرضا 
هاشمی دبيركل اين سازمان به من توصيه می كرد كه آموزش اين قواعد را به وزارتخانه آموزش و پرورش طی 
طرحی پيشنهاد بدهم. پاسخم اين بود كه من هنوز به اندازه كافی با اين قواعد آشنا نيستم. به عالوه، حتی اگر 
چنين طرحی تصويب شود چه بايد بكنم؟ وظيفه فعلی من اين است كه مربی خوب و كارآمد و پروفشنال 
تربيت كنم و آنان هستند كه بايد نسل های بعدی را تربيت كنند و به اين ترتيب اين ايده ها در جامعه نشت 

كند و به ذهن دانش آموزان برسد. 

در واقع بحثم اين بود كه فعاَل از دست وزارتخانه آموزش و پررش كار زيادی ساخته نيست. به عالوه، من 
قبل از آنكه دكتر فانی وزير شود در يك نشست دو سه ساعته اين قواعد را برای وی توضيح داده ام و هر 
از گاهی به ايميل او مطلبی ارسال كرده ام. اما واكنشی نسان نداده است. فكر می كنم سر وزارتخانه آنقدر از 

كارهای روزمره شلوغ است كه نمی تواند به مسائل دراز مدت بپردازد. 

به رغم اين سوابق، چند روز پيش )فكر می كنم سه شنبه هفته گذشته(  بود كه آقای عليرضا هاشمی دبيركل 
محبوس سازمان معلمان ايران از داخل زندان اوين با من تماس گرفت و گفت كه وی با آقای دكتر كفاش 
معاون وزير صحبت كره است تا او با من در مورد نحوه ی آموزش اين قواعد در آموزش و پرورش صحبت 
داشته باشد. ديگر نمی شد با آقای هاشمی وارد بحث شد كه اين كار بی فايده است. قبول كردم و فردا به دفتر 
دكتر كفاش زنگ زدم. تا آنجا كه به خاطرم مانده قرار شد آقای عمادی رئيس دفتر ايشان وقتی بگيرد و به 
من اطالع بدهد. به همين خاطر من به او زنگ نزدم تا ببينم كه آيا آقای دكتر كفاش پيگير قضيه هست يا نه؟ 

با اين همه ديروز خودم با دفتر دكتر كفاش تماس گرفتم. به اين دليل كه طی چند روز گذشته مدت ها در 
دفتر نبودم كه پاسخگوی تلفن ها باشم. به تلفن همراه من نيز اطمينانی نيست: يا صدای آن را نمی شنوم، با 

خاموش است و در هر حال به تماس های بی جواب نيز جواب نمی دهم. 

خوب شد تماس گرفتم. آقای عمادی گفت كه دكتر دنبال قضيه بوده است و برای من وقت هم تعيين كرده 
است و به من هم زنگ زده اما من را نيافته است. خوب. برايم مشخص شد كه آقای هاشمی توانسته توجه 
دكتر كفاش را به اهميت قضيه به خوبی جلب كند و بخش مهمی از جاده پا خورده است. با اين همه، آقای 
عمادی گفت كه خودش امروز )دوشنبه( عازم مشهد است و شنبه بر می گردد. اما قول داد به جانشين خودش 
قضيه را تعريف كند و از دكتر وقت بگيرد و من را خبر كند. به اين ترتيب من تصميم دارم كه حتمَا به ديدار 
دكتر كفاش بروم و به خصوص نظرم اين است كه استفاده از اين قواعد بايد از عالی ترين سطح در وزارت خانه 
اگر من صالحيت حضور در جلسات  بهترين راهكار است و حتی  اين  بدنه نشت كند.  به  شروع شود و 
وزارتخانه را ندارم يا نداشته باشم می توانند كسانی را برای آموزش اين قواعد به دفتر بفرستند يا كارگاهی 
برای آنان برگزار كنند. فقط بعد از آشنايی مقامات تصميم گير با اين قواعد است كه صالحيت می يابند تا در 
مورد برنامه های درسی و روش تدريس اين قواعد داوری و ارزيابی كنند. در عين حال روی اين موضع خود 

تعصب ندارم و برای هر نوع مذاكره ای آماده ام. 
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هميجا بگويم وقتی با آقای آزاداكان - يكی از اعضای سازمان معلمان ايران در مورد دعوت از آقای نازپرور 
مشاور ساخت و ساز صحبت می كردم از او خواهش كردم با خانم آقای هاشمی صحبت كند و دريابد كه آيا 

كتاب دستورنامه رابرت را به دفتر زندان تحويل داده است يا نه؟ 

همسر آقای هاشمی كه نخستين رئيس پليس زن ايران بوده و االن بازنشسته است،  كتاب دستورنامه را به اين 
دليل كه دفتر زندان رسيد دريافت نمی داده است، تحويل نداده است. من،  چند روز پيش كه خانم نقی ئی، 
قائم مقام دبيركل سازمان معلمان ايران را ديدم، كتاب را به دادم و از او خواستم به دست خانم آقای هاشمی 
برساند و از بخواهد نگران گم شدن كتاب نباشد و آن را به دفتر زندان تحويل دهد.رسيد هم ندادند مهم 
نيست. حتی اگر كم شود، پول نيست كه، كتاب است. هركس آن را بيابد می خواند و ما بايد خوشحال باشيم 
كه اين كتاب خوانده می شود.هنوز نمی دانم همسر آقای هاشمی سرانجام كتاب را به دفتر زندان تحويل داده 

است يا نه؟ و آيا آقای هاشمی كتاب را تحويل گرفته است يا نه؟  

انجمن ساختمان
اگر ماجراهای ساختمان محل استقرار دفتر كادرها به جنبش كادرها ارتباطی نمی يافت ماجراهای آن را در اين 
روزنوشت ها نقل نمی كردم. اما به داليل مختلف ارتباط دارد: از جمله به اين دليل كه ساكنان يك ساختمان 
چند طبقه چه بخواهند و چه نخواهند يك شخصيت حقوقی تشكيل داده اند كه در مورد مشاعات ساختمان 
بايد به مثابه يك گروه تصميم  بگيرند. در واقع آنان عضو يك انجمن هستند كه البته نسبت به حقوق و تكاليف 

خود در قبال اين انجمن آگاهی كافی ندارند. 

اتفاقَا اين انجمن يك شركت حقوقی است و اعضا داخل اين انجمن درگير مسائل اقتصادی هم می شوند و 
حسابدار و خزانه دار و چيزهای ديگر هم می خواهند. نيز به خصوص وقتی پای شهرك هايی كه در آن ها چند 

صد خانوار زندگی می كنند، مطرح شود كه قضيه بسيار پيچيده تر خواهد شد. 

به خاطر همين مسائل است كه مايلم تجربه های خودم در مورد جريان ساخت و ساز اين ساختمان را از اين 
زاويه روايت كنم. 

خالصه ی قضيه اينكه مدتی قبل آقای آزادگان مرد مسن و بسيار قابل اعتمادی را به دفتر آورد و به من معرفی 
كرد: اقای نازپرور، متخصصی بسيار با تجربه در امر ساخت و ساز ساختمان های بزرگ در تهران كه می تواند 
به دو طرف يك قرارداد ساخت مشاوره بدهد و به طرفين كمك كند تا به يك وضعيت برد برد برسند و 
كارشنان را انجام دهند. من استقبال كردم و قرار شد با مدير ساختمان صحبت كنم و در يك مجمع عمومی 
از آقای نازپرور هم دعوت كنيم تا به مجمع بيايد و به سؤال های اعضای پاسخ بدهد. اقای آزادگان شنبه زنگ 
زد كه اين جمعه همراه با آقای نازپرور به دفتر خواهد آمد. تالش من اين است كه بكوشم آگاهی اعضای 
ساختمان را نسبت به اينكه خواه يا خواه عضو يك انجمن يا يك شركت هستند جلب كنم و به مرور قواعد 

كار را به آنان آموزش بدهم. 

ايد ه های جديد
در مورد آموزش دستورنامه رابرت به مديران ساختمان های پرطبقه ايده هايی مطرح شده است و حتمَا در 
انجمن  به  اما در حال حاضر من فكر می كنم سروسامان دادن  داد.  انجام خواهند  را  اين كار  آينده كسانی 
ساخت  به  نسبت  بسا  چه  باشد-  زياد  طبقه  چند  ساختمان های  كه  درجاهايی  خصوص  به   - ساختمان 
انجمن های محله اولويت داشته باشد. به همين خاطر در ذهن دارم روی اين ايده كار كنم و ببينم چطور 
می شود انجمن های ساختمان را معرفی و ترويج كرد. البته هدف اين انجمن نيز تصميم گيری در مورد مسائل 

مشاع ساختمان هاست.

نكته جديد اينكه آقای آزادگان هم - آنطور كه به من گفت = به عنوان مدير يكی از ساختمان های پرطبقه در 
الهيه تهران استخدام شده و كار می كند و می توانيم از تجربه های او نيز استفاده كنيم. 
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مكاتبه با آقای دكتر مصطفی معين
بعد از جاگذاری مطلب: كادرها: سه گام به پيش! طی نامه ای به ايميل های مخاطبان خاص وب سايت كادرها 
دات كام از آنان دعوت كردم نگاهی به مطالب جديد وب سايت بياندازند. يكی از كسانی كه در جواب اين 

دعوت نامه برايم نامه نوشت آقای دكتر معين بود: 

باسالم به جناب آقای حسينی عزيز
اميدوارم كه درپی آن شاهد فعاليت جدی انجمن  برپائی اين سايت مفيد و جذاب را تبريك می گويم و 

تخصصی آن نيز در سطح ملی باشيم.موفق و سالمت باشيد.
 معين

فرصت شناسی
احساس كردم فرصت مناسبی است تا چند نكته را به ايشان خاطر نشان سازم. اين جواب را برايشان ارسال 

كردم: 

جناب آقبای دكتر معين
سالم

داوری های مثبت شخصيت های ملی ارزشمندی مثل شما انگيزه های خدمت در دل افراد را تقويت می كند. 
از قوت قلبی كه می دهيد ممنونم.

كارگاه  نشست  نخستين  برگزاری  سالروز  پنجمين  كه   1395 سال  ماه  ارديبهشت   17 روز  است  نظر  در 
هم انديشی عرف پارلمانی در ساختمان دبيرخانه انجمن شركت های ساختمانی است كه بنا به دعوت جنابعالی 
و آقای جمالی بحری فراخوان شد مراسمی برگزار شود و من اميدوارم در آن روز از جمله مجمع تأسيسی 
انجمن كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت )يا هر اسم ديگری كه به تصويب برسد(  را نيز تشكيل دهيم. 

عالوه بر اين ها،  مايلم از فرصت حسن استفاده را ببرم و به شما اطمينان بدهم كه بعد از نزديك به پنج سال 
تمرين آموزش دادن اين قواعد اكنون می توانم يك بسته از مبرم ترين و پرمصرف ترين اين قواعد را طی يك 
سمينار دو روزه و همراه با جزوات درسی و سؤال های امتحانی مربوط ارايه بدهم به نحوی كه حاضران در 
سمينار بتوانند درك جامعی از كليت اين قواعد - به مثابه يك لگال سيستم - در ذهن داشته باشند. البته،  حتی 
در آن صورت هم كسی كه بخواهد بر آن جمع رياست كند بايد قواعد بسيار بيشتری را بداند در نتيجه ما 
می توانيم از ميان حاضران در سمينار چند نفری را كه استعداد و عالقه بيشتری نشان دادند تحت آموزش های 

غيرمستقيم بگيريم تا بتوانند مهارت های اداره جلسه طبق قانون را كسب كنند.

با عنايت به اين مسأله اكنون می توانم  به خصوص از جنابعالی تقاضا كنم تشويق بفرماييد تا اين سمينارها 
در تمام مراكزی كه نهاد هايی برای تصميم گيری جمععی دارند و بايد طبق آئين نامه ها و اساسنامه های خود 
رفتار كنند برگزار شود. البته برای برگزاری اين سمينارها دستمزد مطالبه خواهد شد تا اين پروفشن بتواند 
جوانان عالقمند و با استعداد و جويای كار را هم جذب كند. ضمن آنكه آموزش اين قواعد به دانش آموزان 
و دانشجويان رايگان است و كسانی كه در كارگا ه های آموزش دستورنامه رابرت در دفتر كادرها شركت كنند 

به اندازه وسع همت خود پرداخت خواهند كرد. 
قربان شما. داود حسينی

اما اين نخستين آزمون همان ايده »شما چهل تن«  البته هنوز از پاسخ آقای دكتر معيين خبری نشده است. 
است كه قرار است طی آن از چهل نفر از شخصيت های ملی چنين درخواستی مطرح شود و در وب سايت 

كادرها دات كام كار كنم. 
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گفتگو برای همه
استقبال كردم.  بيايد.  اينجا  به  تلفن زد كه نزديك دفتر است و قصد دارد  ابوالحسن قندهاری  آقای  ديروز 

دقايقی بعد آمد.

پژوهش های  مركز  پژوهشگر  مهندس شهرام حالج  آقای  كه  است  پرشماری  افراد  از  يكی  قندهاری  آقای 
مجلس شورای اسالمی آنان را به شركت در كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت تشويق كرده است. آقای 
قندهاری با اشتياق فراوان در اين كارگاه ها شركت كرد و بسياری از قواعد را كه فكر می كرد برای آن مرحله 
از كارش كفايت می كند ياد گرفت و به دليل مشغول های زياد ديگر نتوانست به حضور در كارگاه ادامه بدهد. 
اما هر از گاهی به بهانه ای زنگ می زند و سراغ می گيرد. وی بازنشسته شركت نفت است. به موضوع »گفتگو« 
بسيار عالقه دارد و در كانون گفتگو با آقای مهندس حالج آشنا شده است. وقتی وارد دفتر شد،  احوالپرسی 
كرديم. از وضعيت دفتر پرسيد و من سؤال او را جدی كرفتم و آخرين تحليلم را ارايه دادم. خالصه اش اين 
می شود: كه بعد از آموزش اين قواعد به افراد مختلف به اين نتيجه رسيده ام كه تشكيل انجمن با دانستن 
انجمن های  ساختن  برای  كه  هستم  مسأله  اين  بررسی  در حال  نتيجه  در  نيست.  مقدور  قواعد  اين  صرف 
فسادناپذير به منظور اصالح امور گوناگون چه بايد كرد. برايش توضيح دادم تمام كارگاه ها تقريبَا با هدف 
اينكه از درونش يك انجمن طبق خواست اعضای همان كارگاه شكل بگيرد كار خودشان را شروع كردند. 
اما تا كنون حتی يكی از آن ها نيز نتوانسته است طبق تعهدات خودشان عمل كنند. حتی آقای متين شريف كه 
جوان بسيار متعهدی است، آخرين نفر از كادر دوستان بود كه به من قول داد حتی دو نفره نيز برای ايجاد يك 
انجمن مربيان پارلمانی تالش كنيم اما او نيز در اين شرايط سخت نتوانست به عهد خود وفادار بماند. بقيه 
هم همينطور. در نتيجه االن مشغول مطالعه اين مسائل هستم. ضمن اينكه دفتر كادرها وارد مرحله برگزاری 

سمينار برای مراكز و دستگاه هايی شده است كه شكل گرفته اند و به اين قواعد نياز دارند. 

بعد از اين صحبت های اوليه من بود كه معلوم شد آقای قندهاری به خصوص به اين دليل به كارگاه آمده است 
تا كتابش را كه با عنوان »گفتگو برای همه« تازه منتشر شده است به من هم هديه بدهئ.  كتاب را ديدم و او 
را تشويق كردم حتی برايش توضيح دادم كه می توانم كمك كنم تا يك وب سايت راه بياندازد و كل مطالب 

كتاب را به نحو مناسب در وب سايت جاگذاری كند. 

تقديم نامه
وقتی آقای قندهاری خواست يك نسخه از كتاب خود را به من هديه بدهد تصميم داشت يك جمله هم به 

عنوان تقديم نامه  در آن بنويسد. بعد كه نوشت به من داد. اين جمله را نوشته بود: 

به جناب آقای داود حسينی
استاد ارجمند،  ياد گرفته هايم را جمع بندی و در اين مجموعه گردآورده ام. نقد و نظر جنابعالی بسيار برايم 
ارزشمند است. و اين جمله شما كه انسان ها در جلسات حق انحصاری شنيده شدن دارند را فراموش نمی كنم. 
قندهاری. 94/9/7.

از او تشكر كردم. در اين مورد يك منبر هم برايش رفتم و از تفاوت »اختالط« در دهات و »گفتگو« در شهر 
صحبت كردم و از اينكه تمام اين تالش ها در واقع پاسخ به نيازهای ناشی از زندگی در شرايط جديد است. 
اما راستش مناسب ندانستم كه در چنين فضائی در مورد برداشت اشتباهش از »حق انحصاری شنيده شدن« 

حرفی بزنم. 

اوال اين جمله مال من نيست بلكه من از فرهنگ لغت و در تعريف كلمه صحن نقل كردم. در واقع حق 
انحصاری شنيده شدن يكی از معانی »فلور« در قلمرو حقوق پارلمانی است. ثانيَا،  اين حق برخالف برداشت 
آقای قندهاری به معنای تكليف و اجبار به شنيدن ديگران نيست، بلكه حق يك عضو است كه كسب صحن 
كرده است. »حق انحصاری شنيده  شدن« مال اوست، اين حق به اين معناست كه كسی كه كسب صحن كرده 
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است، حق انحصاری حرف زدن را ندارد و ديگران و همزمان با او - اگر در دستور باشد - حق دارند حرف 
بزنند. اين دو برداشت با هم فرق دارد. به خصوص كه در عرف پارلمانی ايران، وقتی يكی نوبت می گيرد 
انگار حق انحصاری حرف زدن را كسب كرده است. در نتيجه حتی اگر رئيس هم بخواهد حرف او را قطع 
كند و اجازه ندهد كه خارج از دستور حرف بزند، نمی تواند. اصاَل همه قطع كردن صحبت ديگران را زشت 
می دانند. هرچند عماَل كسی اين اصل ارزشی را هم رعايت نمی كند. در حاليكه طبق قانون پارلمان، كسی 
كه كسب صحن می كند، فقط نصف حق گفتگو را كسب كرده است: حق انحصاری شنيده شدن و نه حق 
انحصاری شنيده شدن و حرف زدن را. اين دو با هم تفاوت دارد. اما گمان نمی كنم آقای قندهاری به اين 
ظرافت ها توجه نشان دهد. همان روز ها هم كه به كارگاه می آمد متنی را به عنوان مقدمه بر قانون پارلمان تهيه 
كرده بود كه می خواست روی يك جزوه  آموزشی بگذاريم كه قرار بود تهيه كنيم. از او خواهش كردم از اين 
كار صرف نظر كند. چون مقدمه ای كه نوشته بود پر از درك های مغشوش از قانون پارلمان بود. نكاتی هم كه 

در كتابش در مورد تفاوت های گفتگو و مذاكره مطرح كرده است نياز به تأمل بيشتر دارد. 

هديه از همسايه
آخرين نكته ای كه مايلم به آن بپردازم هديه ای بود كه ديروز صبح آقای مهندس عبداهلل صفای پور همسايه 
ديورا به ديوار من به من داد: يك مونيتور تخت و روی ميزی. چند وقت پيش برق محله دو فاز شد و بسياری 
از وسايل برقی تمام همسايگان سوخت. مونيتور و مركز تلفن سنترال و برخی ديگر از وسايل برقی من هم 
از بين رفت. مجبور شدم يك مونيتور بسيار قديمی را از انبار به ميز كارم منتقل كنم. وقتی آقای صفائی  پور 
آن مونيتور عهد دقيانوس را ديد تصميم گرفته يك مونيتور مدرن تر به من هديه بدهد.  وقتی برای دادن 
اين هديه به دفتر آمد اعالم موضع كرد كه: هيچ اميدی به اصالح امور اين مردم نمی توان داشت. دليلش هم 
مشاهداتش از نحوه ی برخورد های ميليونی مردم با قضيه اربعين و اعزام ميليونی زائر به نجف و كربال بود. 
برخی از دوستانش از كربال فرار كرده بودند و برگشته بودند. چون در هيج كجا نمی شود جايی برای قضای 
حاجت پيدا كرد. كوشيدم برای چند صدمين بار برايش توضيح بدهم كه تاريخ ما تا همين چند ده پيش از 
دو فرهنگ چوپانی و دهقانی تشكيل شده بود كه در هيچ كدام آن ها امكان ظهور و بروز يك تمدن عقل گرا 
وجود نداشته است. و حاال فقط چند دهه است كه كشور ما - به خصوص با شكل گيری محور معيشتی 
مشهد، تهران و تبريز - دارد وارد مرحله ای می شود كه كيفيت جديدی به تاريخ ايران می بخشد. خالصه اينكه 
هر اشكالی در تفكر و رفتار مردم می بيند بگذارد به حساب اينكه ميراث مردم از گذشته فرهنگی اشان چيزی 
جز اين نمی توانست بود. اما با سرعت اوضاع دارد تغيير می كند و شاهد اين مدعا تغييراتی است كه خود او 
و من به عنوان دو دهاتی شهری شده تجربه كرده ايم. ظاهراَ چاره ای جز اين نداشت كه توضيح های من را 
قبول كند تا بتوند از دستم رها  شود و از دفتر فرار كند! من هم نمی دانستم كه امروز صبح خودم مثل او در 

تارعنكبوت يأس گرفتار خواهم شد. 
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پنجشنبه 12 آذر 1394

تفلسف ذهن
از دقايقی قبل، در آنچه كه »عالم خيال«  ناگهان توجه كردم كه  امروز،  در جريان قدم زدن های صبحگاهی 
يعنی  از ذهنم،   اين بخش  بود كه  »انجمن ساختمان« در حال درك شدن است. همانجا  می ناميم، اصطالح 
همان بخشی كه »ناگهان توجه كرد«، انگار »تصميم گرفت« در مورد چند موضوع تأمل كند: اول اينكه به اين 
سؤال جواب بدهد كه وقتی می گويد: »انجمن ساختمان« در حال درك شدن بود، يعنی در عالم خيال، واقعَا 
چه رويدادی در جريان بود؟ آيا عبارت »انجمن ساختمان« با همين حروف خط فارسی، جايی در عالم خيال 
ديده می شد؟ جواب منفی بود. آيا كسی عبارت »انجمن ساختمان« را تلفظ می كرد و طنين صدای كسی كه 
اين اصطالح را قرائت می كرد، در عالم خيال شنيده می شد؟ قطعَا خير. آيا وقتی »انجمن ساختمان« در حال 
درك شدن بود، در عالم خيال تصوير چيزی يا كسی - حتی به صورت مبهم و غيرقابل تشخيص تصور شده 
بود؟ خير. آيا در آن زمان، در عالم خيال من، شخص ديگری - اعم از يكی از »من «های بی شمار خودم، يا 
يكی از ميان هزاران نفری كه می شناسم - در حال فكر كردن به »انجمن ساختمان« نبود؟ خير. فقط و فقط، 
می توانم بگويم كه بخشی از »كل« ذهنم ناگهان »متوجه« شد كه از دقايقی قبل در »كل ذهنم«، كه به آن عالم 
خيال می گويم، »انجمن ساختمان« در حال درك شدن بود. بسيار خوب. اجازه بدهيد، به تأسی از فيلسوف 
محبوبم - اتين ژيلسون - اسم اين رويداد ذهنی را بگذارم: ايده. يعنی در آن زمان، ايده ی »انجمن ساختمان« 
در عالم ذهن در حال درك شدن بوده است. در اين صورت می توان پرسيد: فعل درك شدن از سوی چه 
كسی يا نيرويی در حال انجام شدن بوده است؟ احتمااَل توسط كل ذهن. اما چرا در آن لحظات، كل ذهن، 
ايده ی »انجمن ساختمان« را برای درك كردن انتخاب و احضار كرده بوده است؟ پاسخ فلسفی اين سؤال 
را نمی دانم، اما پاسخ روانشناختی اين سؤال احتمااَل می تواند اين باشد كه من از يكی دو روز پيش - هر از 
گاهی - داشتم در مورد ايده ی »انجمن ساختمان« فكر می كردم. به خصوص، ديروز چهارشنبه، آقای ميرزايی 
مدير ساختمان به دفتر كادرها آمد و از من خواست تا اطالعيه مربوط به فراخوان مالكان ساختمان را برای 

جلسه فردا جمعه بنويسم تا به تابلو اعالنات بزنيم. 

انجمن ساختمان
وقتی جريان های ذهنی يكی دو روز اخير ذهنم را مرور می كنم آشكار می شود كه ذهنم با تعداد بی شماری 
از ايده های گوناگون ور رفته است، اما در ميان آن ها، ايده ی »انجمن ساختمان« احتمااَل پرمصرف ترين ايده 
بوده است. در اين مدت توجه كردم كه مالكان يك ساختمان پرطبقه، چه بخواهند و چه نخواهند، تمامشان 
از نظر حقوقی عضو يك انجمن - يا حتی مهم تر - عضو يك شركت تعاونی حقوقی واقعی هستند كه به 
عنوان يك شخصيت حقوقی، مالك مشاعات آن ساختمان هستند و همه بايد بتوانند با حق رأی مساوی در 
مورد مشاعات ساختمان و نحوه ی زندگی و رفتار در آن ساختمان تصميم بگيرند. و همانطور كه دستگاه 
حوكمت به عنوان نماينده ی جامعه ی كل، وقتی می خواهد با جوامع جزئی خود، يعنی با انواع شخصيت های 
حقوقی درون خود ارتباط حقوقی برقرار كند، بايد به سراغ خانه »دبير« آن شخصيت حقوقی برود و سراغ 
»دبيرخانه« را بگيرد، هنگام مواجه  با شخصيت حقوقی يك ساختمان نيز بايد سراغ خانه »مديرساختمان« يا 

»مديرخانه« برود. 

اگر اين برداشت درست باشد - كه حتمَا درست است - در آن صورت ما در تهران بزرگ، با هزاران هزار 
انجمن و شخصيت  حقوقی و شركت تعاونی مواجه  هستيم كه از چند نفر تا چند صد نفر عضو دارند و تعداد 
اعضای اين شخصيت های حقوقی در بعضی از شهرك ها به چند هزار نفر می رسد. اما متأسفانه، اعضای اين 
انجمن ها نيز مانند ساير سازمان ها و جوامع و شخصيت های حقوقی قادر نيستند دور هم جمع شوند و با 
هم قواعد و قوانين مورد نياز جامعه خودشان را خلق كنند و طبق همان قواعد و قوانين با يكدگير زندگی 
كنند و بتوانند اين قواعد را نيز به دلخواه خود اصالح كنند و به بهبود ببخشند.  در اين صورت، قانون عرفی 
پارلمان، كه در قالب انواع دستورنامه گردآوری و مكتوب شده است برای تمام انجمن های ساختمان نيز الزم 
و ضروری است. اما چگونه می توان دستورنامه رابرت را به اعضای اين ساختمان ها معرفی كرد و قواعد نسبتَا 

پيچيده ی آن را به آنان آموزش داد؟ 
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متأسفانه،  هر نوع كار رسانه ای در اين زمينه كاماَل بی فايده است. چون آموختن قواعد دستورنامه رابرت چيزی 
بتوانند، درست  بايد  افراد  بلكه  با پول آن را تصاحب كرد.  اتومبيل نيست كه بشود  مثل مصرف چيپس و 
همانطور كه انجمن معتادان گمنام، اعضای جديد را جذب می كنند و آنان را طی مراحله دوازده گانه تربيت 
می كنند، افراد مستعد را بشناساند و به مرور آنان را با قواعد دستورنامه رابرت آشنا سازند و در جريان زندگی 
اجتماعی،  رفتار كردن در چارچوب قانون دموكراسی را با آنان تمرين كنند. بسيار خوب. در اين صورت از 

كجا می شود كار را شروع كرد؟ 

از خودت شروع كن
من سال هاست كه اين رويكرد را در خودم جا انداخته ام كه هر كار اصالحی را از خودم شروع كنم. در مورد 
ترويج ايده »انجمن ساختمان« هم از خودم شروع كردم. در نتيجه، از وقتی به اين فهم جديد رسيده ام كه 
مشاركت در ارتقای زندگی همسايگان از طريق مشاركت در ارتقای كيفيت مناسبات در انجمن ساختمان، در 
واقع نوعی ايثار از حقوق فردی به نفع حقوق ديگران، و در واقع يك فضليت اخالقی است، و به عنوان يك 
آدمی كه از با شرف بودن احساس شادمانی می كند، و شرافت را نيز به معنای »رفتار بر مبنای فضائل اخالقی« 
می داند، همكاری خودم را با مديران ساختمان افزايش داده ام و در هر فرصتی می كوشم تا با توضيح اين ايده ها 
برای مديرساختمان و همسايگانی كه به من نزديك ترند به تقويبت انجمن ساختمان و ارتقای همبستگی و 

همكاری و احترام متقابل بين اعضای انجمن و همسايگان مدد برسانم. 

در پی اين تغيير رويكرد،  رفتار مدير ساختمان با من نيز خيلی تغيير كرده است و االن احساس می كنم خيلی 
بيش از گذشته به يكديگر عالقمند شده ايم و به هم احترام می گذاريم و به يكديگر كمك می كنيم. به همين 
خاطر، ديروز كه برای همكاری در نوشتن اطالعيه فراخوان اجالس فردا به منزل من )دفتر كادرها(  آمد مدتی 
طوالنی به توضيح های من در مورد اهميت دستورنامه رابرت در تمام عرصه های مديريتی، فرهنگی، اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی گوش داد و به نظرم با بخش بسيار زيادی  از ارزيابی های من در اين زمينه توافق داشت. 
حاال تقريبَا می توانم بگويم كه آقای ميرزايی نيز از اين پس مالكان آپارتمان های اين ساختمان را به عنوان 
اعضای يك شركت تعاونی درك می كند كه حاال قرار است به اتفاق هم وارد يك معامله اقتصادی بسيار 
بزرگ شوند: كوبيدن ساختمان كلنگی و ساختن يك مجموعه ساختمان جديد كه تمام اعضا نيز از قبل آن 

سود خوبی كسب خواهند كرد. 

ديروز بعد از گفتگوی نسبتَا طوالنی با مدير ساختمان، من اطالعيه دعوت از همسايگان را نوشتم، تايپ كردم 
و پرينت گرفتم و در تابلو اعالنات طبقه همكف نصب كردم. مضمون اطالعيه اين است كه تمام همسايگان 
در اجالس فردا شركت كنند و تمام پرسش های احتمالی خودشان را با يك مشاور حرفه ای امور ساخت و 

ساز در ميان بگذارند. 

اين مشاور حرفه ای امور ساخت و ساز شخصيتی است كه قابل اعتماد بودن از سر و رويش می بارد. كافی 
است كمی به صحبت هايش گوش كنيد. به سادگی درخواهيد يافت كه در امر ساخت و ساز ساختمان های 
بزرگ و پرطبقه هيچ نكته ای نيست كه تجربه نكرده باشد و جواب آن را نداند و مهارت های الزم برای حل 
آن ها را كسب نكرده باشد. در نتيجه، وجودش عين اعتماد به نفس و راحتی خيال است. با اين همه، آنقدر 
فروتن است كه انگار برای اين همه مهارت و دانش خود پشيزی ارزش قائل نيست و هركس می تواند از 
دريای تجربه و مهارت او هرچه قدر كه می خواهد بردارد. از آن تهرانی های اصيل و چشم و دل سيری كه 
دلشان عين دريا بزرگ شده است. فردا دومين بار است كه او را مالقات خواهم كرد. اما در همان جلسه 
اول پيوند عميقی بين ما ايجاد شد. به خصوص كه وقتی از مهارت من در مورد اداره جلسات تصميم گيری 
و سازماندهی به يك انجمن آگاه شد پی برد كه اين مهارت برای تمام مالكان ساختمان كه می خواهد به 
صورت مشاع يك ساختمان كلنگی را بكوبند و بسازند، بسيار الزم است. به همين خاطر قرار شد تخصص 
من را هم به عنوان يك مهارت الزم به فهرست بلند باالی تخصص های مورد نياز برای ساخت ساختمان های 
بزرگ و پرطبقه اضافه كند: مهارت ايجاد يك انجمن ساختمان برای انعقاد انواع قراردادها برای ساخت و ساز 
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ساختمان های مسكونی پرطبقه. 

نكته جالب ديگر اين است كه آقای آزاداگان - يكی از اعضای سازمان معلمان ايران - كه در بسياری از 
كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت به معلمان شركت كرد ه  است، و اين مشاور حرفه ای امور ساخت و ساز 
را هم او بود كه به من معرفی كرد، مدتی است كه به عنوان مدير يك ساختمان پرطبقه در محله الهيه تهران، 
مشغول به كار شده است تا حوصله اش از بيكاری های بازنشستگی سرنرود. طی دو سه روز اخير، هر ازگاه 
خودم را در حال مكالمه خيالی تلفنی با آقای آزادگان می بيينم كه دارم برايش ضرورت ايجاد انجمن های 
ساختمان در ساختمان های پرطقه تهران را استدالل می كنم و از او می خواهم كه به دليل شغل جديدش خوب 

است در اين زمينه با من همكاری كند. 

به تلفسف بركرديم
با اين توضح ها می شود گفت اگر در جريان قدم زدن های صبجگاهی امروز متوجه شدم كه ايده ی »انجمن 
ساختمان« در ذهنم روشن است يا درك می شود، علت روانشناسی آن می تواند همين باشد كه طی يكی دو 
روز اخير خيلی با اين ايده ور رفته ام. انگار در ذهن ما هم يك ابزارك يا يك اپليكيشن يا - به قول ارسطو 
- يك استعداد ذهنی ساخته می شود كه - با حدی شبيه به موتور جستجوگر گوگل - تك ها و برچسب های 
پرمصرف را شناسايی می كند. در نتيجه به محض اينكه يكی دو حرف اول موضوع مورد جستجو را در محل 
جستجو تايپ می كند يك منوی آبشاری باز می شود و پرمصرف  ترين ايده های ساعات اخير را به ترتيب نشان 
می دهد. به اين ترتيب، وقتی هم كه من با خيال راحت قدم زدن های صبحگاهی را برای پرسه  زدن های ذهنی 
آغاز می كنم،  همان ابزارك يا استعدا يا اپليكيشنی كه ذهنم ساخته است، پرمصرف ترين ايده ی اين روز ها و 
ساعت اخير را در اختيار ذهنم قرار می دهد. اينكه چگونه اين اتفاق رخ می دهد، غيرقابل توضيح است و ما 
احتمااَل هيچ وقت موفق نخواهيم شد درٍ جعبه ی سياه مغز را طوری بازكنيم كه بتوانيم اين رخ  داد ها را در 
داخل مغز به روش علمی مشاهده كنيم. در واقع، اينجا همان »خط مرگی« است كه اتين ژيلسون نشان می هد 
بسياری از فالسفه بزرگ بدون آنكه متوجه شوند از آن عبور كردند و هالك شدند. در عين حال،  تا همين جا 
می توانم بگويم كه برای توضيح اين فرايندهای بسيار پيچيده ی ذهن، مقاهيم سه گانه فرويد - من، من برتر و 
او - يا سه گانه های كودك، والد و بالغ آقای اريك برن و مقوالت كانت، اين روزها بيشتر به اسباب بازی های 

پيش پا افتاده ای شبيه اند كه اسباب خنده  می شوند. بگذريم. . . 

داشتم می گفتم به محض اينكه بخشی از ذهنم متوجه حضور ايده ی »انجمن ساختمان« در ذهن كل شد، و در 
واقع از آن لحظه به بعد - انگار كه - ذهن كل به دو قسمت تقسيم شده باشد كه هر دو قسمت هم می دانند 
ذيل يك ذهن كل ديگر قرار دارند كه از سوی آن ذهن كل در حال مشاهده و درك هستند، اين سؤال مطرح 
شد كه: ايده ی »انجمن ساختمان« كه گويا از مدتی يا دقايقی قبل در عالم خيال درك می شده است، چه شكل 
و شمايل مشخصی داشت؟ پاسخ اين سؤال را - آنطور كه در آن زمان بخش ديگر ذهنم درك كرده بود دادم: 
هيچ شكل مشخصی نداشت، هيچ كس آن را قرائت نمی كرد و حتی هيچ كس ديگری در ذهنم نبود كه در 

حال تفكر به ايده »انجمن ساختمان« باشد.

در ادامه همين تلفسف بود كه در بخش دوم ذهنم اين سؤال درك شد كه پس چرا ايده ی »انجمن ساختمان« 
در ذهنم درك شده است؟ نكته بسيار جالب اين است كه جوابی برای اين سؤال در ذهنم نبود. به همين خاطر 
ذهنم احساس اضطراب كرد. اما بعد از گذشت مدت كوتاهی اين ايده ی بدون شكل و بدون صدا در همان 

عالم خيال يا ذهن كل درك شد كه انگار از اصطالح »انجمن ساختمان« خوشش نمی آيد. 

بايد تأكيد كنم حاال كه در حال گزارش آن رويدادهای ذهنی هستم از اصطالحی مثل »خوشش نمی آمد« 
استفاده می كنم. اما در آن لحظه - با احتياط می توانم بگويم - انگار نوعی ناخوشنودی از اصطالح »انجمن 
ساختمان« در فضای ذهنی احساس می شد. باز در مقام تشبيه می توانم بگويم - انگار - موتور جستجوگر 
ذهن كه اصطالح »انجمن ساختمان« را عرضه كرده بود، با مقاومت بخش ديگری از ذهن مواجه شده بود 
كه احساس می  كرد اين اصطالح در جای خودش در پايگاه  داده های عظيم ذهن مستقر نمی شود. باز در مقام 
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تشبيه می توانم بگويم  - انگار - اين قطعه ی مناسب يك جای خالی در يك پازل نيست. 

حاال هم به خوبی به خاطر می آورم كه در همان زمان كه بخشی از ذهنم داشت درك می  كرد كه احتمااَل چرا 
ايده »انجمن ساختمان« در ذهنم ظاهر شده است،  بخش ديگری از ذهنم برای يافتن پاسخ اين سؤال »به 
تكاپو« افتاد. اما اگر از من بپرسيد: به تكاپو افتاد يعنی چه؟ جوابی نمی توانم بدهم. چون احساس گنگی است 

كه اين اصطالح »به تكاپو افتادن« برای بيان آن احساس گنگ مناسب ترين لفظ است. 

كمی بعد بود كه متوجه شدم اصطالح »انجمن همسايگان« در ذهنم در حال درك شدن است. و درست بعد 
از روشن شدن يا درك شدن اين اصطالح جديد بود كه احساس كردم كسی دارد در ذهنم صحبت می كند: 
يكی از همان هزاران »من« كه انگار در يك كارگاه دارد برای گروهی از حاضران در كارگاه صحبت می كند: 
در اصطالح »انجمن ساختمان« تأكيد شما روی ساختمان است. در حاليكه در اصطالح »انجمن همسايگان« 

تأكيد روی انسان های ساكن آن ساختمان است. در نتيجه اصطالح دوم با هدف  ما تناسب بيشتری دارد. 

به اين ترتيب، مدتی گذشت و من ناگهان متوجه شدم كه در طول اين مدت انگار در يك كارگاه آموزش 
دستورنامه رابرت هستم و دارم با خودم و يا با ديگران در مورد نقاط قوت و ضعف اصطالح های مختلف 
مذاكره می كنم: انجمن همسايگان، انجمن همسايگی، انجمن های همسايگی و . . . بعد،  ناگهان يكی از ميان 
جمع پرسيد: اصاَل همسايه يعنی چه؟ بخش ديگری از ذهم وارد عمل شد و كلمه همسايه را به دو قسمت 
آن تقسيم كرد و توضيح داد: هم و سايه. يعنی دو ديوار، دو چيز و دو ساختمان كه كنار هم طوری قرار گرفته 
باشند كه سايه های آن  هم كنار يكديگر روز زمين افتاده باشد. بعد به اين نتيجه رسيدم،  اما اين نوع همسايگی 
به دورانی برمی گردد كه مردم در روستا ها و شهرها معمواَل در خانه های يك طبقه و كنار هم زندگی می كردند. 
يا  هم كاسگی،  مثل  كرد:  ابداع  اصطالح جديدی  می شود  آيا  گرفته اند،  قرار  هم  روی  ساختمان ها  كه  حاال 

همنشينی، يا همنشينان يا اصطالح ديگری از اين قبيل؟ 

فايده تفلسف های ذهنی
اگر اين تفلسف ها به درد كادرها نمی خورد من قطعَا از نقل اين تجربه ها - هرچند بخش مهمی از عالقه 
به  قرار است دست  آنجا كه  از  اما در حال حاضر فكر می كنم  شخصی من هستند - صرف نظر می كردم. 
جراحی ذهن بزنيم و غده ی سرطانی آشوب را از اذهان جراحی كنيم و به جای آن سيستم عامل قانون را 
نصب كنيم، بايد تا آنجا كه ممكن است با طرز كار ذهن و تفاوت اذهان مختلف با يكديگر آشنا شويم. من 

برای نشان دادن اهميت اين آشنايی به نقل يكی دو تجربه ی مهم می پردازم. 

يكی از اين تجربه ها به چالش تلخی كه بين من و يكی از كارورزان كادر وكيالن رخ داد مربوط می شود. 
شخص مورد نظر فوق العاده به يادگيری قواعد دستورنامه رابرت عالقه دارد. اما هرچه بيشتر كوشش می كند 
من را مأيوس تر می سازد. من حقيقتَا به اين نتيجه تلخ رسيده ام كه گويا ذهنش هيچ توانی برای درك و به 
خاطر سپردن اين قواعد ندارد. با اين همه،  با اعتماد به نفس غريبی تصور می كند، چون از بقيه بيشتر زحمت 

می كشد اين قواعد را حتی بهتر از ديگران ياد گرفته است. 

يك روز در جريان همان چالش حرف هايی زد كه منفجر شدم. البته اعتراف می كنم به عنوان مربی حق نداشتم 
آن اندازه عصبانی بشوم. اما انتظار داشتم آن كارورز هم به اين فكر كند كه با مربی خودش چه رفتار نادرستی 

كرده كه اين همه عصبانی شده است؟ 

به خاطر همان چالش تلخ، آن كارورز محترم ديكر به كارگاه نيامد. اما من به او پيغام دادم كه طبق تعهدی 
كه داريم بايد براساس همان قواعد دستورنامه رابرت، مجمع بين من و او حكم صادر كند و ما هم بايد حكم 
مجمع را به عنوان داور مرضی الطرفين بپذيريم و به همكاری خود ادامه دهيم. اما او به دعوت من جواب 
منفی داد. مدت ها بعد كه در مورد همين مسأله با هم مكاتبه می كرديم متوجه شدم در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا به دعوت من برای پذيرش داوری مجمع مخالفت كرديد؟ به سادگی جواب داد: چون ما دو نفر دچار 
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چالش شديم، به مجمع ربطی ندارد كه بخواهد داوری كند. از اين جواب او حيرت كردم. اما اطمينان داشتم 
كه اين مرد دروغگو نيست. اما چطور چنين چيزی ممكن است؟ 

مدت ها از اين قضيه گذشت و يك روز او به همراه چند نفر از دوستان وكيل كه عضو كادر وكيالن بودند 
با هم به دفتر كادر ها آمدند. همان چالش دوباره مطرح شد و من به آن عضو محترم گفتم: كه دست كم طبق 
تعهدی كه داشتيم بايد اختالف خودمان را طبق قواعد مورد توافق خودمان حل و فصل می كرديم و رأی 
مجمع را می پذيرفتيم و مسأله تمام می شد. اما با صراحت كامل تأكيد كرد كه آن روز كه چنان چالشی بين ما 

رخ داد ما دو نفر تنها بوديم. 

حاال ديگر از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. خوشبختانه چند نفر از اعضای همان كارگاه در جلسه حضور 
داشتند. از تك تك آنان خواستم گواهی بدهند كه چطور چالش ما دو نفر در همين دفتر و در حضور حدود 
ده نفر از وكالی كارگاه رخ داد. وقتی تك تك آنان با حيرت تأييد كردند كه آقای فالنی، آن روز همه ی ما 
اينجا حاضر بوديم كه آن ماجرا رخ داد،  شخص مورد نظر با تعجب نگاه می كرد و من مطمئن شدم كه دروغ 
نمی گويد اما هنوز نمی توند به خاطر بياورد كه آن چالش عاطفی در معرض ديد گروهی ديگر رخ داده است. 

بعدها كه به طرز كار ذهن خودم توجه كردم دريافتم كه انگار ذهن من از چند بخش تشكيل می شود كه به 
طور همزمان می توانند بر عملكرد يكديگر نظارت داشته باشد و اين بخش ها می توانند كارهای يكديگر را 
به خاطر بسپارند و به ياد بياورند. اما انگار ذهن بسياری از افراد ديگر لزومَا اين طور نيست. در اين زمينه، 
اتفاقَا می خواهم به تجربه ی بسيار ارزشمندی بپردازم كه در كارگاه سه شنبه همين هفته رخ داد و من دريافتم 
ذهن يكی از كارورزانی كه می توانست يك مربی خوب دستورنامه رابرت بشود، به خاطر همين نقيصه نياز 
به تربيت بيشتر دارد. اما پيش از پرداختن به رويدادهای جالب كارگاه سه شنبه، مهم ترين رويدادهای ديروز 

چهارشنبه را به سرعت مرور می كنم. 

انجمن ميثاق خانوادگی
ماه  برگزار شد حدود شش  كادرها  دفتر  در  خانوادگی  ميثاق  انجمن  تأسيسی  مجمع  آخرين  كه  روزی  از 
می گذرد. داليلی كه دوستان برای عدم ادامه كار ارايه دادند قانع كننده نبود. در واقع اصاَل »دليل« نبود. اما من 
ديگر عادت كرده ام كه اكثر قريب به اتفاق هموطنان عزيز، به جای استدالل، تمايالت خودشان را با سفسطه 
توجيه می كنند. در واقع كاری را كه دوست دارند يا مصلحت می دانند كه انجام بدهند يا ندهند، توجيه می كنند 

و تصورشان اين است كه »دليل« ارايه داده اند. 

البته،  برای شركت در ايجاد يك انجمن داوطلبانه نيازی به دليل هم نيست. يا شما دوست داريد مشاركت 
كنيد يا دوست نداريد. اگر دوست نداريد كافی است كه اعالم كنيد: دوست ندارم. تمام. كسی حق ندارد 
نيت خوانی كند. به همين دليل، من به دوستان توضيح دادم هيچ نيازی به استدالل نيست. اگر عالقه داشتيد 
می توانستيد به ايجاد انجمن خانوادگی كمك كنيد. حاال هم كه نمی خواهيد هيچ كس نمی تواند شما را مجبور 
به اين كار بكند. اما من آمادگی خودم را اعالم كرده ام و هنوز هم آمادگی دارم. در نتيجه حتی اگر فقط يك 

نفر از شما هم بخواهد انجمن خانوادگی را درست كنيم، من هستم. 

از ميان آن جمع آقای داود زواره قبول كرد كه انجمن را درست كنيم. و قرار شد دو نفره آستين باال بزنيم و 
از آنجا كه آقای داود زواره سا ل ها در شهرستان ورامين و قرچك - كه محل سكونت بخش عمده ای از فاميل 
ماست - قاضی بوده است، خوب است در نخستين گام، انجمن ميثاق خانوادگی ما خدمات مشاوره ای در 
مورد حل اختالف بين اعضای فاميل ارايه بدهد. آقای داود زواره با اين پيشنهاد موافق بود. اتفاقَا در جريان 
هما روز ها يكی از اعضای هيأت مؤسس كه در ميان پاكی و ناپاكی و در ميان اعتياد و ترك اعتياد در نوسان 
است، مرتكب تخلفی شد و من از آقای زواره خواستم كه در نخستين قدم به شكايت من از محسن جاج عمو 
رسيدگی كند و تا بعد از حل اين اختالف، همراه با آقای عباس تاجيك، هيأت مؤسسه چهارنفره را فراخوان 
كنيم. آقای زواره قبول كرد تا به محسن حاج عمو زنگ بزند و از او بخواهد تا در يك نشست سه نفره به 
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موضوع شكايت من از او رسيدگی كنيم. 

همانطور كه گفتم از روزی كه آقای زواره آن پيشنهاد را قبول كرد تا امروز شايد بيش از شش ماه می گذرد و 
من هر چهارشنبه حوالی ساعت 9 شب با او تماس می گيرم و می پرسم آيا با محسن حاج عمو تلفی صحبت 
كرد يا نه؟ در بسياری از موارد آقای زواره پاسخ تلفن من را نمی دهد. اما من با خونسردی كامل چهارشنه 
شب بعد دوباره به او زنگ می زنم. گاهی هم كه به تلفن من جواب می دهد می گويد: وقت نكردم زنگ بزنم. 

زيارت مشهد
ديشب بعد از ساعت 9 شب بود كه شماره همراه او را گرفتم. صبر كردم تا حدود ده بار زنگ زد. اما جواب 
نداد. دوباره زنگ زدم و منتظر ايستادم. خوشبختانه جواب داد. با لحن گرم احوال پرسی كردم و اين بار 
توضيح دادم: آقای زواره، فقط به اين دليل كه شما اظهار عالقه كرده ايد و هر دو با هم توافق كرديم كه هر 
چهارشنبه زنگ بزنم زنگ می زنم. به دليل همين تعهد است كه من خودم را موظف می دانم به شما زنگ بزنم. 
در ادامه می خواستم توضيح بدهم اگر به خاطر اين تعهد نبود حتی اگر يك بار تلفن من را جواب نمی داديد 
پايبندی نشان می دهم اظهار  اينكه من به تعهد خودم  اما آقای زواره باز هم از  ديگر هرگز زنگ نمی زدم. 
خرسندی كرد و با لحن پوزش خواهانه ای توضيح داد كه واقعا اين هفته ام سرم خيلی شلوغ بود و نتوانستم 
زنگ بزنم. خوب. من معمواَل همين توضيح او را قبول می كنم و يك هفته ديگر منتظر می مانم. اما ديشب 
متوجه شدم كه انگار آقای زواره جای بسيار شلوغی ايستاده است. همهه و سر وصدای بسيار زيادی داخل 
تلفن همراهش شنيده می شد. پرسيدم: كجا هستيد؟ اين همه سر و صدا برای چيست؟ جواب داد: آمده ايم 
مشهد زيارت. با خنده گفتم: آقای زواره،  من هم سيد اوالد پيغمبر هستم و حدود شش ماهه است كه از شما 
تقاضا می كنم بين دو پسر عمو را كه دچار اخالف شده اند با يك تلفن آشتی بدهيد،  می گوئيد نمی رسيد. بعد 
با شوخی ادامه دادم: از تهران تا مشهد به پابوس امام رضا می رويد اما به استدعای يك امامزاده ی حی و حاضر 

لبيك نمی  گوييد؟ زد زير خنده و گفت: حتمَا زنگ می زنم. 

حضور نخبگان
اواخر شب بود كه تلفن زنگ زد: رئيس انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلمانی بود. خيلی خوشحال 
شدم. مدت ها بود از او بی خبر بودم. گفت: همين دور و بر هاست. و پرسيد: آيا می تواند اين موقع شب به 
دفتر بيايد؟ استقبال كردم. دقايقی بعد با كاپشنی كه كالهش را روی سرش كشيده بود و يك گلدان كوچك 
غرق فلفل های قرمز در آستانه در ايستاده بود. اما بر خالف تصور من،  تنها نبود: يك دختر خانم جوان و بعد 
آقای بهنام ذوقی. خوشحالی ام چند برابر شد. وارد دفتر شدند و حدود نيم ساعتی نشستند. من فقط نكات 

مهمی كه بين ما رد و بدل شد و به كادرها ارتباط می يابند نقل می كنم: 

آقای پرهام رضايی به خصوص به اين خاطر آن موقع شب به دفتر آمده بود تا توضيح دهد مشغله هايش 
واقعَا و واقعَا آنقدر زياد شده است كه ديگر نمی رسد وظايفش به عنوان رئيس انجمن نويسندگان و مترجمان 
ارسال  علمی  نشريه  يك  برای  چاپ  برای  را  مقاله  اشان  می گفت:  راست  دهد.  انجام  را  پارلمانی  ادبيابت 
كرده اند، جواب آمده است كه تعداد بسيار زياد آزمايش های ديگر با بايد ظرف مدتی كوتاه انجام بدهند و 
مقاله دوباره ارسال كند و هر كدام از آزمايش ها كلی وقت می گيرد و بسياری از آن ها نيز به خاطر فقدان 
وسايل آزمايشگاهی در ايران امكان پذير نيست و بايد به كشورهای ديگر ارسال كنند،  به عنوان يك گرافيست 
حرفه ای مشتريانش بسيار زياد شده اند و پاسخگو نيست، درس های سال آخر و امتحان فوق ليسانس هم چند 
ماه ديگر بيشتر نمانده است، و الی ماشاء اهلل. اتفاقا خوشحال شدم. به او گفتم: ببين در اين سن و سال چقدر 
سرت شلوغ شده است؟ اين به دليل توانمندی ها و مهارت های توست، در حاليكه بسياری از جوانان آنقدر 

بی كارند كه نمی دانند با بيكاری خود چه بايد بكنند؟ 

آقای بهنام ذوقی كه يك كتاب عالی در مورد دموكراسی را در دست ترجمه دارد برايم توضيح داد كه به 
جاهای بسيار سخت كتاب رسيده است كه بايد برای بسياری از اصطالحات دوران قرون وسطای كليسای 

مسيحی اصطالح های فارسی بسازد يا بيابد و اين كار خيلی سخت است و او را اذيت می كند. 
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بيانيه ی آزادی آكادميك همراه با مطلبی در مورد دستورنامه رابرت كه  در ادامه دو خبر جالب به من داد: 
قرار است طی روز های گذشته و در مراسم  دانشجويی چاپ شده است و  نوشته در يك نشريه  خودش 

سخنرانی محمد رضا خاتمی در دانشگاه توزيع شود. از او خواستم مقاله ها را به من هم بدهد بخوانم. 

خبر دومش اين بود كه دارد گروهی از دانشچويان دانشگاه بهشتی را برای شركت گروهی در يك كارگاه 
آموزش دستورنامه رابرت تشويق می كند. به او گفتم كه آقای عامر ارمقان نيز دارد دانشجويان پلی تكنيك 
اميركبير را جمع می كند تا در كارگاه شركت كنند. آقای ذوقی گفت كه عامر ازداوج كرده است. - چه خوب! 
گفت: پس من سعی می كنم با عامر همكاری كنم و اگر شد هر دو گروه در يك كارگاه حاضر شوند. استقبال 

كردم. 

من هم آخرين اخبار كادرها را برايشان توضيح دادم: آموزش قواعد به شورای عالی هماهنگی تشكل های 
صنفی كشور، قرار مالقات با آقای دكتر كفاش معاون وزير آموزش و پرورش و برگزاری كارگاه برای مديران 
عسلويه و انتشار مطابی به انگليسی در وب سايت با عنوان »سفر دشوار دستورنامه رابرت از آمريكا به روسيه« 

و توضيح هايی در مورد نويسنده مقاله و خود مقاله. 

موقعی كه می رفتند از پرخام در مورد ترجمه آئين نامه انجمن ملی پارلمانتارين ها پرسيدم. جواب داد: متن 
خيلی سخت است و نتوانستم كار را ادامه بدهم.

الكتروگروه چهارشنبه  شب ها
چهارشنبه ها از ساعت 10 تا 11 و نيم شب اعضای يك الكتروگروه وارد تلگرام می شوند تا نوشته های آقای 
ايكس - يكی از اعضای انجمن معتادان گمنام - در مورد پيشنهادهای پارلمانی را بخوانند و در مورد آن ها 
به دفتر كادرها  اشتهارد و كرج  از  ايگرگ هر روز سه شنبه  آقای  با  ايكس كه همراه  آقای  اين  بحث كنند. 
می آيد، ساعت حدود هشت شب چهارشنبه تلفنی با من تماس می گيرد و متنی را كه به همين منظور نوشته 
است برايم می خواند تا نظرات اصالحی ام را بدهم و به سؤال های پارلمانی او نيز جواب بدهم. موضوع بحث 
ديشب خصوصيات هشتگانه استاندارد پيشنهاد پارلمانی تعويق نامشخص بود. آقای ايكس توضيحاتش را 
خواند و سؤال هايش را مطرح كرد و موقع خداحافظ با خوشحالی گفت: آقاجون، عاشقتم! خنديدم. نگهان 
اضافه كرد: راستی آقاجان،  می دانيد تعداد اعضای گروه به يك صد و بيست نفر رسيده است؟ يك صد و بيست 
نفر از رهبران و كادرهای انجمن معتادان گمنام از سراسر ايران به دشوارترين قسمت دستورنامه رابرت اين 
همه عالقه نشان می دهند؟ فكر كردم اين يك پيروزی بزرگ است و ديگر هيچكس نمی تواند ادعا كند كه 
دستورنامه رابرت سخت است و به درد ايرانيان نمی خورد. مدرن ترين و كارآمد ترين انجمن ايرانی معاصر با 
حدود 400 هزار عضو عماَل براساس آموزه های دستورنامه رابرت شكل گرفته و عمل می كند و حاال هم دارند 
با عالقه تمام دشوار ترين قسمت اين قواعد را می آموزند. اما من گفتم: برای من سخت است بپذيرم كه آنان 
با خواندن اين توضيح های اجمالی با اين قواعد آشنا شوند. آقای ايكس تأكيد كرد: آقا جان، من كه گفته ام. ما 

داريم زمينه سازی می كنيم تا تمام اين  ها در يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند. 

دستورنامه رابرت به زبان روسی
همين آقای ايكس بود كه پريروز در كارگاه سه شنبه از من پرسيد: آقا جون، آيا دستورنامه به زبان روسی 
هم ترجمه شده است؟ همين سؤال بهانه ای شد تا من تحليل هايم را در اين مورد با كارگاه در ميان بگذارم: 
انقالب بلشويكی سال 1917 به رهبری لنين را با انقالب اسالمی 1357 به رهبر آقای خمينی مقايسه كردم 
و نتيجه گرفتم اگر ملتی با قانون پارلمان آشنا باشد و در چارچوب قانون جوامع خود را سازمان بدهد، در 
چنان جامعه ای ديگر نيازی به انقالب نخواهد بود. چون، بنا به تعريف، حاكميت قانون يعنی حاكميت اراده 
اكثريتی كه اجازه می دهد حتی نظر اقليتی يك نفره نيز به اكثريت تبديل شود و از طريق ساختارهای قانونی 
و به صورت مسالمت آميز قدرست سياسی را به دست بگيرد. پس ظهور انقالب بلشويكی در روسيه نشانه ی 
آن است كه مردم روسيه با حاكميت قانون آشنا نبوده اند. در طول حاكميت كمونيست ها نيز - پر واضح است 
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- كه آنان هچ شناختی از حكومت قانون نداشته اند. بعد از سقوط حكومت شوروی هم يك دوره آشوب را 
تجربه كردند تا اينكه باند چهل نفره پوتين قدرت را به قبضه خود درآوردند. بنا بر اين من ترديدی ندارم 
كه روس ها با قانون به طور كلی و به طور خاص با قانون عرفی پارلمان كه در واقع ام القوانين است آشنا 
نيستتند. و تا آشنا نشوند شمشير استبداد روس باالی سر ملت های منطقه خواهد بود و ما هم كه بعد از دوران 
نفت چاره ای جز كنار آمدن با همسايه های خود نخواهيم داشت بايد بكوشيم و آرزو كنيم كه هرچ زودتر در 
روسيه  هم حكومت قانون حاكم شود و استبداد روس برای هميشه در كانون خودش از بين برود. اما اينكه  
آيا دستورنامه رابرت به زبان روسی ترجمه شده است يا نه؟ نمی دانم اما مدت هاست كه عالقه دارم در اين 

مورد تحقيق كنم. و همانجا در كارگاه پريروز بود كه قول دادم در اين زمينه تحقيق كنم. 

سفرهای دشوار دستورنامه رابرت از آمريكا به روسيه
موتور  زبان روسی شد.  به  رابرت  ديروزم صرف جستجوی دستورنامه  از وقت صبح  توجهی  قابل  بخش 
كسان  كه  می كرد  معرفی  را  رابرت  دستورنامه  انجمن  سايت  وب  سخنگاه  از  سند  يك  گوگل  جستجو گر 
ديگری همين سؤال را مطرح كرده بودند و كسانی جواب داده بودند كه نمايندگانی از روسيه در كنفرانس 
آموزشی دستورنامه رابرت شركت كردند اما آنان هم اطالع نداشتند كه دستورنامه رابرت به روسی ترجمه 

شده است يا نه. 

برای مطالعات  نيويورك  دانشگاه  بود كه در وب سايت »مركز جوردن  نوشته ای  اين زمينه  مطلب ديگر در 
پيشرفته روسيه« منتشر شده است. اين مركز با كمك مالی يك خانواده ثروتمند آمريكايی روس تبار به دانشگاه 
نيويورك راه اندازی شده است تا با آن كمك های مالی در مورد تاريخ روسيه با اين هدف تحقيق صورت 
بگيرد كه سوريه را در مركز توجه جهانيان قرار دهد. يكی از برنامه های اين مركز برگزاری يك سخنرانی 
برای رئيس دانشگاه اروپايی سن  پترزبورگ در سال 2014 بوده است. عنوان سخنرانی آن شخص اين بوده 
است: سفرهای دشوار دستورنامه رابرت از آمريكا به روسيه. من گزارش ين سخنرانی را به زبان انگليسی در 
وب سايت مركز جوردن خواندم. آنقدر زيبا و خوب بود كه يك كپی از آن در وب سايت كادرها دات كام 
جاگذاری كردم و تصميم دارم هرچه زودتر ترجمه فارسی آن را هم در بخش فارسی وب سايت منتشر كنم. 

خالصه اين مقاله اين است كه رئيس دانشگاه اروپايی سن پترزبورگ كه يك جامعه شناس است و در آمريكا 
درس خوانده است توضيح می دهد كه در جريان تحصيل در دانشگا ه های آمريكا با دستورنامه رابرت آشنا 
می شود و بعد كه به روسيه برمی گردد در می يابد كه برخالف آمريكايی ها، روس ها بلد نيتند با انجمن های 
خود سازمان بدهند. تحقيق می كند و به اين نتيجه می رسد كه اگر نشست های آمريكائيان به خوبی برگذار 
می وشد به اين دليل است كه بر ساختارهای مبتنی بر قواعد قانون پارلمان عمل می كند كه برای مردم روس 
ناشناخته است. بسيار خوب. آيا دستورنامه به روسی ترجمه شده است يا نه؟ آقای خورخردين در اين مورد 
اشاره می كند كه در دوران گالسنوست آمريكايی ها با دو ترجمه از اين كتاب برای متمدن سازی »وحشيان« 
ندارند و در هر  اعتقاد و عالقه  قاعده ای  به هيچ  اما روس هايی كه  از شوروی می شوند.  بعد  وارد روسيه 
جلسه ای معمواَل بعد از زدن چند خمره آب جو وارد می شوند چطور ممكن است طبق دستورنامه پيچيده 
فعال  نه يك  و  آكادميسين  عنوان يك  به  دانشگاه -  استاد  اين  كنند؟  در مجموع  رابرت در حلسه شركت 
اجتماعی - نظرش اين است كه روس ها بايد قواعد خودشان را خلق كنند. اما نتيجه ای می شود گرفت اين 
است كه گويا دو ترجمه از دستورنامه به روسی وجود دارد و اين شخص هم معتقد است ترجمه ديگری 

مورد نياز است كه با فرهنگ روس ها انطباق بيشتری داشته باشد. 

همانطور كه گفتم به زودی اين مقاله را به فارسی ترجمه خواهم كرد و خواهم كوشيد با اين رئيس دانشگاه 
آقا  اين  باشد كه  اين طور  اگر  پترزبورگ در زمينه ترويج دستورنامه رابرت در روسيه همكاری كنم.  سن 
می گويد، در آن صورت من اطمينان دارم كه ما در اين زمينه از روس ها جلو هستيم و جلوتر هم خواهيم 

رفت. 

نقض دستورنامه رابرت
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معمواَل در آغاز هركارگاه از كارورزان خواسته می شود تا گزارشی از فعاليت های ترويجی خود را ارايه دهند. 
پريروز هم كه دو نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام از كرج و از اشتهارد در كارگاه حضور داشتند و به دليل 
اصل گمنامی من نام آنان را به عنوان ايكس و ايگرگ ذكر می كنم،  گزارش هايی از فعاليت های ترويجی خود 
ارايه دادند. آقای ايكس در مورد همان الگتروگروه خود توضيح داد كه تعداد اعضای آن به حدود يك صد 
و بيست نفر رسيده است. آقای ايگرگ نيز گزارشی از اجالس دو روزه ی شورای منطقه ايران انجمن معتادان 
گمنام گزارش داد كه هر دو ماه يكبار برگزار می شود. اجالس اخير روز های 21 و 22 آبان در هتل مارليك در 
خيابان تخت جمشيد )طالقانی( برگزار شده است و در آن از هر 27 ناحيه ايران دو نماينده حضور يافته اند. 
گفتنی است كه ايران 33 استان دارد اما در تقسيم بندی انجمن معتادان گمنام برخی از استان ها در هم اذعام 
شده  اند و به همين خاطر از سراسر ايران 27 هيأت دو نفره به شوار منطقه ايران اعزام می شوند. اين شورا 17 
عضو انتصابی نيز دارد كه دارای حق دادن پيشنهاد و شركت در مذاكرت را دارند اما حق دادن رأی ندارند. 
مسؤالن كميته ها و رئيس )كرداننده جلسه(، منشی، نايب رئيس از جمله اعضای انتصابی شورای منطقه ای 
هستند كه البته عضو انجمن معتادان هستند اما با رأی مستقيم كميته ها انتخاب نشده اند بلكه از سوی اعضای 
دارای رأی شورای منصوب شده اند. به اين ترتيب اين شورا با بيش از 70 عضو بايد جلسات دو روزه خود 
را اداره كند و طبعَا بدون تشريفات قانونی اين كار بسيار بسيار دشوار خواهد بود. اما خوشبختانه، انجمن 
معتادان گمنام با دستورنامه رابرت آشنا هستند چون اين انجمن كه زادگاه اصلی آن آمريكاست بر اساس 
قانون پارلمان ايجاد شده است و به اين ترتيب حدود 400 هزار نفر با قواعد اوليه تأسيس انجمن بر اساس 
قانون پارلمان آشنا هستند و حاال كه ترجمه دستورنامه رابرت در دسترس آنان قرار گرفته است، در واقع دارند 

آگاهی خود را در اين زمينه ارتقا می دهند. 

آقای ايگرگ در گزارش خود خاطر نشان كرد كه قرار شده است از اجالس های آتی، حدود نيم ساعت از 
جلسات شورا به بررسی قواعد دستورنامه رابرت اختصاص داده شود و او اظهار اميدواری كرد كه شايد بشود 

مربی دستورنامه را برای ايراد سخنرانی در اين بخش از شورا دعوت كرد.

وی در ادامه گزارش خود به اين نكته هم اشاره كرد كه در جلسه قبل يكی از اعضا در مورد قواعد و روش  
جديدی صحبت كرد كه اخيراَ رواج پيدا كره است و به طور كلی جای دستورنامه رابرت قرار گرفته است. 
آقای ايگرگ با نظر او مخالفت كرده است. اما من اصرار كردم كه اين كار را نكنند و ذهن خود را باز بگذارند 
و هركتاب ديگری كه به جای دستورنامه از سوی ديگران معرفی شد با دقت مطالعه كنند و اگر آن را بهتر و 

مفيدتر يافتند نسبت به دستورنامه رابرت تعصب نشان ندهند. 

بعد من داليل خودم را برای اينكه چرا فكر می كنم دستورنامه رابرت از تمام دستورنامه های ديگر جامع تر و 
كامل تر است ذكر كردم و در عين حال توضيح دادم، كسانی هم كه دنبال يك دستورنامه بسيار ساده می گردند 
می توانند از خالصه دستورنامه كه اتفاقَا توسط همان مؤلفان دستورنامه رابرت تهيه شده است مراجعه كنند. 

در واقع اين خالصه كتاب نيز به همين نيازها بهترين پاسخ را داده است. 

قانون  ارايه توضيح های دقيق و گاه خسته كننده توضيح بدهم كه چطور قواعد  با  ادامه سعی كردم  من در 
پارلمان مثل قواعد زبان يك چيز است، اما انواع دستور ها مثل انواع دستورزبان های يك زبان خاص می تواند 
هم متفاوت باشد و هم به مرور تكامل بيابد. برای روشن شدن اين مطلب، انواع دستورزبان ها زبان فارسی و 
انگلسی را مثال زدم تا بتوانم نشان بدهم كه به رغم يكی بودن زبان انگليسی يا زبان فارسی، دستورزبان های 
اين زبان ها به صورت مداوم كامل تر و بهتر شده است. با اين همه، آقای ايگرگ توضيح می داد كه آن فرد 
مدعی است كه آنچه جای دستورنامه آمده است به طور كلی و از اساس با دستورنامه رابرت متفاوت است و 

آن سيستم دارد در انجمن معتادان گمنام آمريكا هم جايگزين دستورنامه رابرت می شود. 

انجمن  بود كه ديروز صبح هم آخرين ويرايش كتاب راهنمای سرويس جهانی  دنبال همين صحبت ها  به 
معتادان گمنام را نگاه كردم و متوجه شدم كه همچنان دستورنامه رابرت مبنای كار آنان است، و هم در جهان 
مجازی دنبال چنان كتابی گشتم. خوشخبتانه آن را يافتم. عنوان فارسی آن می شود: نقض دستورنامه رابرت. 



231

اين كتاب در سرويس »كتاب های« گوكل معرفی شده است. بخش هايی از آن و نيز فهرست مطالب كتاب را 
خواندم. ديدم اين كتاب  هم مثل برخی از كتاب های ديگری از اين دست در واقع با انتخاب اسمی كه برند 
»دستورنامه رابرت« در آن باشد كوشيده است تا توجه جهانيان را به خودش جلب كند. در حاليكه اسمش 

باشد چيزی مثل اين می بود: روش ها رسيدن به توافق عمومی. 

بايد بكوشيم به اجتماع و توافق  خالصه حرف كتاب اين است كه ما در انجمن ها و مجامع تصميم گيری 
عمومی برسيم. بعد روش های مختلف رسيدن به اجماع عمومی و اجماع سازی را تشريح كرده است. بسيار 
خوب. خيلی خوب تر است كه در هر سازمان افراد تالش كنند به توافق برسند و رسيدن به اين توافق در 
دانش ديپلماسی قرار می گريد. اما اگر توافق حاصل نشد چی؟ بايد انشعاب كرد؟ يا بايد نظر اكثريت را برای 

يك دوره زمانی مشخص قبول كرد؟ 

می بينيم كه اگر اختالف نظری هم باشد ربطی به قواعد دستورنامه رابرت ندارد. هر جمعی كه تحت قواعد 
دستورنامه رابرت اداره می شود می تواند بكوشد كه در مورد هر مساله يا در مورد مسائلی مورد عالقه خودش 
به توافق برسد و طبق تصريح دستورنامه رابرت اگر در مورد مسأله ای توافق وجود داشته باشد يا به وجود 

بيايد در آن صورت ديگر به هيچ قاعده ای هم نياز نخواهد بود. 

البته من هنوز نمی دانم منظور آن عضوی كه در شورای منطقه ای ايران مدعی شده بود كه نظام جديدی جای 
نظام دستورنامه مستقر شده است، همين كتاب »نقض دستورنامه« بوده است يا خير، اما خودم به اين نتيجه 
رسيدم كه حتی كتاب های مخالف دستورنامه رابرت را هم در وب سايت كادرها  دات كام معرفی كنم تا 
مخاطبان خود را حتی المقدور آزاد انديش تربيت كنم و خودم نيز بعد از يك دوره نفهمم كه در اين مورد 

هم تعصب نشان داده ام. 

بازگشت به تفلسف ذهنی
روزنوشت امروز را با تلفسف در مورد ذهن شروع كردم و گفتم يكی از فوايد اين تفلسف اين است كه به 
عنوان يك جراح ذهن بايد با طرز كار ذهن بيشتر آشنا باشم تا بتوانم دريابم كه چطور ذهن را از آشوب تخيله 
و به جای آن فضای عامل قانون را نصب كنيم؟ بعد توضيح دادم كه چه بسا به خاطر همين تفلسف هاست 
كه اين روز ها بهتر متوجه نقص احتمالی ذهن بعضی از كارورزان می شوم. يك از اين نقص های اين است كه 
گروهی از اعضا وقتی مطلبی را می گويند فراموش می كنند كه حقيقتَا چه گفته اند. بعد كه شما برايشان مشكل 

را توضيح می دهيد، آنان با صداقت محض اعالم می كنند: خوب من هم كه همين را می گفتم!

بی اعتقادی و بی اعتمادی بك يك كارگاه
به خوبی به خاطر دارم كه در يكی از جلسات يكی از كارگاه ها در اين مورد سؤال كردم كه چرا اگر رئيس 
جلسه پيشنهادی را بدون حمايت قرائت كرد نمی توان به او اخطار دستور داد؟ تا آنجا كه در خاطر دارم سه 
دسته توضيح ارايه شد و متأسفانه هيچ كدام از توضيح ها - آن هم توضيح افراد مدعی، آن هم در مورد يك 
مسأله ساده - درست نبود و من غرق تأسف و اندوه شدم. بعد كه با ناراحتی فراوان، خودم پاسخ سؤال را دادم 
با كمال حيرت متوجه شدم هر سه دسته ادعا كردند: ما هم كه همين جواب را داديم؟  اين بخش قضيه ديگر 
به معنای واقعی كلمه من را از پا انداخت و از همانجا بود كه اعتقاد و اعتمادم را به آن كارگاه از دست دادم. 

در كارگاه پريروز نيز شاهد تكرار اين تجربه بودم: يكی از اعضا پاسخ يك سؤال را غلط می دهد يا يك 
وضعيت غلط را مطرح می كند. شما برايش توضيح می دهيد. و او با اعتماد به نفس صد در صد ادعا می كند:  

خوب آقا من هم كه همين را می گفتم؟ 

افراد دروغ نمی گويند و واقعَا فكر می كنند همين نكته  ای را گفته اند كه شما برايشان  طبيعی است كه اين 
توضيح داديد. در اين صورت در ميان اين دو نفر چه رخ داده است؟ 
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بعد از تفلسف های سال های اخير دريافته ام اگر قرار باشد ذهن كسی دچار اين عارضه نشود، در آن صورت 
بايد ذهنش آن اندازه توسعه  يافته و پيچيده باشد تا در حاليكه دارد مطلبی را توضيح می دهد بخش ديگری از 
ذهنش شاهد و ناظر و حافظ آن باشد كه دارد چه می گويد و چه چيزهايی را گفت و بتواند به خاطر بياورد 
كه چه گفت. اما اگر ذهنی به اندازه كافی توسعه نيافته باشد، هنگامی كه دارد نطق می كند يا مطلب پرهيجانی 
را توضيح می دهد، و تمام ذهنش درگير توضيح باشد، ديگر قسمت ديگری در كار نيست تا از فعاليت های 

ذهن گزارشی ثبت كند و بتواند آن را به خاطر بياورد. 

خوب. حاال جمعی را تصور كنيد كه ذهن های توسعه يافته ای نداشته باشند. آنان چيزهايی می گويند و بعد 
به خاطر نمی آورند چه گفتند و چه استداللی ارايه دادند و خودشان هم متوجه نمی شوند كه عده ای گنگ 

هستند كه دارند الل بازی می كنند. 

آنقدر باهوش هست كه من فكر می كنم او شايستگی دارد كه به عنوان مربی  البته، شخص مورد نظر من 
دستورنامه رابرت را به ديگران آموزش بدهد. اما در عين حال اين نقص را در ذهنش تشخيص داده ام كه 
گاهی آنچه را كه گفته است به خاطر نمی آورد و اصرار دارد كه همين چيزی را می گفته  است كه شما برايش 

توضيح داديد. 

اينكه علت واقعی اين نقص يا اشكال ذهنی كجاست و آيا با تمرين حل می شود و برای بر طرف كردن اين 
نقص به چه تمرين هايی نياز داريم،  مسأله ای است كه بايد بيشتر به آن فكر كنم. 
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متن انگليسی اين مقاله روز چهارشنبه 2 دسامير - 11 آذر 94 در وب سايت كادرها دات كام منتشر شد. 
متن فارسی آن نيز روز شنبه 14 آذر در وب سايت مذكور انتشار يافت. من متن فارسی و انگليسی آن را 

به همين ترتيب می آورم. در مورد اين متن و حواشی آن در روزنوشت ها صحبت كرده ام. 

On October 2014 ,15, [the Jordan Center->http://jordanrussiacenter.org/] 
welcomed Oleg Kharkhordin with a lecture entitled “A Point of Order! The 
Troubled Travels of Robert’s Rules of Order from America to Russia, or 
How Russians Tried to Invent Order Themselves.” Oleg Kharkhordin is a 
political sociologist and the the Rector of the European University of St. 
Petersburg, which, as Director Yanni Kotsonis stressed in his introduction, 
is an institution with a remarkably high concentration of brain power and 
quality.

<doc93|left>
روز 15 اكتبر 2014، آلگ خارخوردين در مركز جردن سخنرانی ای با عنوان »اخطار دستور! سفرهای 
دشوار دستورنامه رابرت از آمريكا به روسيه، يا چگونه روسه ها سعی كردند نظم خودشان را ابداع كنند« 
ايراد كرد. آلگ خارخوردين يك جامعه شناس سياسی و رئيس دانشگاه اروپايی سن پترزبورگ است 
كه - همانطور كه مدير مركز يانی كوتسوينيس در معرفی آن تأكيد كرد - موسسه ای است با تمركز عالی 

قدرت مغز و كيفيت قابل توجه. 

Kharkhordin began his talk by explaining that his presentation is the result 
of the research that he carried out on contemporary Russia, its municipalities 
and self-governing communities. Kharkhordin was interested in comparing 
activist groups like Zhivoi gorod (Live city), which tries to protect and 
preserve historic St. Petersburg, to activist groups that appeared in the early 
days of the Perestroika period. Analyzing the similarities between various 
activist groups led Kharkhordin to write an article that attempted to answer 
the question of why Russians are often unable to organize efficiently. 
He observed that in various meetings, the negotiating groups reveal two 
polarizing discursive practices.

خارخوردين صحبت خود را با توضيح اينكه سخنرانی او نتيجه تحقيقی است كه در مورد روسيه معاصر، 
شهرداری ها و جماعت های خودگردان آن انجام داده است. خارخوردين به مقايسه گروه های فعالی مثل 
شهر زندگی، كه می كوشيدند شهر تاريخی سن پترزبورگ را حفظ و حمايت كنند، با گروه های فعالی كه 
در اوايل روزهای دوره پروستوريكا مقايسه كند. تحليل شباهت های بين گروه های مختلف فعاالن سبب 
شد تا خورخوردين مقاله ای بنويسد كه می كوشد به اين سؤال جواب بدهد كه چرا روس ها اغلب قادر 
به سازماندهی اثربخش نيستند. او توجه كرد كه در نشست های مختلف، گروه های مذاكره كنند دو فعاليت 

مخالف پراكنده را به نمايش می گذارند. 

 They either adopt a sentimental and passionate rhetoric, which impedes 
productive discussions and often simply results in an exchange of heated 
insults; or they adopt a language that is too official and reminiscent 
of Soviet-style negotiations, which also produces no concrete results. 
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Kharkhordin concluded that in the case of Russian discursive practices of 
negotiation, the middle ground is decisively absent and that “we, as social 
scientists, wanted to think of how we could help groups like this find the 
proper and effective language.”

آنان همچنين الفاظ احساساتی و عاطفی را به كار می برند كه مانع مذاكره سازنده می شود و اغلب به 
تبادل هجمه های نفرت آلود منجر می شوند، يا لحنی را به كار می گيرند كه بسيار رسمی و ميراث مذاكرات 
سبك شوروی است، كه باز هم به نتايج مشخص منجر نمی شود. خارخوردين نتيجه می كيرد كه در مورد 
مذاكره پراكنده ی روسی، حد وسط به طور جدی غائب است و »ما، به عنوان دانشمندان علوم اجتماعی،  
می خواستيم بدانيم چگونه می توانيم به گرو هايی از اين دست كمك كنيم تا زبان مناسب و كارآمد را 

پيدا كنند«. 

“The answer exists in America,” Kharkhordin asserted. And that answer 
is Robert’s Rules of Order – a book written by U.S. Army Colonel Henry 
Martyn Roberts. Its first edition came out in 1876 under the full title of 
Pocket Manual of Rules of Order for Deliberative Assemblies. This came 
to be the primary text used as a manual for parliamentary procedures in the 
English-speaking world. “I learned of the book only when I moved from 
democratic [University of California,] Berkeley to aristocratic Harvard,” 
Kharkhordin remarked. “It was recommended to me there, and only after 
having sat through many unruly meetings in Russia I realized that I have to 
read this book. Now I tell them that there is a hidden structure behind the 
‘ruly’ meetings in the States.”

خارخوردين تأكيد می كند: »جواب اين سؤال در آمريكا موجود است. و جواب اين است: دستورنامه 
رابرت - كتابی كه سرهنگ ارتش هنری مارتين رابرت نوشت. ويرايش اول آن در 1876 با عنوان كامل 
»راهنمای جيبی دستورنامه برای مجامع مشورتی« منتشر شد. اين كتاب برای اين درآمد كه متن اوليه 
مورد استفاده به عنوان يك راهنما برای رويه های پارلمانی در دنيای انگليسی زبان باشد. خارخوردين 
خاطر نشان می كند: »من فقط وقتی با اين كتاب آشنا شدم كه از بركلی دموكراتيك )دانشگاه كاليفرنيا( 
به هاوراد آريستوكراتيك رفتم. آنجا به من اين كتاب توصيه شد و فقط بعد از حضور در نشست های 
ناجور بسيار زياد در روسيه درك كردم كه بايد اين كتاب را بخوانم. اكنون به آنان می گويم كه در پشت 

نشست های عالی در اياالت متحد يك ساختار پنهانی موجود است«. 

Kharkhordin added that for Russians, it is still a big discovery that a book 
on discursive rules even exists. What seems peculiar to them in meetings 
organized according to these rules, Kharkhordin continued, is the appeal to 
politeness and decorum. Similarly, the rhythm of the proceedings (“I rule. I 
second.”) seems foreign and surprising. From the Russian perspective then, 
all of these rules are just an unnecessary complication.

قواعد  مورد  در  كه  است  بزرگ  كشف  يك  هنوز  اين  روس ها  برای  كه  می كند  اضافه  خارخوردين 
استنتاجی يك كتاب هم موجود باشد. آنچه در نشست های سازمان  يافته بر اساس اين قواعد برای آنان 
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خاص است توسل به ادب و نزاكت است. همينطور، ريتم جريان امور )حكم می كنم. حمايت می كنم( 
جالب و شگفت انگيز به نظر می رسد. چون از نظر روس ها تمام اين قواعد يك پيچيدگی غيرضروری 

است. 

“So why all this formalism?” Kharkhordin asked rhetorically in connection 
to Western proceduralism. Thomas Jefferson and other American politicians 
relied on centuries of practice that were worked out in the English 
Parliament, he noted, seeming to imply that it is the existence of tradition 
and the maturity of civilization that allow a nation to develop formal and 
effective parliamentary procedures. He continued by ironically remarking 
that if it took 300 years to civilize the British lords, how long will it take 
to civilize the Russian groups who might have had a beer or two before 
coming to the meeting?

خارخوردين در ارتباط با روش گرايی غربی می پرسد: »چرا اين همه فرماليسم؟« و خاطر نشان می كند:  
توماس جفرسون و ديگر سياستمداران آمريكايی روی قرن ها تجربه كه ناشی از پارلمان انگلستان بود 
تكيه كردند، و به نظر می رسد كه تلويحَا می گويد كه وجود سنت و بلوغ تمدن است كه به يك ملت 
اجازه می دهد رويه های رسمی و اثربخش پارلمانی را تدوين كنند. وی با يادآوری طنز آميز اينكه 300 
سال طول كشيد تا لرد های بريتانيايی متمدن شوند، ادامه می دهد چقدر طول خواهد كشيد تا گرو ه های 

روسی كه قبل از حضور در يك جلسه بايد يك يا دوتا آبجو بزنند متمدن شوند؟ 

“Can we copy the procedure of the Americans and the Brits?” Kharkhordin 
wondered. There are five hundred years of tradition of growing to 
democracy in the West. “If we want to do it faster,” he stated, “we need 
a list of procedures.” The implementation of Robert’s Rules of Order in 
the U.S. helped to conduct meetings with people of different confessional 
backgrounds. It also proved effective in Quebec, where immigrants from 
different cultures had to learn how to negotiate. Kharkhodin remarked that 
the idea of implementing Robert’s Rules of Order in Russia was greeted 
with skepticism in the past. Two translations of this text were brought in by 
the Americans during Perestroika in order to “civilize the brutes.” But “there 
are two things that would make a Russian life better: Prozac and that stuff,” 
Kharkhordin remarked, “you smile and you fall asleep.”

خارخوردين اين پرسش را مطرح می كند كه آيا می توانيم رويه های آمريكايی ها و انگليسی ها را كپی 
به  اگر می خواهيم آن را تسريع كنيم  پانصد سال سنت رشد دموكراسی وجود دارد.  كنيم؟ در غرب 
فهرستی از رويه ها نياز داريم. اجرای دستورنامه رابرت در اياالت متحد به برگزاری جلسات با مردمی 
با پسزمينه های مختلف كمك می كند. در كبك نيز كه مهاجران از فرهنگ مختلف بايد نحوه مذاكره را 
بياموزند اثربخشی آن ثابت شد. خارخوردين در ادامه خاطر نشان می كند كه اجرای دستورنامه رابرت 
در روسيه در گذشته با ترديد استقبال شد. آمريكايی ها در دوره پروسترويكا دو ترجمه از اين متن توسط 
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آمريكائيان برای »متمدن ساختن وحشيان« عرضه شد. اما دو چيز است كه زندگی روسی را بهتر می كند: 
پروزكا و آن كوفتی. شما لبخند می زنيد و به خواب می رويد. 

Kharkhordin advocates a new translation of the text in Russian. However, 
“why do it unless you have people who will use it?” he asked during 
the lecture. Even if a shorter version of the text was translated, it would 
need to be more culturally specific: “If we want [it] to be used we have to 
understand what [the] practices and intuitions that Russians share [are]. 
And what practices are they used to? What are they? We don’t know yet.” 
For example, Kharkhordin remarked that in contemporary Russia, the 
young people are not taught negotiation skills at all, noting that during the 
Soviet period, the older generations at least had the experience of learning 
procedural rules in Komsomol meetings.

خارخوردين از ترجمه جديدی از اين متن به روسی حمايت می كند. با اين همه، اگر مردم از آن استفاده 
نكنند چرا بايد ترجمه كرد؟ حتی اگر يك نسخه كوتاه تر از اين متن ترجمه شود، از فرهنگی الزم است 
و  فعاليت ها  كدام  در  بفهميم روس ها  بايد  بگيرد  قرار  استفاده  مورد  بخواهيم  »اگر  باشد:  خيل خاص 
شهودها اشتراك دارند؟ و عادت دارند چه كار كنند؟ آن ها چی هستند؟ هنوز نمی دانيم. خارخوردين 
در ادامه و به عنوان نمونه خاطر نشان می كند كه در روسيه ی معاصر، جوانان اصاَل مهارت مذاكره را 
آموزش نمی بينند،  در حاليكه در دوره شوروی،  دست كم نسل های قديمی تر تجربه ی آموزش قواعد 

رويه ای در جلسات كامسامول  داشتند. 

Next, Kharkhordin moved on to speak about the historical background 
of parliamentary proceduralism in Russia. The attempt to implement 
stricter procedural rules in Russia had been done before. For example, the 
parliamentary procedures proposed in the 1907Order of State Duma by 
Sergei Muromtsev and Moisey Ostrogorsky (Nakaz Gosdumy Muromtseva-
Ostrogorskago) proved efficient if not long-lasting; some of its suggestions 
have been partly implemented by the Bolsheviks, Mensheviks and Socialist-
Revolutionaries, among others. With time, however, the emphasis on 
politeness was overturned together with the rights of the minorities. Making 
a cynical remark and briefly refocusing on Russia’s contemporary politics, 
Kharkhordin stated: “[Members of Russia’s 1917 Provisional Government 
Vasily] Maklakov and [Aleksandr] Kerensky wanted to defend the rights 
of the minorities. In the beginning 30 could veto the majority vote. But 
then with time, 30 became 50 ,50 became 100, and then it became United 
Russia.”

در ادامه،  خارخوردين به پسزمينه تاريخی روش های پارلمانی در روسيه می پردازد. تالش برای اجرای 
قواعد رويه ای سختگيرانه تر در روسيه پيش از اين شروع شده بود. به عنوان نمونه، رويه های پارلمانی 
پيشنهاد شده در دستور دومای دولتی در 1907 از سوی سرگيی مورماستف و موئيزی اوستروگرسكی 
كارآمدی را ارتقا بخشيد هرچند دوام نيافت: بعضی از مفادش، از جمله، از سوی بلشويك ها، منشويك ها 
و سوسياليست های انقالبی اجرا می شد با اين همه، تأكيدها روی نزاكت همراه با حقوق اقليت به مرور 
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تمركز مختصر روی سياست های روسيه  و  بدبينانه  نظر  اظهار  با  ادامه،  در  منسوخ شد. خارخوردين، 
كرنسكی  آلكساندر  و  مكالكوف  واسيلی  روسيه   1917 سال  موقت  دولت  )اعضای  می گويد:  معاصر 
می خواستند از حقوق اقليت ها دفاع كنند. در ابتدا 30 نفر می توانست رأی اكثريت را وتو كند. بعد، 30  

نفر شد 50 نفر، 50 نفر شد 100 نفر و بعد شد روسيه متحد. 

Kharkhordin cautioned against thinking that the Americans were successful 
at their parliamentary proceduralism from the very beginning. “The 
right to appeal was completely prohibited by Jefferson.” Only after the 
Civil War, both the House of Representatives and the Senate instituted a 
right of appeal. But it did not exist right away. Once again, stressing the 
evolutionary nature of successful proceduralism, Kharkhordin remarked, “It 
required tradition, education, maturity.”

خارخوردين نسبت به اين تفكر كه آمريكايی ها در روش گرايی پارلمانتاری خودشان از اول موفق بوده اند 
هشدار می دهد. »حق فرجام از سوی جفرسون به طور كامل ممنوع شد«. فقط بعد از جنگ داخلی، هر 
دو مجلس نمايندگان و سنا حق فرجام را تصويب كردند. اما بی درنگ اجرايی نشد. خارخوردين، ضمن 
تأكيد مجدد بر ماهيت تحولی روش گرايی موفق خاطر نشان می كند، »اين تحول به سنت، آموزش و 

بلوغ نياز دارد.«

“The Russians were moving there, but then the revolution stopped 
it,” Kharkhordin continued. In the Bolshevik assemblies, the strict 
proceduralism was often seen as a bourgeois formality. For example, 
Georgii Plekhanov often questioned whether the Party assembled to play 
these procedures or to build a socialist revolution. The Party and Komsomol 
meetings refocused on elevating the souls of its participants rather than 
going through the trouble of strict implementation of rules. Therefore, with 
time, the Soviet regime gradually abandoned its strict proceduralism. And in 
post-Soviet Russia, the politicians were often too concerned with staying in 
control rather than concerning themselves with the official procedures.

خارخوردين در ادامه می گويد: روس ها داشتند به همانجا می رفتند، اما انقالب آن را متوقف كرد. در 
مجامع بلشويك ها، روش گرايی سخت گيرانه اغلب به عنوان تشريفات بورپوازی تلقی می شد. به عنوان 
مثال، گئورگی پلوخانف اغلب می پرسيد آيا حزب برای آن ايجاد شده كه اين رويه ها را رعايت كند يا 
انقالب سوسياليستی بكند. نشست های حزب و كامسامول روی باال بردن روحيه اعضايش تأكيد می كرد 
تا دشواری اجرای سختگيرانه قواعد را تحمل كردن. بنا بر اين، با مرور زمان، رژيم شوروی، روش گرايی 
سخت گيرانه خود را كنار گذاشت. و در روسيه ی پس شوروی، سياستمداران اغلب نگران كنترل كردن 

بودند تا نگران رويه های رسمی. 

After outlining the historical circumstances that led to the critical situation 
in contemporary Russia, Kharkhordin suggested a plan of action. First of 
all, it is important to research the general intuitions and attitudes towards 
proceduralism of people in Russia at our particular moment. It is essential 
to conduct sociological and historical research on group dynamics and 
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meetings. Who might be at all interested in trying to play by these rules?

بعد از بيان خطوط كلی شرايط تاريخی كه به وضعيت حاد روسيه معاصر منجر شد، خارخوردين يك 
كارنقشه ارايه داد. اول از همه، مهم است كه برداشت ها و تلقی های عمومی نسبت به روش گرايی مردم 
روس در اين لحظه خاص ما تحقيق شود. اساسی است كه تحقيق های جامعه شناختی و تاريخی در مورد 
پويايی های گرو ه ها و نشست ها صورت بگيرد. اصاَل چه كسانی عالقمند به بازی با اين قواعد هستند؟ 

Following the talk, Kharkhordin elaborated on several questions and 
comments from the audience. Drawing on two paintings by Ilya Repin 
– “Reply of the Zaporozhian Cossacks” and “Ceremonial Sitting of the 
State Council on 7 May 1901 Marking the Centenary of its Foundation,” 
Professor Yanni Kotsonis remarked that these two works reflect the 
perceived opposites between the Western bourgeois parliamentarism and 
Slavic democracy, characterized by vitalism and life. These binaries, 
Kotsonis suggested, reflect those with which Kharkhordin plays in his 
research. Kharkhordin replied that in his opinion, the criticism of bourgeois 
parliamentarism is not necessarily Slavic.

مارخوردين، بعد از نطق خود، در مورد چند سؤال و نظر حاضران بحث كرد. در ادامه پروفسور يانی 
كاتسونيس با اشاره به دو تابلو نقاشی كه ايليا رپين كشيده است -  »پاسخ زاپروژين قزاق« و »نشست 
به مناسبت صدمين سال تأسيس آن« - خاطر نشان ساخت  تشريفاتی شورای دولت در 7 می 1091 
كه اين دو اثر تضادهای بين پارلمانتاريسم بورژوازی غربی و دموكراسی اسالو را كه زندگی و نشاط 
مشخصه ی آن است، نشان می دهد. اين دو گانه ها كه كاتسونيس نشان داد، چيزهايی را منعكس می كرد 
از  انتقاد  او،  نظر  به  كه  داد  پاسخ  خارخوردين  می كند.  كار  آن ها  با  تحقيق  اش  در  خارخووردين  كه 

پارلمانتاريسم بورژايی لزومَا اسالوی نيست. 

Another comment from the audience seemed to suggest that the problem 
of “disorder” in Russian proceduralism is the result of a higher level 
of informal speech that is characteristic of Russian society. In reply to 
this comment, Kharkhordin cautioned: “We should not become cultural 
essentialists. One thing that I tried to articulate is the need for the study of 
different registers of speech. One register we don’t find is the public register. 
We find that historically, there were attempts to establish it but then the 
revolution killed it. The story is that we feel an absence of it. Is it a good 
thing? I don’t know. Maybe it is a blessing in disguise.”

نظر ديگری از سوی حاضران اظهار می داشت كه مشكل »بی نظمی« در رويه گرايی روسی نتيجه سطح 
باالتر زبان غيررسمی است كه خصوصيت جامعه روسی را نشان می دهد. در پاسخ به اين نظر خارخوردين 
ادامه داد: »ما نبايد بنيادگرای فرهنگی بشويم. چيزی كه من كوشيدم روشن كنم نياز به تحقيق درمورد 
گونه های مختلف لحن گفتار است. لحنی كه آن را نمی يابيم لحن همگانی است. می دانيم كه تالش هايی 
برای ايحاد آن تاريخَا صورت گرفت اما انقالب آن را كشت. ماجرا اين است كه ما غيبت آن را احساس 

می كنيم. اما آيا چيز خوبی است. نمی دانم. شايد در لباس مبدل نعمت باشد.«
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Professor Boris Groys from the department of Russian and Slavic studies 
at New York University stated that this presentation reminded him of the 
ideas of Russian philosopher Mikhail Bakhtin. In his theory of dialogue, it is 
impossible to differentiate between an idea and person and it is not possible 
to come to any conclusions; dialogue is infinite by definition. In the context 
of modernity, Bakhtin is the only one who speaks of the impossibility of 
consensus. In a way, Russian culture is based on this idea, Groys observed. 
At the same time, the Russian culture also attempts to expose the Western 
types of Marxism, Nietzscheism, etc. as illusions. Kharkhordin replied 
that these elements found in Bakhtin’s thoughts, and further developed 
by Jacques Derrida, are increasingly becoming the character traits of the 
Russian soul and nationalism. He once again revealed his desire for Social 
sciences to affect positive change in daily life: “this proposal of reading 
Bakhtin as conditioned by his Russian background is very appealing. 
Whether it helps us to do something in everyday life is another question.”

پروفسور بوريس گرويس از دپارتمان تحقيقات روسی و اسالو در دانشگاه نيويورك اظهار داشت كه 
اين سخنرانی من را ياد ايده های فيلسوف روسی مايكل باختين انداخت. در تئوری وی در مورد ديالوگ،  
ايجاد تمايز بين يك ايده و شخص غيرممكن است و غيرممكن است كه به هيچ نتيجه ای رسيد. ديالوگ 
بنا به تعريف بی كران است. در متن مدرنيته، باختين تنها كسی است  كه از ناممكن بودن اجماع صحبت 
می كند. از يك جهت، فرهنگ روسی روی اين ايده مبتنی است. در عين حال، فرهنگ روسی تالش 
می كند تا انواع روسی ماركسيسم، نيچه ايسم و غيره را به عنوان توهمات به نمايش بگذارد. خارخوردين 
پاسخ می دهد اين عناصر كه در انديشه های باختين يافت می شود، و دريدا آن ها را بيشتر توسعه داد، 
به شكل فزاينده ای به خصوصيت های روح و ناسيوناليسم روسی تبديل می شوند. وی بار ديگر عالقه 
بيان كرد: »پيشنهاد قرائت  خودش را به علوم اجتماعی برای ايجاد تغييرات مثبت در زندگی روزمره 
باختين آنطور كه با پس زمينه های روسی او تقويت شده، بسيار جذاب است. اما اينكه در زندگی روزمره 

به ما كمك خواهد كرد يا نه مسأله ی ديگری است.«
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دوشنبه 16 آذر 1394

آخرين جمع بندی
به عنوان آخرين جمع بندی تجربه ها می توانم بگويم: تا امروز در كارگاه های مختلف عمدتَا دستور آشپزی را 
به كارورزان آموزش می دادم، اما از آنان توقع داشتم يك رستوران بزنند. مهارت هايی كه در كارورزان ايجاد 
می كردم با توقعی كه از آنان داشتم هيچ هماهنگی نداشت و طبيعی بود كه بچه ها قادر نبودند با دست خالی 
يك خورشت فسنجان درست كنند چه برسد به اينكه در تهران و آن  هم در دوره  ی ركودی كه در كل سی و 
پنج سال گذشته سابقه نداشته است يك رستوران بزنند! نتيجه؟ خوب، برای زدن رستوران به چه مهارت هايی 

نياز هست؟ و چطور خودم می توانم رستوران راه بياندازم؟ 

در اين خصوص تجربه ش ناكام زدن انجمن ميثاق خانوادگی درس آموز است: بعد از چند جلسه هر يك 
از مؤسسان اوليه - حتی افرادی مثل علی گلستانی و حسن عرب داودی كه انجمن بازهای حرفه ای هستند - 
هركدام به طرفی رفتند چون ديگر وقت و امكانی برای كار داوطلبان كه نثار اعضای فاميل كنند واقعَا در چنته 
نداشتند. بله. در اين شرايط وحشتناك ركود اقتصادی همه دنبال اين هستند كه تمام بيست و چهار ساعت 

روز را بدوند تا آخر ماه كم نياورند. نه. هيچ وقتی واقعَا برای فعاليت  های  داوطلبانه باقی نمی ماند. 

انجمن مالكان ساختمان
اما در چنين شرايطی افق های عجيبی به روی جنبش كادرها باز می  شود: از جمله انجمن های مالكان ساختمان 
و به ويژه آن ها كه قرار است يا مجبور می شوند ساختمان را بسازند يا دسته جمعی بكوبند و يا آن را بفروشند: 
اين گروه از مالگان يك ساختمان چه بخواهند و چه نخواهند يك شركت درست و حسابی ايجاد كرده اند 
كه اگر در مسير ساخت و ساز قرار بگيرند شركتشان ميليون ها و حتی ميلياردها تومان سرمايه گذرای مشترك 
انجام داده است! و به اين ترتيب خدا می داند در شهرهای بزرگ و به خصوص در تهران ما با چند ده و چند 

صد هزار انجمن مالكان ساختمان مواجه هستيم كه عماَل و واقعَا وجود دارند. 

مجمع نخستين انجمن مالكان ساختمان 
روز جمعه گذشته 13 آذر ماه 1394 مجمع مالكان ساختمان محل استقرار كارگاه های آموزش دستورنامه 
رابرت در دفتر كادرها برگزار شد و نحوی برگزاری آن طبق درك امروز من از اجرای اين قواعد در ايران 
برگزار شد و چقدر عالی برگزار شد. بعد از ختم جلسه گزارشی از آن را در وب سايت كادرها دادت كام با 

اين عنوان منتشر كردم: آموزش دستورنامه رابرت به انجمن های مالكان ساختمان. 

قبل از آنكه به حواشی اين اجالس بسيار مهم بپردازم خوب است متن گزارش را به طور كامل نقل كنم: 

عكس: مجمع عمومی نخستين انجمن مالكان ساختمان در ايران كه طبق دستورنامه رابرت اداره می شود

آموزش دستورنامه رابرت به انجمن های مالكان ساختمان 

ويرايش اول: 14 آذر 1394، ويرايش دوم: دوشنبه 16 آإر 1394
شنبه 5 دسامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 

  
مالكان ساختمان های مسكونی،  اداری و تجارٍی پرطبقه، چه بخواهند و چه نخواهند، اعضای يك شخصيت 
حقوقی هستند كه بايد به مثابه يك كل در مورد مشاعات ساختمان محل زندگی و كار خود تصميم بگيرند. 
اين شخصيت های حقوقی، چه به ثبت رسيده باشد و چه نرسيده باشد، چيزی همانند يك شركت تعاونی 
در  خصوص  به  و  مربوطه  ملی  قوانين  چارچوب  در  بايد  و  دارند  مساوی  رأی  آن ها  اعضای  كه  هستند 
چارچوب قانون آپارتمان رفتار كنند. می توانيم اين اشخاص حقوقی را »انجمن  های مالكان ساختمان« به ناميم.



241

طبيعی است كه هر انجمن مالكان ساختمان بايد آئين نامه ی اختصاصی خودش را تدوين كند و به تصويب 
مجمع اعضا برساند. اما، متأسفانه، از همين جاست كه گرفتاری ها آغاز می شود. چرا؟

مردم، برای تأسيس و اداره ی درست يك انجمن يا هر شخصيت حقوقی ديگر، بايد قواعد پيش گزيده ی قانون 
پارلمان را - يا قواعد پيش گزيده ی قانون دموكراسی را - بلد باشند تا بتوانند آئين نامه ی اختصاصی خودشان 
را تدوين و تصويب كنند و متناسب با تغيير و تحوالتی كه در هر انجمن به طور طبيعی رخ می دهد آن را 

اصالح كنند و روزآمد سازند.

هرچند هموطنان ما اطالعات نسبتَا قابل قبولی در مورد اساسنامه و آئين نامه دارند. اما آئين نامه يا اساسنامه 
در كشورهايی كه سنت های دموكراتيك دارند، فقط بخشی از كوه يخ است كه بيرون از آب قرار می گيرد، 
اما بخش اصلی قواعد بازی دموكراسی،  مجموعه ای از قواعد و رويه های عرفی است كه به رويه  پارلمانی يا 
قانون عرفی پارلمانی معروف است و - تا حدودی - همان قانون اساسی نامكتوب انگلستان است، كه در 
ايران به طور كامل ناشناخته مانده است. در نتيجه، در كشورهايی مثل ايران كه با اين رويه های عرفی آشنا 
نباشند، هر انجمنی به طور مستمر با خالء ها و كاستی های قانونی و حقوقی مواجه می شود كه اعضا را مجبور 
می كند ناخواسته آئين نامه ها و مقررات خود را ناديده  بگيرند و يا به روش های من درآوری و كج  دار و مريز 
تصميم گيری كنند و همين امر به تداوم آشوب در جوامع و انجمن ها در اين كشورها دامن می زند. راه حل 

اين مشكل اساسی چيست؟

اين مسائل مواجه شدند، سنتی چن  با  قبل  يافته غربی - كه قرن ها  همانطور كه گفته شد، جوامع توسعه 
صد سال ساله برای حل اين مشكالت خلق كرده اند كه به صورت عرفی و سينه به سينه به نسل های بعدی 
منتقل شده است. مجموعه ی اين سنت ها به قانون عرفی يا رويه ی پارلمانی معروف است ، كه ريشه های 
آن به دموكراسی در دولت  شهرهای يونان باستان می رسد، اما بخشی اصلی آن از طريق آزمون و خطا طی 
هشست صد سال در پارلمان انگلستان ساخته شد و از آنجا به آمريكا رفت و در آن قاره ی جديد بود كه 
به صورت انواع كتاب های دستورنامه گردآوری و مكتوب شد. در حال حاضر، انواع انجمن ها يكی از اين 
كتاب ها را به عنوان مرجع پارلمانی خود به تصويب می رسانند و در جاهايی كه آئين نامه  هايشان ساكت باشد 
طبق مقررات اين كتاب ها عمل می كنند. )برای اطالعات بيشتر در اين زمينه به پيشگفتار دستورنامه رابرت 

مراجعه كنيد.(

دستورنامه رابرت، يكی از معروف ترين و جامع ترين و قديمی ترين و پرمصرف ترين دستورنامه  هاست كه بيش 
از هشتاد درصد از انجمن ها در آمريكا آن را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب می كنند و دفتر كارگاه  های 

آموزش دستورنامه رابرت نيز همين قواعد را به عالقمندان آموزش می دهد.

حاكميت قانون
 بايد تأكيد كرد كه برخالف تصور اوليه، اين قواعد،  يك سری مقررات بوروكراتيك و غيرالزم و دست و پا 
گير نيستند،  بلكه تك تك اين قواعد حقوق اكثريت، اقليت، افراد، غائبان و كل اعضای يك انجمن يا جامعه  
را تعريف كرده و از آن ها به شكل متوازن و منتاسب با وزن هر گروه، حمايت می كنند. در نتيجه،  مردم، فقط 
بعد از آشنايی با اين حقوق مربوط به حق تعيين سرنوشت است كه به مرور درك می كنند »قانون« - واقعَا - 
يعنی چه و با شبه قوانين موجود چه تفاوت های ماهوی دارد، و چرا فقط جامعه ای انسانی است كه در آن، 

قانون - به اين معنای جديد )يا به معنای قانون دموكراسی( حاكم شده باشد؟

با اين مقدمات، تمام شهروندان بايد توجه كنند كه هرچند فراگيری قواعد دستورنامه رابرت سرعت و كيفيت 
تصميم گيری گروهی در مجامع بزرگ و حتی پر اختالف را به نحو حيرت انگيزی افزايش می دهد، اما،  و 
بسيار مهم تر از اين، به شكل گيری جوامع مبتنی بر حقوق مساوی و محو تدريجی استبداد و آشوب در جامعه 
مدد می رساند. به همين دليل،  اعضای انجمن های مالكان ساختمان، با فراگيری قواعد دستورنامه رابرت و 
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انتقال اين قواعد به فرزندان و اعضای خانواده خود، به ترويج حاكميت قانون دموكراسی درجوامع نيز كمك 
خواهند كرد.

به دليل وجود هزاران هزار انجمن مالكان ساختمان در تهران و در سراسر ايران، دفتر كارگاه های آموزش 
دستورنامه رابرت آموزش اين قواعد به انجمن های مالكان ساختمان را در صدر برنامه های خود قرار داده 
مجامع  و  مديره  ها  هيأت  اعضای  و  مديران  به  قواعد  اين  آموزش  برای  را  آمادگی خود  همين جا  و  است 
انجمن های مالكان ساختمان اعالم می كند. عالوه بر اين، می كوشد با انتشار تجربه های خود در اين زمينه،  
فرايند يادگيری اين قواعد از طريق اين وب سايت را نيز حتی االمكان تسهيل كند. به همين خاطر،  در ادامه 
اين نوشته، تجربه های مربوط به اداره ی نخستين انجمن مالكان ساختبمان در چارچوب دستورنامه رابرت را 

به صورت فشرده و مرحله به مرحله تقديم عالقمندان می كند.

گزارش تجربه های يك انجمن مالكان ساختمان

شرح عكس: همسايگان عزيز مربی دستورنامه رابرت 
مجمع روز جمعه 13 آذر ماه 1394 - نخستين انجمن مالكان ساختمان در ايران كه طبق دستورنامه رابرت 

اداره می شود. 

نختسين انجمن مالكان ساختمان در ايران كه تالش كرد تا به تدريج طبق دستورنامه رابرت تصميم بگيرد، 
انجمن مالكان ساختمانی است كه دفتر كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت نيز در آنجا مستقر است. به 
همين دليل، اعضای اين انجمن سال هاست كه از نزديك و به مرور با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده اند و 

تأثير رهايی بخش اين قواعد را در عمل تجربه كرده اند.

متأسفانه اين ساختمان سيزده واحدی بسيار قديمی است و اعضای انجمن مالكان اين ساختمان مجبوراند 
نسبت به بازسازی كامل ساختمان يا فروش آن تصميم بگيرند و اقدام كنند.

با اطميان می توان گفت اگر اعضای اين انجمن با قواعد دستورنامه رابرت آشنا نبودند، رسيدن به تصميم های 
مهم و مورد توافق در مورد ساخت و ساز يا فروش اين ساختمان بسيار بسيار دشوار می شد و وجود سيزده 
مالك در يك ساختمان يك نقطه ضعف مهم محسوب می شد. اما حاال، اين اميد وجود دارد كه استفاده از 
قواعد و رويه های پارلمانی به اعضا كمك كند كه اين نقطه ضعف را به يك نقطه ی قوت مهم بدل كنند و 

بتوانند در شراط برد برد از دارايی ها و سرمايه های خود بيشترين بهره را ببرند.

به منظور تصميم گيری در مورد ساخت و ساز ساختمان، ديروز جمعه 13 آذر ماه 1394 مجمع فوق العاده ی 
اعضای انجمن مالكان ساختمان در دفتر كادرها برگزار شد تا اعضای انجمن سؤال های گوناگون خودشان را 
با يك مشاور حرفه ای امور ساخت و ساز در ميان بگذارند. اين نشست با رياست مربی دستورنامه رابرت و 
بر اساس قواعد همين دستورنامه اداره شد. به همين دليل، مربی پارلمانی می كوشد در ادامه گزارشی آموزشی 
از نحوه ی برگزاری اين نشست ها ارايه دهد. اين مطالب، بر اساس هر جلسه، دسته بندی می شود و تجربه های 
حلسات بعد نيز، در همين صفحه و زير عنوان درس های جلسه اول، دوم و سوم و به همين ترتيب، ارايه 

خواهد شد:

درس های جلسه اول

دعوت جلسه به دستور رأس ساعت مقرر
 بسيار مهم است كه جلسه دقيقَا رأس ساعت مقرر دعوت به دستور شود. در غير اين صورت، حق كسانی كه 
به موقع به جلسه آمده اند توسط كسانی كه تأخير داشته اند، لگد مال خواهد شد و اين عين بی عدالتی است 

و به قانون گريزی در انجمن دامن می زند.
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در مورد همين مسأله ظاهراَ كم اهميت، دستورنامه رابرت ده ها قاعده و رويه دارد كه در بخش های مختلف 
كتاب توضيح داده شده اند. اما يك رئيس جلسه حرفه ای كه با مجموعه ی اين قواعد و رويه ها آشنا باشد 
می تواند، متناسب با ظرفيت مجمع و موقعيت جلسه، بعضی از اين قواعد را اعمال كند و به اعضا آموزش 
بدهد و به خصوص فلسفه ی حقوق هر قاعده را برای حاضران تشريح كند تا اعضا به ارزش های انسانی 

قواعد پی ببرند و آن ها را يك مشت مقرارت خشك و دست و پاگير تلقی نكنند.

البته، طبيعی است كه در هر فعاليت جمعی و به خصوص در فعاليت های انجمن های داوطلبانه تمام اعضای 
انجمن قادر نيستند در تمام نشست های يك انجمن حضور يابند و به همين دليل مفهوم »حد نصاب« برای 
حل همين مشكل تعريف شده است و خوشبختانه اكثر جلسه رو های حرفه ای با اين مفهوم - كم و بيش - 

آشنا هستند.

تعداد  كه  است  اين  نمی شود  به دستور  مقرر دعوت  ايران رأس ساعت  كه مجامع  از داليلی  يكی  معمواَل 
حاضران به نصاب نمی رسد و بايد صبر كنند تا به نصاب برسد. اما آيا به اين دليل می توان حق افرادی را كه 
به موقع حاضر شده اند فدای بی مباالتی اعضايی كرد كه به موقع به جلسه نمی آيند؟ بديهی است كه خير. به 
همين دليل حتی وقتی تعداد حاضران در صحن به نصاب نرسيده باشد، رئيس جلسه - و اگر نيامده بود - 
نايب رئيس - و اگر او هم هنوز نيامده بود - منشی جلسه - و اگر او هم نيامده بود، يكی از اعضای حاضر 

بايد بلند شود و با صدای بلند جلسه را دعوت به دستور كند: جلسه دعوت به دستور می شود. . .

البته، بعد از اينكه افراد در صحن مستقر شدند رئيس جلسه يا كسی كه در غيابش جلسه را دعوت به دستور 
كرده است اعالم می كند كه جبسه به نصاب نرسيده است. اما نكته بسيار مهم اين است كه هر تعداد از اعضا 

كه حاضر باشند - طبق قانون پارلمان حق دارند در مورد چند مسأله تصميم بگيرند:

پيشنهاد تنفس را به تصويب برسانند تا در فاصله تنفس با اعضای غايب تماس بگيرند تا دريابند كه جلسه 
به نصاب خواهد رسيد يا نه، و بعد از آغاز به كار جلسه بعد از تنفس تصميم بگيرند كه جلسه را به تعويق 
بياندازند و يا ختم جلسه را - تا اجالس عادی يا فوق العاده بعدی - اعالم كنند يا حتی صبر كنند تا ديگرانی 

كه در راه هستند به مجمع برسند.

توجه می فرماييد كه در اين حالت اين حاضران در مجمع هستند كه حق دارند برای خود تصميم بگيرند و نه 
اعضايی كه با تأخير وارد جلسه می شوند برای حاضران كسب تكليف كنند.

تعيين زمن نشست  تنفس،  پيشنهادهای  باشد  نرسيده  نصاب  به  تعداد حاضران  كه  هنگامی  ترتيب،  اين  به 
تعويقی و تعويق نشست در دستور هستند و اين حق حاضران است كه در مورد وضعيت ادامه جلسه ای كه 
به نصاب نرسيده است تصميم بگيرند و نه اينكه مظلومانه در مجمتع انتظار بكشند تا اعضای بی مباالت سر 

برسند و با حضور آنان جلسه به نصاب برسد.

همانطور كه گفتم،  در اين مورد قواعد و رويه های زيادی تعريف شده است اما در حال حاضر به همين مقدار 
بسنده می كنم.

در جلسه روز جمعه 13 آذر انجمن مالكان ساختمان، ساعت 10 و 5 دقيقه جلسه را دعوت به دستور كردم و 
برای حاضران توضيح دادم كه حق تصميم گيری با شماست كه به موقع حاضر شده  ايد و اين شما هستنيد كه 
می توانيد تصميم بگيريد بمانيد با جلسه را به ساعت ديگری موكول كنيد. اعضا موافقت كردند كه 10 دقيقه 
ديگر صبر كنند. خوشبختانه ظرف كمتر از 10 دقيقه تقريبَا تمام اعضا آمدند و من برای آنان هم اين قواعد را 

توضيح دادم تا به حقوق ديگر توجه شود.
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تشخيص صحيح پيشنهادهای پارلمانی
در مجامع فعلی كه در ايران برگزار می شود، اعضا با اصطالح های دقيق پيشنهادهای پارلمانی آشنا نيستند. به 
همين دليل اين وظيفه رئيس جلسه است كه به اعضا اجازه دهد تا منظور خودشان را بدون آنكه در قالب 
حقوقی مناسب و در قالب يك پيشنهاد پارلمانی مناسب بيان كنند، توضيح دهند. پس از آن رئيس جلسه بايد 
تشخيص دهد اين خواسته ی مشخص يك عضو مشخص با كدام  يك از پيشنهادهای پارلمانی منطبق است؟ 
و قواعد پارلمنای ناظر بر آن پيشنهاد چيست؟ و خودش كوشش كند تا جلسه طبق همان قواعد جلو برود 

بدون آنكه اعضا لزومَا بتوانند اين موضوع را درك كنند. يك مثال می زنم تا مسأله روشن شود.

در جلسه روز 13 آذر، وقتی پيشنهاد اصلی تشكيل كميته  ی موقت »ساخت و ساز« مطرح شد، مدير ساختمان 
با اين پيشنهاد مخالفت كرد. اما بعداَ معلوم شد كه او با تشكيل كميته مخالف نيست، اما معتقد است يك 
مسأله مبرم تر بايد زودتر تعيين تكليف شود. رئيس جلسه بی درنگ تشخيص داد كه پيشنهاد مناسبی كه مدير 
ساختمان بايد از آن استفاده می كرد پيشنهاد »تعويق مشخص« است. اما مدير ساختمان و ساير اعضا با اين 
پيشنهاد آشنا نبودند. در نتيجه، رئيس جلسه كه به اين قواعد تسلط دارد، جلسه را طبق همان قواعد اداره كرد، 

بدون آنكه الزم باشد تمام اعضای مجمع آن قواعد را بدانند.

در مجموع جلسه روز جمعه 13 آذر 94 بسيارعالی اداره شد، بدون آنكه يك كلمه هم در مورد اين قواعد 
بر اساس قواعد  اما در پس و پشت تمام رفتارهای جلسه، ساختار دقيقی وجود داشت كه  صحبت شود. 
دستورنامه رابرت ساخته شده بود. اما من به خاطر طوالنی شدن مطلب از شرح بقيه تجربه ها صرف نظر 

می كنم. تا جلسه بعد. كه تجربه های آن را در زير همين نوشته خواهم آورد.

ورود به يك مرحله جديد
از روز جمه به اين سو، هر روز خيلی بهتر از روز قبل درك می كنم كه تمام همسايگان چه بخواهند و چه 

نخواهند عضو يك شركت تعاونی هستند كه هر عضو آن حدود يك ميليارد تومان سرمايه در آن دارند. 
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يكشنبه 22 آذر 1394

مالقات تاريخی با معاون وزير آموزش و پرورش
عصر روز سه شنبه هفته گذشته بود كه با دكتر كفاش معاون فرهنگی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش 
مالقاتی نيم ساعته داشتم. دكتر كفاش آنقدر از مطالب مطرح شده استقبال كرد كه همانجا قرار گذاشت چند 
نشست طوالنی ديگر داشته باشيم تا در مورد برنامه آينده و نحوه آموزش اين قواعد تصميم بگيريم. همانروز 
قرار شد كه جلسه بعدی عصر دوشنبه 23 آذر )يعنی فردا( باشد. اما به محض آن كه از دفتر معاون وزير بيرون 
آمدم به يادم آمد كه قرار است سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 آذر در عسلويه باشم و اين قواعد را برای گروهی 
از كاركنان پااليشگاه گاز پارسيان تدريس كنم. در نتيجه احتمااَل دوشنبه بايد عازم باشم و نخواهم رسيد به 
مالقات دكتر كفاش بروم. همان روز با آقای عمادی دفتردار دكتر كفاش قرار گذاشتيم كه روز يكشنبه - بعد از 
تعطليالت ماه صفر - با او هماهنگ كنم. امروز بعد از تماس با خانم نسيم پور مديرعامل شركت كنترل فرايند 
مديريت كه مسؤل معرفی مدرس به شركت های مختلف است، مشخص شد كه ساعت پرواز من به علسويه 
فردا دوشنبه 23 آذر ساعت 13 و 25 دقيقه با هواپيمايی آسمان خواهد بود. بعد از آن بود كه به دفتر آقای 
عمادی زنگ زدم و گفتم كه فردا دوشنبه قادر نيستم سرقرار باشم. در نتيجه قرار شد امروز حدود ساعت 3 و 
نيم بعد از ظهر كه دكتر از جلسه صبحگاهی خود به دفتر بر می گردد مشخص شود كه آيا مايل و قادر است 
كه به ديدارش بروم يا بماند برای وقتی ديگر. به اين ترتيب، تا ساعت حدود 3 تا 4 بعد از ظهر كاماَل آزاد 
هستم. و اگر جلسه ای با دكتر كفاش نداشته باشم كه در آن صورت تا آخر شب آزادم و فرصت خواهم داشت 

گزارش يك هفته گذشته تاريخ كادرها  را ثبت و ضبط كنم. اما چرا در اين مدت نوشتن را تعطيل كردم؟ 

يكی از داليل مهم - يا يكی از بهانه های اصلی برای تن زدن از نوشتن اين بود كه نمی توانستم به يك تصميم 
قطعی در مورد روش نگارش گزارش مالقات با دكتر كفاش برسم. اطمينان دارم آن مالقات يك مالقات 
تاريخی و بسيار مهم بوده است و در ادامه نيز نتايج آن از نظر تاريخ اهميت دارد. در نتيجه، مدتی به اين 

مسأله فكر می كردم كه از اين مالقات مهم چگونه گزارشی تهيه كنم؟ 

در واقع مسأله اصلی اين بود كه آيا گزارش را به نحوی تهيه كنم كه همين روزها بشود آن را در وب سايت 
كادرها دات كام منتشر كرد؟ يا اينكه گزارش را به صورت خاطراتی بنويسم كه قرار است در آينده ای نامعلوم 

به دست كسانی ناشناخته و به روش هايی ناروشن منتشر شود؟ 

واقعيت اين است كه از مدت ها پيش به اين نتيجه رسيده ام كه اين خاطرات بايد بتواند در همين دوران به 
بسط و تعميق جنبش كادرها مدد برساند. در نتيجه، به مرور روش گزارش ها دارد به شكلی تغيير می كند كه 
برای نشر در وب سايت كادرها دات كام هم مناسب هستند. اما اين قضيه در مورد مالقات با دكتر كفاش 
صدق نمی كند و به همين دليل بود كه در نوشتن خاطرات مالقات با وی دچار ترديد شدم. بيشتر توضيح 

بدهم: 

حركت با چراغ  خاموش 
راستش هرچه بيشتر فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه بهترين روش ترويج و آموزش اين قواعد در وزارت 
آموزش و پرروش حركت با چراغ خاموش است. به اين معنا كه كافی است چند نفری در يك محفل نسبتَا 
جمع و جور و خصوصی و نه لزومَا مخفی و يواشكی، اين قواعد را ياد بگيرند و بدون هياهو و بر و بيا - و 
در جريان برگزاری جلسات تصميم گيری -  به ديگران هم ياد بدهند تا اين قواعد به مرور از رأس هرم 
تشكيالت به بدنه نشت كند. برای شروع اين كار هم ، مناسب ترين و نخستين  فرد خود آقای دكتر كفاش 
است. اوست كه بايد قبل از همه و تا حد ممكن با اين قواعد آشنا شود و سعی كند زمينه را آنطور كه مناسب 

تشخيص داد برای ترويج تدريحی اين قواعد در وزارتخانه فراهم آورد. 

البته، اين نظر فعلی من است. بايد با دكتر كفاش هم در ميان بگذارم و ببينم نظر و پيشنهاد او چيست؟ شايد 
از نظر مالی بهتر باشد كه وزارتخانه با دفتر كادرها يا با من قراردادی منعقد كند كه تعداد هرچه بيشتری از 
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افراد عالقمندی را كه وزارتخانه معرفی می كند آموزش بدهم. اما حتی برای اين تصميم هم خوب است كه 
تصميم گيران از پيش با اين قواعد آشنا شوند و دريابند كه چگونه اين قواعد را در وزارتخانه ترويج كنند 

بهتر است؟ 

از نظر سياسی هم بسيار مهم است كه مخالفان ايدئولوپك احتمالی كه در اين وزارتخانه بايد بسيار هم قوی 
باشند، به محض اينكه بفهمند قواعد آمريكايی اداره جلسه دارد در آموزش و پرورش تدريس می شود به 
احتمال زياد هياهو به راه خواهند انداخت كه آقای وزير و دار و دسته اش دارند چهره ی آمريكا را بزك و 
دوزك می كنند و اين كار هم كه اين روز ها به فهرست جنايات افزوده شده است و در آن صورت فاتحه اين 
قواعد را بايد خواند. از آدم هايی مثل كيهان و جوان و فارس و اين جور بنگاه های خبرپراكنی هيچ بعيد نيست 

كه انواع انگ های بهائی و صهيونست و ليبرال و غيره به اين قواعد بزنند و وزير را هم كله پا كنند. 

ترويج دستورنامه رابرت در وزارت آموزش و پرورش
با عنايت به اين مالحظات بود كه چند شبی روی اين سؤال ها می خوابيدم و سرانجام به يك جمع بندی نصفه 
و نيمه رسيدم: گزارش های مالقات با آقای دكتر كفاش را طوری تنظيم و ثبت كنم كه اگر شد در آينده بتوانم 
به عنوان يك كتاب مستقل در مورد ترويج دستورنامه رابرت در وزارت آموزش و پرورش منتشر كنم. در اين 
صورت، تقريبَا مظمئنم هرچه بنويسم به احتمال زياد هنگام چاپ و نشر نياز به بازنويسی خواهد داشت. در 
نتيجه آنچه را كه اين روزها خواهم نوشت بيشتر جنبه يادداشت دارد و قطعَا برای نشر فعلی در وب سايت 

هم نيست. با اين توضيح ها، اگر بشود امروز گزارشی از نخستين مالقات با اين هدف تهيه خواهم كرد. 

اهميت نخستين مالقات با دكتر كفاش
اما همين جا به اين نكته بسيار مهم اشاره كنم كه روش معرفی اين قواعد به دكتر كفاش با روش معرفی اين 
قواعد به - مثاَل - دكتر فانی در حدود سه سال پيش كه تازه بعد از آن به عنوان وزير آموزش و پرورش 
معرفی شد - آنقدر تغيير پيدا كرده است كه درست بعد از ختم وقت نيم ساعته، دكتر كفاش با صراحت گفت 
كه از اين نكات به وجد آمده و عالقمند است كه در چند جلسه ديگر به صحبت های من گوش كند و در 

مورد آموزش اين قواعد تصميم بگيريم. 

اگر بخواهم به مهم ترين تفاوت ها اشاره كنم بايد بگويم در معرفی اين قواعد به شخصيت های نسل اول، 
با  اين قواعد در كشور پيشرفته ای مثل آمريكا را تشريح كنم،  سعی می كردم كاربرد وسيع و همه جانبه ی 
اين انتظار كه غيرمستقيم توضيح بدهم اين قواعد در توسعه و پيشرفت آمريكا چقدر نقش داشته است. اما 
اين روز ها بيشتر در مورد آن دسته از مشكالت ظاهراَ الينجلی اشاره می كنم كه مملكت را به معنای واقعی 
كلمه با بحران و خطر مرگ و زندگی مواجه كرده است و بعد به صورت مستدل نشان می دهم كه چاره كار 
چيست و چرا آموختن اين قواعد مدخل راه حل اين مسائل است. گفتم: »مدخل« و ورودی به راه  حل است 

و نه خود راه حل. 

خوب، از آنجا كه قرار شد گزارش نخستين مالقات با دكتر گفاش را در بخشی مستقل بنويسم، به ادامه تاريخ 
كادرها در هفته اخير می پردازم. و اين گزارش را خالف حركت زمان جلو می برم و از امروز شروع می كنم. 

مشت نمونه خروار
يكی از دغدغه های هميشگی من قضاوت هايی است كه افراد منصف زيادی در مورد جنبه های غيراخالقی 
رفتار ايرانيان كرده اند. يك نمونه تر و تازه و مستند آن كتاب خاطرات پوالر سفيركبير انگليس در ايران در 
دوره جنگ جهانی دوم است. او كه از سفر به كشور حافظ و سعدی در ابتدا بسيار خرسند است، به مرور 
به عنوان  به رغم حرفه ای بودنش  او هشدار می دهد كه  به  ما بدش می آيد كه چرچيل  از هموطنان  آنقدر 
يك سفيركبير، نفرتش از ايراينان می تواند هم بر منافع بريتانيا و هم بر سرنوشت حرفه ای خودش اثر منفی 
بگذارد. اما به نظر من آقای بوالر در قضاوت هايش فردی بسيار تيزبين و نكته سنج و منصف است. او در 
همان برخوردهای اوليه - مثاَل - با مهاجران لهستانی كه در آن شرايط دشوار از جنگ گريخته و به ايران پناه 
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آورده اند، خصوصيات شريف و عالی آنان را تشخيص می دهد و اين خصوصيات انسانی و معالی لهستانی ها 
را می ستايد. اما در مورد مردم خاورميانه به طور كلی و مردم ايران كه چند سالی در ميان آنان زندگی كرده 
است خيلی بد می گويد و حتی با صراحت در بخشی از خاطرات خود می نويسد كه در ميان تمام سياستمدان 

آن روز ايران شايد يك نفر مرد شرافتمند بيشتر وجود نداشته باشد. 

مردودی همه!
راستش اگر من هم مجبور شوم در مورد هموطنان خودم قضاوت كنم بايد بگويم دست كم تمام كسانی كه در 
كارگاه های آموزش دستورنامه رابرت شركت كرده اند نمره قبولی دريافت نخواهند كرد! و می توانم فهرست 
بلند بااليی از جنبه های منفی رفتاری افرادی را كه از نزديك می شناسم رديف كنم. اما من دنبال فهم علت اين 
قضيه هستم. و فكر می كنم كليد اين معما هم در درهم ريختگی دو نظام ارزشی دهات و قبيله با كالن شهر 
است. بخش اصلی از تحقيقات اين روزهای من توضيح اين پديده - به خصوص بعد از آشنايی با حقوق 
پارلمانی است. بيش از اين به اين كليات نمی پردازم و وارد ماجرايی می شوم كه جنبه هايی از شخصيت های 

ايرانيان امروز را به نمايش می گذارد. 

واكنش اعضای كميته فنی شورای عالی شهرسازی
يكی از مواردی كه فكر می كردم در معرفی دستورنامه رابرت خيلی موفق بودم، معرفی اين قواعد به اعضای 
ابتكار و معرفی آقای مهندس  كميته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری بود. چند ماه پيش بود كه به 
حالج من به همراه خود مهندس و يكی از دوستانش كه چند جلسه ای هم در كارگاه های آموزش دستورنامه 
رابرت شركت كرده بود برای معرفی اين قواعد به اجالس كميته فنی شورای عالی شهرسازی رفتيم و با كمك 
آقای حالج، حدود نيم ساعت اول جلسه را طبق يك سناريوی از پيش تنظيم شده اداره كرديم كه با استقبال 
اكثريت اعضای كميته فنی مواجه شد و اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه ادامه جلسه طبق همين قواعد اداره 
شود. من بسيار خوشحال بودم و فكر می كردم حتی اگر نخواهند كه من در جلسات شورا شركت كنم و 
رياست آموزشی آن را بر عهده بگيرم و يا حتی اگر اعضای كميته فرصت نداشته باشند در كار گاه های آموزش 
اين قواعد شركت كنند دست كم يكی دو نفر از ميان آن حمع در اهميت اين قواعد با مسؤالن سازمان های 
خودشان صحبت خواهند كرد و كوشش می كنند تا زمينه را برای معرفی و آموزش اين قواعد در سازمان های 

متبوع خودشان فراهم آورند. 

هم من و هم آقای مهندس حالج و هم آقای مهندس تك دهقان دوست آقای حالج كه آن روز ما را همراهی 
می كرد اذعان داشتيم كه در معرفی اين قواعد به اعضای كميته فنی شورای عالی شهرسازی موفق عمل كرديم 
و من عنوان گزارشی را هم كه در وب سايت كادرها دات كام در اين زمينه نوشتم گذاشتم: رأی نمادين 
اعضای كميته فنی به دستورنامه رابرت. و حتی پيش بينی كرده بودم اعضای كميته كه به نمايندگی از سازمان ها 
مختلف در كميته شركت می كنند از اين قواعد در مجموعه های خودشان نيز تعريف خواهند كرد و به اين 
ترتيب نان اين قواعد در يك پاتيل روغن فرو خواهد رفت. اما و به رغم اين پيش بينی ها هيچ خبر مساعدی 
نرسيد: نه همسر آقای حالج ايميل اعضا را به من داد كه در فهرست ايميل های وب سايت اضافه كنم و نه 

آقای حالج در اين زمينه صحبتی با من كرد. 

مدتی گذشت. دلم می خواست دست كم واكنش اعضای كميته فنی را در قبال قواعد دستورنامه بدانم و بفهمم 
كه در مورد آن جلسه چه قضاوتی دارند؟ آيا از قواعد خوششان آمده است يا نه؟ آيا می خواهند اين قواعد 
را بياموزند و طبق آن ها جلساتشان را اداره كنند يا نه؟ و در هر حال، من می توانم به ياری آنان اميدوار باشم 

يا نه؟ اما هيچ خبری نمی شد كه نمی شد. 

سرانجام  - فكر می كنم بعد از چند بار تماس و تأكيد به آقای حالج كه من مايلم از نتيجه كار و واكنش 
دوستان با خبر بشوم، آقای حالج به صورت سربسته گفت كه واكنش خوب نبوده است. و نياز به توضيح 
بيشتر دارد. به همين خاطر قول داد كه يك روز برای ادای توضيح بيشتر به دفتر بيايد كه نيامد و نيامد و 
سرانجام من چند بار به ايشان زنگ زدم و پيغام گذاشتم كه خوب است با هم صحبت كنيم يا هم ديگر را 
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ببينم. از اين درخواست های بی جواب من هم ده روزی گذشت تا اينكه امروز صبح آقای حالج زنگ زد 
و توضيح داد پيام من را ده روز پيش دريافت كرده است و تصميم داشته است همانشب جواب بدهد كه 
فراموش كرده است و حاال ناگهان به خاطرش آمده است. ناراحت بود بابت اين بدقولی ها و فراموش كاری ها. 
من اما كوشيدم موضوع صحبت را عوض كنم و تأكيد كردم مايلم واكنش اعضای كميته فنی را بدانم. اگر 
برايم توضيح بدهيد. من قضيه را  ببينم، دست كم خيلی خالصه در حد چند جمله  با  نمی رسيد همديگر 
می گيرم. با اين توضيح من بود كه آقای حالج -  كه البد انصافَا سرش بايد خيلی شلوغ باشد - سعی كرد 
در يكی دو جمله قضيه را توضيح بدهد و خالصه توضيح اش اين بود كه: يك، بعد از آنكه فهميده اند آقای 
نماينده سازمان محيط زيست در كميته است، فكر كرده اند كه خانم  مهندس حالج همسر خانمی يزدانی 
يزدانی دنيال كاريابی برای شوهر و همكاران شوهرش بود ه است و او را بابت اين كار سرزنش و تمسخر 

كرده اند و حتی گفته اند كه نمی دانستيم شما اينجا دنبال كاريابی برای شوهر و دوستان شوهرت هستی. 

با شناختی كه من از آقای حالج دارم و می دانم چقدر عاشقانه می كوشد اين قواعد را به مردم ايران آموزش 
بدهد و نيز می داند كه من تحت چه شرايط مالی دشواری هستم و در پی آن است كه شايد از قبل آموزش 
اين قواعد چيزی هم برای خرج  خانواده به من بماسد و به اين دو دليل دنبال معرفی اين قواعد به كميته فنی 
بود، می توانم حدس بزنم هم خودش و هم همسرش كه به اندازه خودش در اين زمينه نيت خير دارد، چقدر 

از اين برخورد اعضای كميته بايد دل شكسته شده باشند. 

و نكته دوم هم اينكه - به روايت مهندس حالج - ظاهراَ برخی از اعضای كميته از اينكه دريافته اند اين قواعد 
را بلد نيستند و يا شايد چون نابلدی آنان را به رخ كشيده  شده است، از اين بابت بسيار دلخور بودند. و به 

طور خالصه به اين دو دليل از اين قواعد استقبال نكرده اند. 

پتكی به كله ای به سختی سنگ
با عنايت به اين كه كميته فنی بيش از ده تا پانزده نفر عضو دارد و هر هفته نيز جلسه تشكيل می دهد و به 
بهترين نحو ممكن اين قواعد به آنان معرفی شد و حتی تمام اعضا اظهار عالقه كردند كه ادامه جلسه طبق 
آنكه حتی در حضور خودم  بعدی، و بدون  آنان در نشست های  اين واكنش  اداره شود،  قواعد دستورنامه 
اشكاالت را بررسی كنند، و در غياب من پرونده را بستند و تمام، می توانست و بايد مثل يك پتك سر هر آدم 
خيالباف و رؤيايی را داغان كند. آگر اين كميته فنی هم، بعد از آن معرفی جانانه و عالی از اين قواعد از آن ها 

استقبال نكند، پس ای قواعد ديگر به درد كجای اين مملكت خواهد خورد؟ 

به نظرم تجربه كميته فنی شورای عالی شهرسازی را نبايد دست كم گرفت. همان طور كه آقای مسجد جامعی 
رئيس شورای شهر تهران با سرسختی در برابر ساده ترين و كارآمدترين و منصفانه ترين قواعد اداره جلسات 
كه آقای عبدالحسينی به او تذكر می داد مقاومت كرد و حاضر نشد حتی بشنود، و همانطور كه دكتر چمران 
اصاَل حاضر نيست در اين مورد كسی چيزی به او بگويد، همانطور كه مهندس رامينه با اصرار می گويد ما 
هيچ مشكلی نداريم و حرف من را در اين مورد كه نشست های شما سراپا اشكال است به هيچ می گيرد، اين 
شواهد بايد كفايت كند كه ما مسأله را به طور ريشه ای تر بررسی كنيم و دست كم به قول رئيس دانشگاه 
اروپايی سن پترزبورگ سر در بياوريم كه در ايران امروز چه كسانی از اين قواعد در عمل استقبال خواهند 

كرد و نتيجه استقبال آنان چه خواهد بود؟ 

پرونده مختومه با دو درخواست
بعد از توضيح های آقای مهندس حالج - و جالب است كه تأكيد كنم: بدون آنكه اصاَل ناراحت شوم - خيلی 
خونسرد به او گفتم: پس پرونده كميته فنی مختومه می شود. و بی درنگ اضافه كردم اما دو درخواست دارم. 
استقبال كرد. برايش توضيح دادم : روز 17 ارديبهشت سال 95 پنجمين سالروز تأسيس دفتر كادرهاست و 
من تصميم دارم اگر بشود مراسمی در آن روز داشته باشيم. به عالوه، دنبال اين هستم كه با حضور اعضای 
عالقمند انجمن كادرها  را به عنوان نخستين انجمن پروفشنال تأسيس كنيم. برای اين هر دو مورد می خواستم 
ببينم كه آيا می توانم روی كمك شما حساب كنم؟ و آقای حالج با الفاظ سراسر محبت آميزش اظهار عالقه 



249

كرد كه در هر دو زمينه به من كمك خواهد كرد و اين كمك را وظيفه خودش می داند. خوشحال شدم و با 
هم خداحافظی كرديم. 

انجمن های مالكان ساختمان در شهرك اكباتان
از وقتی در روزهای اخير به اين نكته توجه كرده ام كه در تهران و ساير شهر های بزرگ ما چقدر انجمن های 
بالقوه موجود مالكان ساختمان داريم و اين ها برای سازماندهی نسبت به انجمن محله ای هم در اولويت قرار 
می گيرند، نسبت به اخبار و مسائل مربوط به اين انجمن های بالقوه نيز حساس تر شده ام. به همين خاطر، به 
انتشار گزارش مربوط به آموزش دستورنامه رابرت به انجمن های مالكان ساختمان در وب سايت  محض 
كادرها دات كام يك نامه برای خانم بهار مختاری كه تلفنی اظهار عالقه كرده در كارگاه هايی كه در آينده 
شروع خواهد شد شركت كند ارسال كردم و از او خواستم تا گزارش مربوط به آموزش قواعد به انجمن های 
ساختمان را مطالعه كند. چون به من گفته بود كه او در شهرك اكباتان زندگی می كند و من حدس زدم شايد 
اين تجربه به دردش بخورد و سعی كند مثاَل اعضای هيأت مديره ساختمان را برای آموزش اين قواعد تشويق 
كند. البته خانم بهار مختاری جواب نامه ام را به صورت تشكر داد و مطلب تمام شد. اما ديشب بود كه نامه ای 
از آقايی به نام ايرانمنش )اگر اشتباه نكنم(  دريافت كردم كه از من خواسته بود نامه پيوست را بخوانم و 
خواندم. آن نامه را يكی از اعضای شورای شهر تهران با توجه به تجربه ساكنان شهرك اكباتان به دكتر چمران 
رئيس شورای شهر تهران نوشته است. من اين مكاتبات را نقل می كنم و بعد از اشاره به اهميت آن ها به اقدامی 

كه خودم انجام دادم و به واكنش آن  اشاره خواهم كرد. 

نامه آقای ايرانمنش به دوستانش اين بود: 

سالم دوستان:
لطفا نامه های پيوست را مطالعه نماييد. نامه آقای دكتر صابری به آقای مهندس چمران، حاصل تالش های 
جمعی اهالی اكباتان در دو سال گذشته است. اگرچه ممكنست بزودی جواب ندهد، ولی در هر حال شروع 

تثبيت نظرات ما بعنوان اهالی يك محل در تعيين رسمی سرنوشتتمان است.انشاء اهلل كه خير است!

باسپاس : ايران منش-94-9-21

اين همه نامه دكتر صابری به دكتر چمران رئيس شورای شهر تهران:

همكار ارجمند جناب آقای مهندس چمران  
رئيس گرامی شورای اسالمی شهر تهران-دوره چهارم- سال سوم 

با درود و سپاس
بدينوسيله موضوعی درباره شوراياری ها پيش نهاده می شود اميدوارم ضمن اظهارنظر خويش موضوع را به 
ستاد هماهنگی شوراياری ها بويژه جناب آقای طاليی و نيز كميسيون نظارت حقوقی ارجاع فرماييد تا نظر 
ايشان نيز جلب و كسب شود. در شهرداری تهران مناطقی هستند كه به دليل بافت خويش و نيز اجرای دقيق 
قوانين از جمله قانون تملك آپارتمان ها دارای ساختار مديريتی بوده كه می توان به جای شوراياری ها از آن 
بهره برد. ، برای نمونه در شهرك اكباتان ساكنان هر ورودی نماينده خويش را بر می گزينند. اين نمايندگان 
هيئت مديره هر بلوك را بر می گزينند و هيئت مديره مركزی برگزيده می شود اين ساختار پلكانی با مشاركت 
حداكثری شكل می گيرد، در حالی كه در دوره شوراياری پيشين ادعا برآن بود كه فردی با حدود  40 رأی 
در آن شهرك پرجمعيت به عضويت پذيرفته شده ، البته كه مطلب نگاشته شده از جهت علمی در مرحله 
نخستين است و می بايست پژوهش و نقاط قوت و ضعف ديده شود و  .... .پس خواهشمندم موضوع را به 
بحث گذاشته در صورت لزوم ساختارهای گوناگون ،گفتگو شود  . نهاد شوراياری با آنها تطبيق داده شود. 

نيز خواهشمندم مرا از نظرات و بحث ها آگاه فرمائيد.

با دوباره گويی سپاس علی صابری
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من آقای علی صابری را نمی شناسم اما فكر می كنم همان نماينده ی نابينايی است كه وكيل است و آقای آرش 
كيخسروی خيلی دنبال آن بود كه من قواعد دستورنامه رابرت را به او معرفی كنم. اما از بس تمام كسانی 
كه از سو ی آقای كيخسروی معرفی شدند با من خوب رفتار نكردند كه اصاَل از هرچه معرفی كردن بود دل 

زده شدم. 

در هر صورت اين اسناد را از اين جهت نقل می كنم كه آيندگان دريابند در سال 1394 هجری شمسی نماينده 
شورای شهر تهران در مورد ساختار اداره انجمن های همسايگان يا خانه  داران چه طور فكر می كند و از ررئيس 
شوارای شهر كه فردی مثل دكتر چمران است چه تقاضايی دارد و چطور از او می خواهد قضيه را با سردار 

طاليی در ميان بگذارد كه رئيس كميسيون  شوراياری ها شده است و چه كارها كه نكرده است. 

و در ادامه نامه آقای سيد مجمد ايرانمنش به آقای صابری را نقل می كنم:

از حسن  فراوان  سپاس  صابری ضمن  دكتر  آقای  جناب  ،سالم  تهران  شهر  اسالمی  شورای  محترم  :عضو 
نظرتان، گفتنی است كه خوشبختانه در سال گذشته با همت واالی اهالی و تالش های حاميان محيط زيست 
برخی  قانونی  های  مساعدت  نيز  و  گرفت-  شهرداری شكل  امان  بی  تعرضات  اثر  در  كه  سمنی  اكباتان- 
اعضای شورای شهر، از  نفر به شوراياری راه يافتند .البته تخلفات و تقلباتی صورت گرفت كه با حضور پر 
رنگ اهالی اكباتان نسبت 6 هفت كانديد اين سمن، به گذشته، موثر واقع نشد .  30 سال تجربه اداره شهرك 
توسط هيئت مديره مركزی، هيئت مديره ما همگی فكر می كنيم كه اين شهرك با برخورداری از حدود ها 
و شورای ساكنان بلوك ها و سابقه دراز فعاليت سمن های بزرگ و كوچكی كه همگی به انحاء مختلف در 
مديريت شهرك بسيار موثر بوده اند، توان برگزيدن شهردار محل را از بين خود نيز داراست.  در صورت نياز، 
اطالعات كافی در اين زمينه ها، تقديم خواهد شد. باسپاس دوباره از حمايت های شورای محترم شهر تهران :

سيد محمد ايران منش 
مدرس دانشگاه و عضو حاميان محيط زيست اكباتان

البته جمله های بندهای باال هنگام بردار و بذار به هم ريخته است. اما خالصه اش اين است كه می گويد از 
بين 7 كانديدای »حاميان محيط زيست شهرك اكباتان« كه به صورت يك سازمان مردم نهاد )سمن( فعاليت 
می كند و اين سمن هم برای مقاومت در برابر تهاجمات شهرداری شكل گرفته، 6 نفر آنان به عنوان عضو 
شوراياری انتخاب شدند. در آخر هم می گويد كه ما می توانيم خودمان شهردار محل خودمان را انتخاب كنيم. 

وقتی من اين نامه ها را خواندم، ابتدا تصميم گرفتم از زحمات آقای ايرانمنش تشكر كنم. اما وقتی متوجه شدم 
كه نامه ی او به صورت همزمان برای گروه قابل توجهی از دريافت كندگان ارسال شده است كه به احتمال زياد 
همه بايد فعال زيست محيط يا فعال اجتماعی و يا از فعاالن ساكن شهرك اكباتان باشند تصميم گرفته ام نامه ام 
را برای همه ارسال كنم و از آنان بخواهم كه به خصوص دو گزارش مربوط به آموزش دستورنامه رابرت به 
انجمن های مالكان ساختمان را كه در وب سايت كادرها دات كام منتشر كرده ام مرور كنند. در نتيجه نامه زير 

را برای آقای ايرانمنش و ساير دريافت كنندگان ارسال كردم: 

جناب آقای ايرانمنش
سالم

تالش ها شما و همكاران جای تقدير دارد. برايتان آرزوی موفقيت بيشتر دارم

شايد نگاهی به گزارش مربوط به آموزش دستورنامه رابرت به اعضای انجمن مالكان ساختمان كه در لينك 
زير آمده است برای شما و همكاران مفيد باشد. می دانيد كه اين انجمن ها در كشورهای دموكراتيكی مثل هند 
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و آمريكا تجربه های بسيار ارزشمندی دارند كه می توان از  آن ها درس گرفت.
موفق باشيد داود حسينی

البته لينك ها را حذف كردم. در واكنش به اين نامه  آقای ايرانمنش جواب داد:

جناب آقای حسينی سالم. ضمن سپاسگزاری از زحمات فراوان شما در ارائه و جا انداختن يكی از موضوعات 
بسيار مهم، بسيار متاسفم كه نتوانستم در كارگاه شما شركت كنم. ما همچنان  شديد مشغول مسائل شهركمان 

هستيم و البته درگير چندين دادگاه حقوقی و كيفری. از بابت مطالبتان نيز تشكر فراوان دارم.

هميجا بايد يادآوری كنم كه آقای ايرانمنش به دليل اينكه يك فعال زيست محيط شناخته شده است از سوی 
خانم نسرين ستوده به كارگاه  وكيالن دعوت شد و يكی دو جلسه هم آمد اما ديگر نيامد. حاال توضيح می دهد 

كه نتوانست در كارگاه ها شركت كند و اين قواعد را ياد بگيرد. 

مقايسه كالس های اكابر با كالس های مدرسه
واقعيت اين است كه اين روز ها مردم و به خصوص افراد توانمند و فعالی مثل اين آقای ايرانمنش ها آنقدر 
سرشان شلوغ است كه واقعَا نمی شود از آنان توقع داشت بتوانند از آن طرف تهران به اين طرف شهر بيايند 

و در چند ده جلسه ی كارگاه هم شركت كنند و آيا اين قواعد را بتوانند ياد بگيرند يا نه؟ 

نكته مهم اين است كه تمام اين افراد بر اهميت و ضرورت يادگيری اين قواعد اذعان می كنند اما از طرف ديگر 
واقعَا آنقدر گرفتارند كه انصافَا و خداوكيلی نمی شود از آنان انتظار داشت كه معجزه كنند و بتوانند در شصت 
يا هفتاد كارگاه شركت كنند تا اين قواعد پيچيده را آنقدر خوب يابد بگيرند كه بتوانند يك جلسه را اداره كنند. 

خالصه اينكه درست مثل سوادآموزی، وقتی افراد از سن دبستان گذشتند و به كبر سن رسيدند ديگر برايشان 
بسيار بسيار سخت است كه در كالس های اكابر شركت كنند. مگر آنكه افراد ضمن خدمت سربازی يا در 
محل كار بخشی از وقت خودشان را صرف سواد آموزی كنند. آن هم معلوم نيست كه چقدر بتوانند سواد 

ياد بگيرند. 

به نظرم اين هم كشف بسيار مهمی است: اين قواعد را بايد از بچه های مدرسه ای شروع كرد: نتيجه ای كه 
خودم مدت هاست به آن رسيده ام. اما حاال كه كارگاه های خودم را به كالس های اكابر مقايسه می كنم بهتر 

می توانم عمق فاجعه را درك كنم و به اهميت تمركز روی مدارس بيشتر پی می برم. 

اهميت اسناد
در هر حال، به نظرم برای كسانی كه در آينده تاريخ شكل گيری تمدن دموكراتيك در ايران را دنبال می كنند 
اسنادی كه نقل كردم معرف چيزهای بسيار زيادی است و می توان از آن ها درس های زيادی آموخت. به 
خصوص كه خودم در جريان نقل همين اسناد بود كه توانستم كارگاه های خودم را با كالس های اكابر تشبيه 

كنم و بهتر بفهمم چرا برای افراد بزرگسال اين همه دشوار است كه اين قواعد پيچيده را بياموزند. 

يكی از مادران صلح
بعد از ارسال نامه  ای كه برای آقای ايرانمنش نوشته بودم برای تمام ايميل های دريافت كننده نامه ی او، يكی 
از آنان به نام روبان تبريزی به من جواب داد. با نقل مكاتباتم به اين خانم اين بخش از روزنوشت را به پايان 

می برم. خانم تبريزی اين طور جواب داده است: 

سالم جناب آقای حسينی
بنده 3 بار افتخار حضور در كالسهای شما رابعنوان دستيار در مادران صلح داشتم اميدوارم آموزش مداوم شما 

باعث يادگيری نظم و در نهايت پيشرفت ايرانيان گردد.  تبريزی
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راستش هرچه فكر كردم خانمی به اسم تبريزی به يادم نيامد. به خصوص به خاطر ندارم كه كسی به عنوان 
دستيار در كارگاه ها كمكم كرده باشد. البته يك خانم ديگری بود كه بسيار فعال بود و او بود كه همراه با دو 
خانم ديگر برای گفتگو به دفتر آمدند اما اسم او روبان و فاميلی او تبريزی نبود. در هر حال، اين خانم را به 
جا نياوردم. اما احساس كردم خوب است  حاال كه جوابم را داده است ارتباطمان را دوباره احيا كنيم. نامه 

نسبتَا مفصل زير را برايش ارسال كردم: 

سالم عرض می كنم

خوشحال شدم كه نامه ای از شما دريافت كردم. من مدت هاست كه از فعاليت های مادران صلح كاماَل بی خبرم. 
بسيار ممنون می شوم در مورد فعاليت آنان من را با خبر سازيد. 

البته آنچه را كه من آموزش می دهم به دانش حقوق مربوط است و »حق« محسوب می شود و قواعد قانون 
پارلمان برای رعايت و حفاظت از اين حقوق تدوين شده اند. 

البته، تجربه نشان می دهد كه حق به عنوان يك امر اجتماعی و اعتباری بايد قباَل در يك جامعه شناخته شده 
باشد و از سوی مردم به عنوان يك امر اعتباری پديرفته شده باشد، بعد از آن است كه مردم نياز به قواعدی 

را كه از آن حق و حقوق آنان حمايت و پاسداری كند درك خواهند كرد. 

متأسفانه در كشور ما و در جريان تعيين سرنوشت گروهی و ملی، هنوز حقوق اقليت، اكثريت، افراد، غائبان، 
و كل مجمع و كل جامعه شناخته شده نيست. به همين دليل وقتی گروهی فرصت پيدا می كنند كه دور هم 
جمع شوند و با هم كاری را انجام دهند بيشتر دنبال اين هستند كه به صورت هيأتی كار را جلو ببرند. اما به 
محض اينكه تعداد آنان از حدود 10 نفر بيشتر شود و آقا باال سر )يا خانم باال سر( هم نداشته باشند، يا نتواند 
اقتدار يك نفر را بپذيرند، كارها در هم گره می خورد و ممكن است حتی به جاهای باريك هم بكشد. تجربه 

مادران صلح را كه به خاطر می آوريد؟ 

البته، قواعد قانون پارلمان به روبط افراد در جريان تصميم گيری گروهی نظم هم می بخشد، اما هدف ان قواعد 
تعيين حق عادالنه و منصفانه تمام افراد در تمام لحظات است و چون همه در جريان رسيدن به اراده جمع 
احساس می كنند كه عدالت رعايت شده است و حقوق همه حفظ شده است، آن تصميم را با جان و دل قبول 
می كنند و در نتيجه مردم به مرور رعايت قانون را - كه چيزی جز تبلور اراده اكثريت با رعايت دقيق حقوق 
اقليت، غائبان و افراد نيست - امری اخالقی و انسانی و ارزشمند تلقی خواهند كرد و جامعه از يك جامعه 

استبدادی و جنگلی به يك جامعه انسانی تبديل می شود. 

من اميدوارم در اين مختصر توضيح داده باشم بدون اينكه افراد يك جامعه قواعدی را كه من تدريس می كنم 
ياد بگيرند و آن ها را در تمام گروه ها و جمعيت ها و سازمان های اجتماعی خود رعايت كنند، آن جامعه هنوز 
به يك جامعه انسانی تبديل نشده است و در عصر توحش به سر می برد. بنا بر اين اهميت آن قواعد بسيار 
بسيار بيشتر از نظم و پيشرفت است. بدون آن قواعد ما در دوران بربريت به سر می بريم و البته هنوز متوجه 

اين نكته  هم نيستيم. 

برای شما ارزوی شادكامی دارم. 

با احترام. داود حسينی

اين  اهميت  افرادی كه  البته،  ترويج كنم و  را  پارلمان  قانون  قانون و  از  من هميشه كوشيده ام چنين دركی 
رويكرد را بگيرند كم هستند. 
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چه كسانی از اين قواعد استقبال خواهند كرد؟ 
اگر قرار باشد مثل آقای آلگ خارخوردين رئيس دانشگاه اروپايی سن  پترزبورگ راجع به اين موضوع اول 
تحقيق كنيم كه چه كسانی و چه گروه هايی از قواعد دستورنامه رابرت استقبال خواهند كرد؟ من می توانم بر 

اساس شواهد بگويم: تا اينجا كه اعضای ساختاری انجمن معتادان گمنام بيشترين استقبال را نشان داده اند. 

راستش، درست بعد از نوشتن بند باال، كمی تأمل كردم و واكنش تمام افرادی را كه توسط خودم يا دوستان 
اوليه با دستورنامه رابرت آشنا شدند، با سرعت مرور كردم: نمی شود گفت كه انجمن معنادان گمنام بيشترين 
استقبال را داشته است. شايد بشود گفت: اين انجمن  يا دست كم دو عضوی از اين انجمن كه من از نزديك 
می شناسم استقبال پرشوری از اين قواعد داشته اند و دارند تالش می كنند اين قواعد را از طريق انتشار آن  
در يك گروه تلگرامی به بيش از يك صد نفر ديگر از اعضای ساختاری انجمن خود نيز آموزش بدهند. اما 
افراد بسيار زياد ديگری نيز به همين اندازه در ترويج و آموزش اين قواعد به ديگران از خودشان اشتياق نشان 

داده اند و تعداد آنان نيز بسيار زياد است. 
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دوشنبه 23 آذر 1394

پرواز به سوی عسلويه
قرار است امروز ساعت 13 و 24 دقيقه با هواپيمايی آسمان به طرف عسلويه پرواز كنم و فردا كارگاه آموزش 
دستورنامه رابرت برای كاركنان و مديران شركت پااليش گاز پارسيان را برگزار كنم. اين نخستين كارگاه 
آموزش دستورنامه رابرت برای مديران يك شركت صنعتی در ايران است. و اگر كارگاه به خوبی برگزار 
شود می توان اميدوار بود كه در تسريع ترويج اين قواعد در ساير شركت ها نيز تأثير مثبت خواهد گذاشت. 

من برای شركت در اين كارگاه  كار زيادی انجام ندادم. البته خيلی فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه به 
جای پرداختن به تاريخ و اهميت تاريخی اين قواعد، يك راست بروم سراغ آموزش آن ها و طی هشت يا 
شش جلسه ای كه برگزار خواهد شد، مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد را برای حاضران توضيح بدهم تا آشنا 
شوند. بعد از آن كه تا حدودی با اين قواعد آشنا شدند، و با توجه به حساسيت ها و عالئق مخاطبان در مورد 
اهميت تاريخی اين قواعد هم صحبت خواهم كرد. با اين همه، هنوز هيچ تصور دقيق و روشنی از اينكه چه 
تعداد از كاركنان در اين كارگاه شركت خواهند كرد، انگيزه واقعی آنان از شركت در اين كارگاه ها چيست، 
ندارم. در نتيجه، بنا را بر اين گذاشته ام كه در مراحل اوليه بكوشم شناختی واقعی از انگيزه ها و سطح نيازهای 
مخاطبان به دست آورم و بر اساس آن شناخت است كه برنامه كارگاه را تعديل خواهم كرد. به همين خاطر در 
ساعات پيش رو بايد وقت صرف گردآوری اسناد و فايل هايی كنم كه ممكن است آنجا به آن ها نياز پيدا كنم. 

در هر حال، بعد از شركت در اين كارگاه و بازگشتن از عسلويه است كه گزارش مفصل اين تجربه تاريخی 
را خواهم نوشت. اما از حاال به خودم هشدار می دهم كه هوشيار باش و با حساسيت روند ها را دنبال كن تا 

بتوانی بهترين تأثير را بر روند ترويج اين قواعد در ايران بگذاری. 

مالقات با معاون وزير
قرار بود امروز ساعت 5 بعد از ظهر در دفتر آقای دكتر كفاش معاون وزير آموزش و پرورش باشم و حدود دو 
ساعتی با او در مورد اهميت و كيفيت آموزش قواعد دستورنامه رابرت صحبت كنيم. اما اين جلسه به خاطر 
سفر به عسلويه به روز ديگری موكول شد. ديروز با دفتر آقای دكتر تماس گرفتم و قرار شد هفته آينده جلسه 
را تنظيم كنيم. در اين فاصله به خاطرات نخستين جلسه ام با آقای دكتر كفاش زياد فكر كردم و هرچه بيشتر 
فضای حزب الهی حاكم بر كل ساختمان عالقبندان را به خاطر می آورم، نسبت به آينده اين مالقات بدبين تر 
می شوم: فضای معاونت حقيقتَا به يك مسجد يا دفتر يك امام جمعه شهری مثل ورامين بيشتر شبيه بود تا 
معاونت فرهنگی و پژوهشی يك وزارتخانه. بدون استثنا همه كاركنان ريش داشتند و هم نسبت به اينكه يك 
مرد ريش تراشيده جرأت كرده به وسط آنان برود با حيرت من را ورانداز می كردند. من در مورد اين نكات 
به تفصيل خواهم نوشت اما هرچه به اين نشانه ها بيشتر توجه می  كنم نسبت به آمادگی اين معاونت برای 

فراگيری و ترويج اين قواعد بيشتر دچار ترديد می شوم. 

اهميت جنبش پاكان
معتادان كمنام  انجمن  تاريخی  اهميت  قبل متوجه  از روز  بيش  به همين تجربه هاست كه هر روز  با توجه 
می شوم: تنها انجمنی كه به طور كلی بر اساس آموزه های دستورنامه رابرت و قانون و رويه پارلمانی در ايران 
ايجاد شده و حدود 400 هزار نفر در سراسر ايران عضو دارد و رهبران آن  هم با چه اشتياقی دارند پيچيده ترين 

بخش قواعد دستورنامه رابرت را با دقت و پيگيری می آموزند. 

داود  آقای  و  می افتد  راه  به  اشتهارد  از  هفته  هر  كه  اعلمی  آقای حبيب اهلل  هفته گذشته،  دو  يكی  در طول 
پيشنهادهای  بر  ناظر  پيچيده ی  قواعد  تا  كادرها می آيند  دفتر  به  نفری  برمی دارد و دو  از كرج  را  رئيس دانا 
پارلمانی را فرابگيرند، به صورت بسيار جدی و مستمر، تلفنی با من تماس گرفت و كوشيد تا قواعد ناظر بر 
پيشنهاد اصالح را - كه پر مصرف ترين پيشنهاد پارلمانی است - به زبان ساده تر برای انتشار در الگتروگروه 
تلگرامی خودش كه حدود 120 از نيروهای ساختاری انجمن معتادان گمنام از سراسر ايران عضو آن هستند 
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منتشر كند. اگر به قول آقای الگ خارخوردين وظيفه داشته باشيم تحقيق كنيم كه اصاَل چه گروه های از قواعد 
انگار اعضای  از تمام گرو ها،  استقبال خواهند كرد، مشاهدات من نشان می دهد - بيش  دستورنامه رابرت 
انجمن معتادان گمنام هستند كه از اين قواعد بيشترين استقبال را كرده اند، البته، آن  هم اعضای ساختاری اين 
تشكيالت كه مجبور هستند جلسات ماهانه و مرتب مجامعی را برگزار كنند كه حدود 25 تا 30 نفر عضو دارد 
و هر كدام از آنان نيز به عنوان نماينده از سوی گروه های پائين دستی انتخاب شده اند. خالصه اينكه كادرهای 
انجمنی كه 400 هزار عضو دارد و اعضای آن  هم عضو سالی يك رأی نيستند كه بخواهند در مجمع ساالنه 
شركت كنند و عده ای را به عنوان نماينده و عضو هيأت مديره برگزيند و رتق و فتق امور را به آنان بسپارند و 
به خانه هی خود برگردند. اعضای مسؤل اين ساختار است كه در ايران امروز بيشترين استقبال را از دستورنامه 
رابرت نشان می دهد. در حاليكه - به عنوان نمونه - اعضای كميته فنی شورای عالی شهرسازی كه آنان هم 
هر هفته در مجامع اين كميته شركت می كنند بدترين برخورد را از خود بروز دادند. يا فردی مثل مهندس 
عطارديان كه عمرش را صر انجمن ساختن كرده است، لفظَا از ترويج اين قواعد حمايت كرده است اما در 
عمل احساس كرده با مشكالت مواجه است كه اين قواعد در حل آن ها نقشی ندارند يا بروز آن ها ناشی از 

ناآشنايی با اين قواعد نيستند، وگرنه حتمَا نسخه را می پيچيد. 

بس است. بايد خودم را برای رفتن آماده كنم. در حاليكه از تجربه های دو هفته گذشته چيز زيادی يادداشت 
نكردم. بماند برای بعد از عسلويه. 
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شنبه 28 آذر 

گزارش خطوط مقدم
ساعت 11 صبح روز دوشنبه از دفتر خارج شدم و به فرودگاه مهرآباد رفتم و روز های سه شنبه و چهارشنبه 
24 و 25 آذر در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به حدود 25 نفر از كاركنان و كارشناسان شركت پااليش 
گاز پارسيان در جنوبی ترين منطقه استان فارس شركت كردم. ساعت حدود 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
از فرودگاه عسلويه به تهران برگشتم و حدود ساعت 10 شب در دفتر بودم. پنجشنبه و جمعه خبر كوتاهی 
از برگزاری اين كارگاه آموزشی را به زبان فارسی و انگليسی در وب سايت كادرها دات كام كار كردم. به 
خوانندگان فارس زبان قول دادم ادامه مطلب به زودی در وب سايت منتشر شود، اما طی چند روز اخير به 
نحوه ی نوشتن آن انديشيدم و هنوز به جای دلخواه نرسيدم. همين تأمالت سبب شد از روزنوشت ها نيز 
باز بمانم. تصميم گرفتم گزارشی از خطوط مقدم ارايه دهم تا از تاريخ چنبش كاردها عقب نمانم و گزارش 
عسلويه را - چه بسا به صورت يك گزارش مستقل و قابل نشر در شرايط فعلی - به صورت جداگانه بنويسم. 

به همين خاطر پيش از پرداختن به آن گزارشی از خطوط مقدم ساير جبه های جنبش كادرها ارايه می دهم.

انجمن مالكان ساختمان
ديروز جمعه آقای عبداهلل صفائی پور همسايه ديوار به ديوار من و كارشناسان معتبر و مورد اعتماد وزير صنايع 
برای كمك جهت نصب مونيتوری كه به من هديه داده است به دفتر آمد. به نظرم فرصت مناسبی بود كه 
عالوه بر تجربه عسلويه و كارگاه شركت پااليش گاز پارسيان در مورد آموخته های جديدم در مورد انجمن 
مالكان ساختمان ها نكاتی را با او در ميان بگذارم. اين نكات برای خوانندگانی كه اين مطالب را دنبال می كنند 

نكته جديدی نداشت. اما فكر می كنم برای آقای صفائی پور جديد بود. 

طی آن گفتگو برايش توضيح دادم كه چطور مالكان آپارتمان های يك مجتمع مسكونی و تجاری چه بخواهند 
و چه نخواهند يك انجمن يا يك شركت تعاونی را ايجاد می كنند و در نتيجه بايد بتوانند در چارچوب قواعد 
يك  می توانند  بخواهند  اگر  انجمن ها  اين  اعضای  به عالوه،  بكنند.  عمل  و  بگيرند  تصميم  پارلمانی  عرف 
شركت تعاونی ايجاد كنند كه آورده ی هر كدام از آنان ملكی است كه مالك آن هستند. در آن صورت فكر 
كنيد كه اين شركت های تعاونی چقدر ثروتمند هستند و با اين سرمايه های عظيم چه كارهای اقتصادی عظيمی 
كه نمی توانند انجام دهند. آنان با اين سرمايه و اعتبار می توانند از بانك ها وام بگيرند و دست به كارهای 
بزرگ تجاری بزنند. به همين خاطر است كه انجمن های مالكان ساختمان در كشورهايی مثل آمريكا و هند 

شركت های بسيار ثروتمندی هستند كه در بسياری از بنگاه ها و بورس ها سهام دارند. 

خودم فكر می كنم در حال حاضر صرف اشاره به اين نكات به فرد توانمندی مثل آقای صفائی پور كافی است 
تا تخيلش به حركت درآيد و كم كم به اين موضوع ها فكر كند. 

در جلسه مورد بحث در مورد جنبه ها و ابعاد جديد قانون پارلمان نيز كه در جريان سفر به عسلويه به آن ها 
توجه كرده بودم توضيح هايی دادم: از جمله نظر آقای خامنه ای در اين زمينه كه رأی مردم را به حق الناس 
گره زده است و اين انديشه می تواند زمينه ساز تحوالت بزرگی در فقه شيعه شود. دوم اشاره به اينكه مذهب 
شيعه اصل عدل را هم اضافه دارد و اين قواعد نيز قسط و عدل در فرايند تصميم گيری را تضمين می كند. به 

نظر خودم اين ها نكات مهمی هستند كه نظر افرادی مثل ٌآقای صفائی پور را جلب می كند. 

داستان گربه گرفتار و خاطره تكان دهنده همسايه از جبهه جنگ
همين جا خوب است به ماجرای گربه ای اشاره كنم كه بين شيشه پنجره های بسته ساختمان پرطبقه رو به رو 
و توری فلزی روی پنجره گرفتار شد و وقتی قضيه را برای آقای صفايی پور تعريف كردم ديدم چشمانش پر 
از اشك شده است. علت را پرسيدم خاطره ای غريبی را برايم نقل كرد. هم قصه گربه گرفتار و هم خاطره 
همسايه وفادار هر دو برای آفرينش آثار دراماتيك مايه دار هستند و هر دو را قبل از پرداختن به مسائل ديگر 

به صورت خالصه نقل می كنم. شايد روزی بر اساس آن ها قصه هايی سر هم كردم. 



257

چهارشنبه 11 آذر روز اربعين بود و همه جا تعطيل. وقتی برای قدم زدن داخل حياط خزان زده رفتم متوجه 
شدم يكی از چهار بچه گربه ای كه در گوشه حياط به دنيا آمدند و حاال بزرگ شده اند،  روی ديوار چمباتمه 
زده است و غمگين به نظر می رسد. هنگام قدم زدن صدای ناله يك بچه گربه را شنيدم. معلوم بود اين صدا از 
دهان بسته ی اين بچه گربه كه روی ديوار كز كرده بيرون نمی آمد. اطراف را وارسی كردم. يكی ديگر از برادان 
يا خواهران همان بچه گربه روی قسمت ديگری از ديوار حياط چمباتمه زده بود. اما صدای ناله بچه  گربه ای 
كه ملتمسانه كمك می خواست از اين بچه گربه هم نبود. بهتر گوش دادم: صدا مال بچه  گربه ی ديگری بود 
كه از جايی بيرون می آمد كه ديده نمی شد. كنجكاوی كردم. از ديوار باال رفتم و بچه گربه را پيدا كردم: بين 

شيشه و توری فلزی ساختمان رو به رو گير افتاده بود. به راه پيش داشت و نه راه پس. 

وضعيت همين بچه گربه تا روز شنبه ادامه يافت كه من از داخل خيابان حافظ شمالی به كوچه ای كه در انتهای 
آن ورودی ساختمان رو به رو قرار دارد رفتم كه محل استقرار مؤسسه ای است به نام مؤسسه روايت كه ظاهراَ 
ابتدا مؤسسه روايت فتح بوده است كه از نامه برنامه ای اقتباس شده كه آقای مرتضی آوينی آن را به صورت 
مستند می ساخت و از تلويزيون پخش می شد. شنبه صبح به دربان اين ساختمان خبر دادم. خودم نيز داخل 
ساختمان شدم. طبقه زير همان طبقه ای كه گربه بين پنجره و توری آن گرفتار شده بود دو اتاق يا سالن بزرگ 
را به مسجد تبديل كرده اند. من به داخل آن مسجد رفتم و از طبق زير با بچه گربه ميو ميو كردم و حدود 
ساعت ده صبح كه وارد حياط شدم از بچه گربه خبری نبود: وارد ساختمان طبقه باال شده بودند كه حاال 
ابنار است و كليدش دست كسی كه تعطالت اربعين به كربال سفر كرده بود. و سرانجام بچه كربه آزاد شد. 

در طول اين دو سه روز من از ديوار باال رفتم و با همسايه كناری ساختمان رفيق شدم و قرار شد كه او طی اين 
سه روز برای بچه گربه آب و غذا بگذارد. همچنين به آتش نشانی هم تلفن زدم. گفتند چون مالك ساختمان 
حضور ندارد فقط در حضور نيروی انتظامی اقدام خواهند كرد. به پلس 110 زنگ زدم. تلفن چی به من گفت 
چون ساختمان متعلق به سپاه است )در حاليكه به مؤسسه روايت مربوط است و نمی دانم كه مستقيمَا به سپاه 
هم مربوط می شود يا نه( شايد نيايند. و چون جان بچه گربه به خاطر امكان غذا دادن به او فراهم بود در خطر 

نبود تا شنبه صبر كرديم كه نجات يافت. 

گرفتاری دو رزمنده در محوطه ی مين گذاری شده 
اين ماجرا را صبح جمعه همان هفته كه در محل دفتر جلسه ساختمان برگزار شد برای آقای صفائی پور هم 
تعريف كردم. ديدم چشمانش پر آب شد. علت را پرسيدم: گفت كه او و يك رزمنده ديگر از دوستانش در 
متوجه می شوند پر از مين است گرفتار می شوند. مين های كششی و ضدكششی به هم  محوطه ای كه بعداَ 
نصب شده بودند و نمی شد تشخيص داد كه اين سيم را قطع كنند مين مفجر می شود يا بكشند. به همين دليل 
يكی دو روزی به انتظار كمك می مانند و كمكی نمی رسد و سرانجام ريسك می كنند و علی اله اقدامه به قطع 

سيم های مين ها می كنند و دست كم خود آقای صفائی پور نجات پيدا می كند. 

آنچه كه خاطره آقای صفائی پور را جذاب تر می كند شخصيت دوست همراهش بوده است كه در طول مبارزه  
طوالنی اش در جبهه فقط به استناد تفسيرهای خودش از فال خواجه حافظ شيرازی تصميم می گرفته است. 
از جمله برای نجات از اين تله نيز به ديوان شعر حافظ استناد می كند و دست به اقدام می زند. خود اين چند 

خط می تواند ماجرای يك تأتر حرفه ای باشد. 

ادامه انجمن مالكان ساختمان
همانطور كه گفتم چند جمعه پيش در دفتر كادرها نشست مالكان ساختمان را برگزار كرديم و حتی گزارشی 
از اين نشست را همراه با عكس و به دو زبان فارسی و انگليسی در وب سايت كادرها دات كام منتشر كردم. 

نكته های مهم اين ها هستند:
1. در تهران و به طور كلی در ايران هزاران هزار انجمن بالقوه مالكان ساختمان وجود دارد كه در نخستين 
سطح، بايد به صورت گروهی در مورد مشاعات و زندگی اجتماعی در مجتمع تصميم يگريند و در مرحله 
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بعد می توانند به شركت های سرمايه گذاری بسيار بزرگ تبديل شوند كه هر عضو آن دست كم يك آپارتمان 
آورده دارد و می تواند از بانك ها و ساير نهادهای مالی وام دريافت كنند و كلی كارها انجام دهند. 

2. اين انجمن ها به صورت بالقوه وجود دارند و نيازی نيست برای تأسيس آن ها كاری كرد. 

3. اعضای اين انجمن ها در يك ساختمان مستقر هستند و چه بخواهند و چه نخواهند كنار هم قرار دارند و 
در صورت استقاده از قواعد دستورنامه می توانند دست به همكاری های بسيار ثمربخش بزنند. 

4. در جران گفتگو با آقای صفائی پور روی اهميت اجتماعی اين قواعد تأكيد كردم و گفتم كه خودم تا قبل 
از آشنايی با اين قواعد اعتقاد داشتم اگر شريك خوب بود خدا هم برای خوش شريك می  گرفت. اما حاال 

می گويم اگر خدا هم با دستورنامه رابرت آشنا بود برای خودش حتمَا شريك می گرفت!

5. هدفم از اين صحبت ها اين است كه همكاری آقای صفائی پور را برای همكاری های بيشتر در ترويج قواعد 
دستورنامه رابرت جلب كنم. هميطور ساير همسايگان مستعد را. 

خالصه اينكه در روند ساخت و ساز ساختمان محل استقرار دفتر تجربه های دست اول تأسيس يك انجمن 
مالكان ساختمان يا يك شركت تعاونی مالكان ساختمان به مرور ساخته می شود كه بايد آن ها را با دقت تحليل 
و ثبت كنم و از درون آن ها يك راهنمای ايجاد انجمن مالكان ساختمان تدوين كنم و بكوشم در ساختمان های 

ديگر نيز چنين انجمن هايی شكل بگيرد. 

مكاتبه در خصوص انجمن مالكان ساختمان
تقريبَا همزمان با انتشار گزارش مربوط به نشست مالكان ساختمان محل استقرار دفتر كادرها در وب سايت 
كادرها دات كام نامه ای از آقايی به نام ايرانمنش دريافت كردم كه از مخاطبان خود خواسته بود كه نامه ی 
يكی از اعضای شورای شهر به دكتر چمران رئيس شورای شهر را بخوانند. من خواندم و متن آن نامه را 
در يكی ار روزنوشت های اخير خود نقل كردم. خالصه اش آن كه اين عضو شورای شهر با استناد به تجربه 
ساكنان شهرك اكباتان به ررئس شورای شهر پيشنهاد كرده بود به جايی شوراياری ها - به خصوص با تغييراتی 
كه دار و دسته سردار طاليی در آن ايجاد كرده اند - می شود از نحوه سازماندهی پلكانی هيأت مديره های 

ساختمان های شهرك اكباتان استفاده كرد. 

در واكنش به نامه ای كه آقای ايرانمنش برايم ارسال كرده بود نامه ای نوشتم و برای تمام دريافت كنند نامه 
آقای ايرانمنش هم فرست كردم. مضمون نامه ام اشاره به اين بود كه چطور مالكان آپارتمان های يك مجتمع 
مسكونی يك شركت تعاونی و يا يك انجمن بالقوه را تشكيل می دهند كه در صورت استقاده از قانون عرفی 

پارلمان خواهند توانست بسيار كارآمد تر و اثربخش تر با هم همكاری كنند. 

جواب آقای ايرانمنش را نقل كردم كه فقط عذر خواهی كرده بود از اينكه نتوانسته بود در كارگاه های آموزش 
دستورنامه رابرت به دليل مشغله ها و مشكالت زياد شركت كند. من البته اين داليل را كافی نمی دانم و فكر 
اموراتشان  هيأتی  به صورت  نفر هستند همچنان  ده  از  كم   اين ساختمان ها  مديره های  هيأت  می كنم چون 

می چرخد. 

در هر حال، بعد از ارسال آن نامه به مخاطبان انوه آن بود كه يكی از آنان به عنوان روبان تبريزی به نامه من 
جواب داد و نوشت كه در جريان برگزاری مجامع تصميم گيری مادران صلح اين خانم هم به عنوان دستيار 

شركت كرده و با قواعد دستورنامه تا همين حد آشناست. 

وقتی از سفر به عسلويه برگشتم نامه ای از اين خانم را خواندم و جوابی به او دادم كه هر دو را نقل می كنم. 
چرا كه معتقدم اين خانم درگير فعاليت های انجمنی است و می شود اميدوار بود كه بعداَ با هم در اين زمينه ها 
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همكاری كنيم. 

سالم عرض می كنم

خوشحال شدم كه نامه ای از شما دريافت كردم. من مدت هاست كه از فعاليت های مادران صلح كاماَل بی خبرم. 
بسيار ممنون می شوم در مورد فعاليت آنان من را با خبر سازيد. 

البته آنچه را كه من آموزش می دهم به دانش حقوق مربوط است و »حق« محسوب می شود و قواعد قانون 
پارلمان برای رعايت و حفاظت از اين حقوق تدوين شده اند. 

البته، تجربه نشان می دهد كه حق به عنوان يك امر اجتماعی و اعتباری بايد قباَل در يك جامعه شناخته شده 
باشد و از سوی مردم به عنوان يك امر اعتباری پديرفته شده باشد، بعد از آن است كه مردم نياز به قواعدی 

را كه از آن حق و حقوق آنان حمايت و پاسداری كند درك خواهند كرد. 

متأسفانه در كشور ما و در جريان تعيين سرنوشت گروهی و ملی، هنوز حقوق اقليت، اكثريت، افراد، غائبان، 
و كل مجمع و كل جامعه شناخته شده نيست. به همين دليل وقتی گروهی فرصت پيدا می كنند كه دور هم 
جمع شوند و با هم كاری را انجام دهند بيشتر دنبال اين هستند كه به صورت هيأتی كار را جلو ببرند. اما به 
محض اينكه تعداد آنان از حدود 10 نفر بيشتر شود و آقا باال سر )يا خانم باال سر( هم نداشته باشند، يا نتواند 
اقتدار يك نفر را بپذيرند، كارها در هم گره می خورد و ممكن است حتی به جاهای باريك هم بكشد. تجربه 

مادران صلح را كه به خاطر می آوريد؟ 

البته، قواعد قانون پارلمان به روبط افراد در جريان تصميم گيری گروهی نظم هم می بخشد، اما هدف ان قواعد 
تعيين حق عادالنه و منصفانه تمام افراد در تمام لحظات است و چون همه در جريان رسيدن به اراده جمع 
احساس می كنند كه عدالت رعايت شده است و حقوق هم حفظ شده است، آن تصميم را با جان و دل قبول 
می كنند و در نتيجه مردم به مرور رعايت قانون را - كه چيزی جز تبلور اراده اكثريت با رعايت دقيق حقوق 
اقليت، غائبان و افراد نيست - امری اخالقی و انسانی و ارزشمند تلقی خواهند كرد و جامعه از يك جامعه 

استبدادی و جنگلی به يك جامعه انسان تبديل می شود. 

من اميدوارم در اين مختصر توضيح داده باشم بدون اينكه افراد يك جامعه قواعدی را كه من تدريس می كنم 
ياد بگيرد و آن ها را در تمام گروه ها و جمعيت ها و سازمان های اجتماعی خود رعايت كند، آن جامعه هنوز 
به يك جامعه انسانی تبديل نشده است و در عصر توحش به سر می برد. بنا بر اين اهميت آن قواعد بسيار 
بسيار بيشتر از نظم و پيشرفت است. بدون آن قواعد ما در دوران بربريت به سر می بريم و البته هنوز متوجه 

اين نكته  هم نيستيم. 

برای شما ارزوی شادكامی دارم. 
با احترام. داود حسينی

بعد از آنكه از سفر جنوب برگشتيم اين نامه رااز وی در صندوق نامه الكترونيكی خودم ديدم: 

سالم بسيار عالقمندم كه با موضوع  آسيب شناسی گروهها و مشكالت آنها با توجه به اينكه شما با گروههای 
بسياری كار كرده ايد در جلسه فردا كه در منزل ما برگزار می شود شركت كنيد ساعت 4و30 شهرك اكباتان 

فاز 1 ورودی 7 شماره 361

البته او به هيچ كدام از خواسته های من و از جمله در مورد كسب خبر در مورد مادران صلح جوابی نداده بود 
و به جايش اين پيشنهاد را مطرح كرده بود. من نامه زير را در جوابش نوشتم و فرستادم:
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سالم
متأسفانه من امروز و همين حاال نامه شما را ديدم. روز دوشنبه گذشته به عسلويه پرواز داشتم تا دستورنامه 
رابرت را در يك كارگاه دو روزه به مديران شركت پااليش گاز پارسيان آموزش بدهم. و همين حاال صندوق 

پستی  ام را باز كردم. 

فرصت بسيار خوبی از دست رفت. اما، اجمااَل عرض می كنم: سازمان ها و گروه ها نيز مشكالت متنوعی دارند. 
همانطور كه هر انسانی و هر جامعه ی انسانی مشكل دارد و هميشه مشكل خواهد داشت. اصاَل بزرگی هر 
انسانی را با بزرگی مشكلی می سنجند كه با آن دست و پنجه نرم می كند. در نتيجه، رويكرد ما بايد اين باشد 

كه زندگی چيزی نيست جز مبارزه با مشكالت و هرچه مشكل بزرگتر بهتر!

اما جامعه ما - چه جامعه كل و چه جوامع ديگری كه ذيل جامعه كل می سازيم - يك مشكل بسيار مهم دارند 
و آن اين است كه نه جامعه كل و نه ساير جوامع و گروه های خود را نمی توانيم بر اساس قانون بسازيم. 
منظورم از قانون »شبه قوانينی« نيست كه در شبه پارلمان ما به تصويب می رسند. نه. منظورم آن قانون مادر يا 
ام  القوانينی است كه حتی يك پارلمان در يك كشور نيز بايد ذيل آن قرار بگيرد و بر اساس آن شكل بگيرد و 
كار كند و حتی مجمع مؤسسان نيز بايد طبق آن تأسيس شود و عمل كند. متأسفانه ملت ما با اين ام القوانين 

يا مادر قانون ها آشنا نيست و اين همان قانون عرفی پارلمان است كه من دارم آموزش می دهم. 

به نظر من هر ايرانی قبل از هر كاری و پيش از هر كار ديگری - اول بايد اين قانون را ياد بگيرد و تازه 
می فهمد قانون و حكومت قانون يا حكومت دموكراسی يعنی چه؟ 

من اميدوارم شما كه دست كم اندكی با اين قواعد آشنا شده ايد برای ارتقای آگاهی خود و ديگران به طور 
جدی اقدام كنيد. 

قربان شما. داود حسينی

وقتی دقايقی پيش برای رونگاری نامه های اين خانم به صندوق الكترونامه هايم مراجعه كردم نامه جديدی از 
او به دستم رسيده بود كه عينَا نقل می كنم: 

برای 22 دی جلسه بعد در منزل ما است با توجه به مصوبه پيشين ما لطفا در جلسه شركت و در باره مشكالت 
ديگر گروهها و نحوه رفع آن توضيح دهيد

 سپاس فراوان

به اين ترتيب با همين چند مكاتبه امكان معرفی دستورنامه رابرت برای گروهی از فعاالن اجتماعی فراهم شد. 
و من بايد گزارش اين جبهه ی جديد را نيز تقديم خوانندگان احتمالی اين نوشته كنم. بديهی است از اين پس 

حريان اين كوران و اين جبهه را نيز ثبت خواهم كرد. 

و البته، در نخستين نامه تأكيد خواهم كرد اگر اشكال ندارد من را از وضعيت مادران صلح مطلع سازد. چون 
ارزيابی من اين بود كه آن جمعيت به سختی قادر به ادامه فعاليت گروهی خواهد بود. 

راه اندازی يك كارگاه جديد
افراد  از جدی ترين  پژوهش های محلس شورای اسالمی يكی  پژوهشگر مركز  آقای مهندس شهرام حالج 
در ترويح قواعد دستورنامه رابرت است و به اعتبار اينكه به عنوان متخصص قانون مناقصات كشور با تمام 
آشناست، می كوشد  مزايدات دولتی هستند  يا  و  مناقصات  اداری سازمان های دولتی كه در گير  بخش های 



261

مسؤالن سازمان ها را دعوت كنند تا نسبت به آموزش اين قواعد به پرسنل فعال در نهادهای تصميم گيری 
كمك كنند. كارگاه  آموزش دستورنامه رابرت در شركت پااليش گاز پارسيان از جمله به همت او برای ترويج 
اين قواعد برگزار شد و به نظر می رسد كه اين ماجرا ادامه يابد. اما تالش وی منحصر به اين ماجرا نيست. 

در دو شبی كه مهمان شركت پااليش گاز پارسيان در عسلويه بودم )به عبارت دقيق تر در محل دفتر واحد 
آموزش اين شركت كه جايی بين شهرستان مهر و مالرد قرار دارد( آقای حالج زنگ زد. يكبار می خواست 
مطمئن شود كه كارگاه برگزار شده است و بار دوم برای اينكه از من بپرسد آيا می تواند كارگاهی با حضور 
حدود ده نفر از دوستان خودش در دفتر كارگاه راه بياندازد؟ البته كه من استقبال كردم و او هم تأكيد داشت 
كه از آنان به اصرار شهريه دريافت خواهد كرد تا بتواند دستمزدی برای من تأمين شود. از اين همه محبت و 

انسانيت آقای حالج واقعَا خوشحال شدم. 

آنان  راستش فشار مالی و به خصوص فشار مالی ای كه اين روز ها به دختر و همسرم وارد می شود برای 
غيرقابل تحمل شده است: مدت هاست كه خانمم درآمدی قابل توجهی ندارد. حقوق من هم ديگر به دليل 
كاهش قدرت خريد كفاف نمی دهد و بدجوری كم می آوريم. پيش آقای حالج درد دل كردم و خيلی متأثر 
او واقعَا  اين همه محبت  از  يابد.  شده است و می كوشد شرايطی فراهم سازد كه درآمد من كمی آفزايش 

ممنون هستم. 

در هر حال، اگر قرار شود كارگاه جديد راه اندازی كنيم شايد مناسب باشد افراد ديگری را هم كه برای شركت 
در كارگاه اعالم آمادگی كرده بودند خبر كنيم يا از طريق انتشار يك اطالعيه به همه مخاطبان خاص اطالع 

دهيم. 

ماجرای شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور
امروز عمداَ با دفتر دكتر كفاش تماس نگرفتم. به دو دليل: اول اينكه ببينم چقدر جدی است و اگر من تماس 
نگيرم دكتر كفاش قضيه را دنبال خواهد كرد يا نه؟ البته با شناختی كه از رئيس دفتر او يافته ام، حتی اگر 
برای دكتر كفاش هم اهميت نداشته باشد، برای رئيس دفترش اهميت دارد كه من پرروبازی در نياورم و 
برای گرفتن وقت از معاون وزير من بايد به دفترش زنگ بزنم. چشم. اما به دليل ديگری امروز زنگ نزدم. 
نمی دانستم فردا يكشنبه ساعت 5 به بعد شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی جلسه دارند يا نه؟ امروز 
كه هيچ دعوت نامه ای از آقای حميد رضا سيفی رئيس اين شورا و عضو هيأت مديره كعاصكا به دستم نرسيد. 
پس به احتمال زياد فردار جلسه ای ندارد و طبعَا برنامه  آموزش قواعد دستورنامه رابرت به اين شورا نيز منتفی 

خواهد بود. 

رئيس شوار  امضای  به  كه روز شنبه گذشته دعوت نامه ای  نه  يا  كردم  ثبت  را  ماجرا  اين  نمی دانم گزارش 
به دستم رسيد كه از تمام اعضای شورا خواسته بود تا در يك كنفرانس مطبوعاتی كه در دبيرخانه انجمن 
شركت های ساختمانی برگزار می شود شركت كنند. هدف از اين كنفرانس مطبوعاتی اعالم حضور شورای 

عالی بود و طبعَا هيچ وقتی برای آموزش قواعد هم در نظر گرفته نشده بود. 

من خيلی فكر كردم كه به اين نشست مطبوعاتی بروم يا نه؟ سرانجام نرفتم و يكی دو شب بعد بود كه آقای 
افراسيابی از طرف آقای سيفی به من زنگ زد كه خبرهايی را كه خبرگزاری های مختلف از اين مراسم كار 
كرده اند جمع كنم و در وب سايت شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كارفرمايی بگذارم. من البته برای 
پيفامبر توضيح دادم كه اين خبر ها به درد اين كارها نمی خورند. به عالوه من كارم اين نسيت و انجام نمی دهم. 

از شرح تفصيلی اين ماجرا می گذرم. اما چون به جريان آموزش دستورنامه رابرت به تشكل های صنفی عضو 
شوار هم مربوط می شود می كوشم به اجمال توضيح بدهم كه آن جريان كه به نظرم اصلی است به كجا رسيده 

است؟ 
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گفتگو با يك مدير توليد تلويزيونی
از هر خبرگزاری  افراسيابی يك مديرتوليد نوعی تلويزيون جمهوری اسالمی است: سوت می زند و  آقای 
يك خبرنگار و عكاس برای پوشش خبری مورد نظر وی هجوم می آورند. آيا انعامی يا زيرميزی هم به آنان 
می دهيد؟ يك شاهی هم نمی دهم. عجب، پس چطور سر از پا ناشناخته هجوم می آورند؟ جواب می دهد: 
آخر من مدير توليد چند برنامه تلويزيونی هستم و از اين خبرنگاران دعوت می كنم تا به عنوان كارشناس 
يا صاحب نظر در اين برنامه ها شركت كنند و به اين ترتيب مشهور می شوند. آنان هم - برای آنكه در اين 
برنامه ها دعوتشان كنم - به دستورات من عمل می كنند. می گويم: پس انعام های چند ميليون به آنان می دهيد؟ 
با افتخار می گويد: از چند ميليون گذشته، چند ميلياردی است. در جريان گفتگوهای بعدی من - كه از وجود 
اين همه فساد به خشم آمده ام درمی يابد كه چه دسته گلی به آب داده است. اما ديگر كاريش نمی تواند بكند. 

بله، به اين ترتيب، اين مدير توليد از يك سو با گروهی خبرنگار باج می دهد و از سوی ديگر فهرستی از 
نمايندگان مختلف در دست دارد و هرگاه كه بخواهد و اراده كند می تواند با آنان تماس بگيرد و البی گری 
كند. در جريان همين كثافت كاری هاست كه توانست به عنوان يك دالل برای آقای سيفی كار كند و توپ 
بتركاند: تعداد زيادی خبرنگار از تعداد زيادی آژانس خبری را دعوت كرد تا مراسم رونمايی از شورای عالی 
را پوشش خبری بدهند و از آن طرف هم برای البی گری بين نمايندگان مجلس و اين شورا می توانند وارد 

عمل شود. وقتی از او می پرسم: بابت اين كارها چقدر گرفته ای می گويد: تا االن كه هيچ! 

بله. به خاطر همين روابط است كه حالم از مطبوعات و رسانه در كشور به هم می خورد و هرگز حتی وارد 
اين وادی هم نمی شوم و به حرف آقای سيفی هم گوش نكردم و پيغام دادم كه كار من اين نيست و شما هم 
كه هنوز تكليف من را روشن نكرده ايد. من يك وب سايت راه انداخته ام اما نه مسؤليتی در آن وب سايت 

دارم و نه مسؤليتی خواهم پذيرفت. 

عالی  تشكل های عضو شورای  به  را  قواعد  اين  پارلمانی  مربی  عنوان  به  كه  بخواهد  وقتی  تا  هر حال،  به 
هماهنگی آموزش بدهم هستم، بعد از آن  هم بايد مزد خوبی بدهند تا در ازای آن كار مشخصی انجام بدهم 

يا ندهم. 

تا آنجا كه به من مربوط می شود، حتی همان يك جلسه هم كافی بود كه اعضای شورای عالی كه همه نماينده 
يك تشكل بزرگ صنفی بودند بدانند كه چه قداعد بسيار مهم و راهگشايی را بلد نيستند و همين هم كافی 

است كه خبر آن در سطح انجمن ها و كانون های صنفی كشور منعكس شود. 

اعلمی های پدر و پسر
به نظرم هم پدر و هم پسر اشخاص متفاوتی هستند: در اين كه پسر يك كپی برابر اصل با پدر است ترديدی 

ندارم. اما هر دو به يك اندازه متفاوت با ديگران و شگفت انگيز هستند. 

طی چند روز و حتی چند هفته اخير،  اعلمی پدر گروه صد و بيست نفره اش در تلگرام را اداره كرده است و 
هر شب چهارشنبه خصوصی هشتگانه استاندارد توصيفی يك پيشنهاد را به زبان ساده می نويسد و در گروه 
پست می كند. طی دو شبی كه در عسلويه مهمان بودم با من تماس گرفت تا متنی را كه در توصيف انواع 

پيشنهادهای اصالح تهيه كرده بود ويرايش كنم تا برای گروه پست كند. 

آقای اعلمی پدر به قول خودش عاشق دستورنامه رابرت شده و تصميم گرفته است تا آخر عمرش همين 
قواعد را به مردم ياد بدهد. جالب است كه پسرش هم كم و بيش برای آينده خود تعيين تكليف كرده است: 

آموزش اين قواعد!

راه اندازی تلگرام
از مدت ها قبل قرار شده بود كه پسر با اشتعداد آقای اعلمی پدر - يعنی دانيال اعلمی - گروه الكترونيكی ای 
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در تلگرام راه اندازی كند. مدت ها بود كه از پدر می خواستم به پسرش تذكر بدهم كه تماسی با من بگيرد و 
اين پسر تماس نمی گرفت. شبی كه از عسلويه برگشتم اعلمی پسر با من تماس گرفت و تلفنی حدود يك 

ساعت با هم صحبت كرديم. از آن  همه صحبت كدام قسمتش را نقل كنم؟

اگر قرار باشد آن هم صحبت های پراكنده اما مهم را بفشارم و عصاره آن را نقل كنم اين می شود كه آقای 
اعلمی پسر طی اين گفتگوی پرهيچان توضيح می داد كه چگون بعد از آشنايی با اين قواعد دنيا را طور ديگری 
می بيند برای مشكالت تحليل های ديگری ارايه می دهد و راهكارها و راه حل های ديگری ارايه می دهد كه همه 

مبتنی بر اين قواعد يا قانون عرفی پارلمان هستند. چيزی كه برای خودم نيز رخ داده است. 

در طول صحبت يكی دو شب گذشته به من گفت كه فكر می كن من به معنای واقعی كلمه يك »پروفسور« 
هستم و از من اجازه می خواست تا من را پروفسور بنامد. من هيچ واكنشی نشان ندادم و او حتی چند بار در 
جريان صحبت تلفنی من را »پروفسور« خطاب كرد. اما من سكوت كردم تا به موقع اين عادت را از سرش 
بياندازم. با اين همه نكته قشنگ داستان اين بود كه به معنای پروفشن پی برده و به اين نيتجه رسيده كه تمام 

معلمان و استادان بايد مثل من باشند و من يك الگو هستم و به اين دليل شايستگی لقب پروفسور دارم! 

در آخر اين گفتگوی طوالنی و بسيار جالب - كه مثل هميشه پر از نكات تازه و بديع هم بود - آقای اعلمی 
برای من توضيح داد كه كانال كادرها را راه اندازی كرده است اما از من خواست كه خودم مسؤليت سردبيری 

كانال را بر عهده داشته باشم و او در اجرا به من كمك خواهد كرد. قبول كردم. 
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يكشنبه 29 آذر 1394

ادامه گزارش های خطوط مقدم
ديروز گزارش خطوط مقدم جبهه جنبش كادرها نيمه  تمام باقی ماند. امروز آن را ادامه می دهم تا به ثبت 
تجربه سفر به عسلويه و برگزاری كارگاه آموزش دستورنامه به شركت پااليش گاز پارسيان برسم كه سه شنبه 
و چهارشنبه 24 و 25 آذر در اين شركت واقع در جنوب استان فارس برگزار شد. امروز مهندس محسن 
امتياز مجله »قطعه سازان خودرو«  رزم خواه كه مدت ها به عنوان قائم مقام تام االختيار مديرمسؤل و صاحب 
كارفرمای من بود كه به عنوان سردبير و ناشر مجله آن را توليد و توزيع می كردم، و آن روزها عضو هيأت 
مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو هم بود به ديدنم آمد و حدود يك ساعتی در مورد 
اهميت دستورنامه رابرت و روش ترويج آن در سطح ملی با هم گپ زديم. گزارش اين نشست را خواهم داد. 
به عالوه، امروز در راهروی ساختمان با آقای مهندس عبداهلل صفائی پور كه در حال حاضر يكی از كارشناسان 
ارشد و مورد اعتماد وزير صنايع است و مردی است بسيار با شرف و با هوش گفتگو داشتم و در همان فاصله 
كوتاه سه نكته را به وی خاطر نشان كردم: يك( اينكه عدل يكی از اصول تشيع است و در نتيجه يك شيعه 
نمی تواند دنبال عدل نباشد. او هم از اين اصل خيلی خوشش می آيد و در واكنش گفت به نظر من اين اصل 
بايد در صدر ساير اصول دين اسالم و مذهب شيعه قرار بگيرد. در ادامه گفتم: شنيده ايد كه اين اواخر آقای 
خامنه ای حق رأی مردم را حق الناس تعريف كرده است و اين انديشه كه محصول تحوالت عميق در جامعه 
ماست فقه سياسی شيعه را به مرحله جديدی خواهد برد. و نكته سوم( دستورنامه رابرت يا قانون عرفی 
پارلمانی عدل و قسط را در روند تصميم گيری گروهی در سطح ملی و در سطح سازمانی تضمين می كند 
كه همانا حق الناس است و در نتيجه تحقق اصل اول مذهب شيعه در عرصه حق تعيين سرنوشت كه جزو 
حق الناس است، در گرو رعايت دستورنامه رابرت است. اين ايده ها اخيراَ به ذهنم رسيده اند و به خصوص 
در جريان برگزاری كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در پارسيان بود كه روی اين نكات بيشتر تمركز كردم و 
حاال ذهنم حسابی مشغول بسط اين جنبه های قضيه  است و فكر می كنم ذهن فعال و خالق فردی مثل آقای 

مهندس صفائی پور را تحرك جديدی می دهد. 

تذكر اين نكته مهم است كه بهمن ماه سال گذشته و به همت رئيس گارد محافظ آقای خامنه ای كه يكی 
از دوستان صميمی آقای عبداهلل صفائی پور بوده و وی جان او را از يك مرگ حتمی نجات داده است يك 
مالقات چهل و پنج دقيقه ای با آقای خامنه ای جور می كند و همسايه ما در اين مدت صريح ترين انتقاد ها را 
از آقای خامنه ای مطرح می كند و او نيز در تمام اين مدت حرف های همسايه ما را يادداشت می كند. آقای 
صفايی پور در يكی از حضورهای اخيرش در دفتر كادرها به طور كامل جريان آن مالقات را برای من تعريف 
كرد و من از آن  هم صراحت لهجه حض كردم. و تعجب اصلی من اين بود كه آقای خامنه ای در تمام اين 
مدت به صحبت های همسايه من گوش می دهد و انتقادهای او را يادداشت می كند و برخی از همان عيب ها 
بعد اصالح می شود. از جمله شعار بچه در صف مدرسه كه از جانم فدای رهبر به پاينده رهبر تغيير می كند.  
با اين پسزمينه هاست كه اعالن حق رأی مردم به عنوان حق الناس از سوی آقای خامنه ای يك مرحله جديد در 
تاريخ فقه سياسی ايجاد می كند و به نظر من زمينه را برای بسط قواعد دستورنامه رابرت خيلی خيلی فراهم تر 
از گذشته می كند. اين نكات را به همين دليل برای آقای عبداهلل صفايی پور تعريف كردم چون می دانم با محافل 
نزديك به دفتر و بيت و سپاهيان رده باالی قديمی و از اين قبيل نيروها ارتباط دارد و می تواند در اين زمينه 
به جنبش كادرها مدد برساند. از جمله قرار است كه كمك كند تا كارگاه هايی در وزارت صنايع برگزار شود. 

جبهه ی جديد
امروز همچنين به نامه خانم روبان تبريزی كه به گفته خودش در جلسات مادران صلح كه من رياست آن 
را بر عهده گرفتم شركت كرده بود جواب دادم. وی در آخرين نامه از سلسله مكاتبه هايش برايم نوشته بود:

برای 22 دی جلسه بعد در منزل ما است با توجه به مصوبه پيشين ما لطفا در جلسه شركت و در باره مشكالت 
ديگر گروهها و نحوه رفع آن توضيح دهيد.

سپاس فراوان
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و اما جواب من: 

سالم
اگر كمك من بتواند مفيد باشد از هيچ كمكی دريغ نخواهم ورزيد. اما قبل از جلسه 22 دی مسائلی هست 

كه به نظرم بايد مورد بررسی قرار بگيرد. از جمله اينكه: 

1. اين جلسه مربوط به چه انجمنی است؟ و چه خصوصيات و مشكالتی دارد؟ و آيا مصوبات آن برای من 
هم الزم  االجراست؟ 

مجامع  قانون  به  مربوط  آن  و  می كنم  صحبت  انجمن ها  تمام  عام  و  مشترك  مشكالت  مورد  در  من   .2
تصميم گيری است. آيا قرار است من اين قانون را به انجمن شما معرفی كنم؟ يا انجمن شما با اين قانون كم 

يا بيش آشناست؟ 

3. برای معرفی اين قانون شايد يكی دو جلسه كفايت كند، اما اگر انجمن يا مجمع شما به اهميت اين قواعد 
پی برد و تصميم گرفت طبق اين قانون عمل كند، در آن صورت كار با يكی دو جلسه خاتمه نخواهد يافت. 

و نياز به برنامه ريزی كمی طوالنی مدت دارد. 

4. فكر می كنم برای بررسی مسائل باال و ساير مسائل مقدماتی خوب است به صورت تلفنی يا حضوری 
گفتگو هايی داشته باشيم. 

شماره تلفن من: 8891107 و 09356528611

در ضمن از شما درخواست كرده بودم من را از وضعيت مادران صلح - تا آنجا كه به خبرهای عمومی و 
علنی آن مربوط می شود - با خبر سازيد. 

منتظر جواب شما خواهم ماند.

با احترام. داود حسينی

بايد منتظر بمانم كه چه خواهد شد. به هر حال، اين همه يك جبهه ی جديد در پيثبرد دستورنامه رابرت است. 
 

گفتگو با رئيس انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلمانی
ديروز حوالی ظهر بود كه آقای پرهام رضايی به دفتر كادرها زنگ زد و خبر داد كه قصد آمدن به دفتر كادرها 
را دارد. خوشحال شدم. ناهار مهمان من بود و حدود يك ساعتی با هم صحبت كرديم. نكات مهم اين گفتگو 

را كه نشان می دهد دستورنامه رابرت در اين جبهه چگونه جلو می رود نقل می كنم: 

1. در جريان گفتگو آقای پرهام رضايی به من اطالع داد كه حدود 2 ماه است كه سيگار را ترك كرده است. 
من به كاروزان سيگاری اصرار می كنم كه اراده خود را تقويت كنند و سيگار كشيدن را به عنوان يك رفتار 
غيراخالقی كنار بگذارند و تأكيد كرده ام به كارورزی كه سيگاری باشد گواهينامه نخواهم داد. به اين دليل كه 
اراده الزم برای ترك رفتارهای غيراخالقی را در خودشان ايجاد نكرده يا نمی كنند در نتيجه نمی توان از آنان 
انتظار داشت كه ساير رفتارهای غيراخالقی را كنار بگذارند. با اين حساب، اين خبر بسيار خوشحالم كرد و 

به او تأكيد كردم تقويت اراده اش را ادامه بدهد چون قوی شدن اراده ته ندارد. 

2. وی اخيراَ و به اين دليل كه انجام كارهای گرافيكی برای تبليغ اقالمی را كه به آن ها اعتقاد ندارد، آزارش 
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می دهد، با كارفرمايش تصفيه حساب كرده است. در اين مورد هم برايم توضيح داد كه ماهانه حدود يك 
ميليون و هشتصد هزار تومان از طريق كارهای گرافيكی مثل طراحی پوستر درآمد داشته است كه اين كار را 

كنار گذاشته است. 

3. وی اعالم آمادگی كرد كه در تدارك و آماده سازی كتاب دستورنامه رابرت برای چاپ به من كمك كند. 
با تصفيه حساب با كارفرمايش تا حدی سرش خلوت شده كه بتواند به من در اين زمينه كمك كند. به او 
گفتم كه به مهارت ها او و آقای سامان عصرپوران در ترجمه،  مقابله، نمونه خوانی و علط گيری و ايجاد نمايه 
و ارجاعات متنی و ساير كارهای باقی مانده كتاب اعتماد دارم در نتيجه می توانند كمك كنند تا بساط چاپ 

كتاب جمع شود. قول داد كمك كند. 

4. پرهام موفق شده است يك كپی از دستورنامه رابرت ويرايش دهم را از روی اينترنت پيدا كند. اما در فايل 
مخصوصی است كه كار كردن و نصب آن كمی مهارت می  خواهد. قرار شد دوباره اين فايل را روی ماشين 
من نصب كند و يك نسخه از آن را هم در اختيار آقای اردهالی قرار دهد و با آقای سامان عصرپوران هم 

هماهنگی كند و نم نم روند آماده سازی كتاب ها را آغاز كنيم. 

5. در جريان گزارش دستاوردهای روز های اخير برای آقای پرهام بود كه احساس كردم نكته جديدی مطرح 
معتنم می شمارم و  را هم  بود و همان  به جلو  اما يك گام كوچك  نبود  البته، خيلی كشف مهمی  كرده ام. 

يادداشت می كنم. 

طبق تعاريف قديمی دستورزبان، ما دو جور اسم داريم: ذات و معنا. اسامی ذات داری ما به اذای عينی و 
ملموس هستند اما اسامی معنا ايده هستند و وجود ملوس و قابل رؤيت ندارند. مثاَل ليوان و مداد اسامی ذات 
هستند و می توان به يك ليوان و مداد اشاره كرد. اما مفهوم »يك‹ به اين معنا ما به اذای بيرونی ندارد. با اين 
حساب، بسياری از مفاهم در علوم انسانی نيز مفاهيم معنايی هستند. مثاَل تمام اصطالح ها ايزاك آديزيس در 
تئوری مديريتی او مفاهيمی هستند كه مثل مداد يا ليوان ما به اذا ندارند بلكه اين ايده ها بر اساس تعاريف خود 
تئوريسين در ذهن مخاطب بايد تعريف و ساخته شود. و طبيعی است وقتی دانشمند علوم انسانی اين مفاهيم 
را تعريف كرد و مخاطب هم آن مفاهيم را در ذهنش ساخت، اتفاقی كه بايد بيافتد افتاده است: دانشمند علوم 
انسانی به اين مفاهيم كه جعلی هستند و مخاطبان آن ها را به سفارش نظريه پرداز در ذهن خود پرورده اند 
اشاره می كند كه انگار اين مفاهيم ما به اذای بيرونی دارند در حاليكه ندارند و مخاطب بر اساس دستور پخت 

نظريه پرداز اين مفاهيم را ساخته و پرداخته است. 

تا همين جا هم خودم فكر می كنم اتفاقی رخ داده است. اما جلوتر نمی روم تا چيز دنداگيری نصيبم شود. 
اما - .و به عنوان نمونه - تمام نظريات ماركس در كاپيتال - از جمله و به عنوان يك نمونه - قانون مفرغی 
دستمزد يا تعاريفی كه از دستمزد ارايه می شود - همه مفاهيمی هستند از نوع اسم معنا و نه از نوع اسم ذات. 
ايده هستند و نه تصوير يا مفهوم. و تالش های برخی از دانشمندان علوم انسانی برای به اصطالح علمی كردن 

اين دانش تازه تا حدی برايم قابل تأمل می شده و شده  است. 

6. در جريان همين گفتگو ها بود كه تجربه های اخيرم در مطالعه دست و پا شكسته نظم اداری شوقی افندی 
را  با آقای پرهام رضايی در ميان گذاشتم و توضيح دادم كه اين كتاب شوقی افندی تا چه حد تحت تأثير 
آشنايی او با دستورنامه رابرت است. در خاتمه آرزو كردم كه انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلمانی 
زودتر فعال شود و يكی از فعاليت های انجمن می تواند - به عنوان - انجام يك كار تحقيقاتی در مورد بهايت 
و شوقی افندی  شود تا نشان دهد كه چطور اين آقا بعد از آشنايی با دستورنامه رابرت است كه موفق می شود 
ساختاری محلی، منطقه ای و بين المللی تشكيالت بهائيان را در ايران و در نقاط ديگر جهان طراحی و تأسيس 

كند و به اين ترتيب يك فرقه را به يك فرقه ی جهانی تبديل كند. 

بعد از اين توضيح بود كه گفتم: آرزو دارم روزی افرادی مثل شما يا آقای بهنام ذوقی يك چنين تحقيقاتی را 
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انجام دهيد. اما واقعيت اين است كه بچه هايی كه دانشگاهی هستند اين روزها سرشان بد جوری شلوغ است. 

فكر می كنم پريروز جمعه هنگامی كه تصميم  گرفتم مليت آقای شوق افندی را - كه ايرانی ذكر كرده بودم - 
حذف كنم، برای اطمينان از اينكه مليت او چيست وارد ويكيپديا شدم و ساعت ها در مورد كتاب نظم اداری 
او مطالعه كردم و حاال فكر می كنم بايد روزی اصل كتاب او را بخوانم. حيف كه اين مرد به جای معرفی 
دستورنامه رابرت به ايرانيان صد سال پيش، فرقه گرايانه از اين قانون استفاده كرده است و ملت را از اين 
دستاورد بشری محروم باقی نگاه داشته است. به نظرم اين ظلم بزرگی است كه جناب شوقی افندی به مردم 

ايران كرده و فقط به فكر فرقه بهايی بوده است. 

گفتگو با مهندس محسن رزم خواه
امروز مهندس محسن رزم خواه پيش از آنكه به دبيرخانه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
برود به دفتر كادرها آمد و حدود يك ساعتی با هم گپ زديم. به نظر می رسيد وی عالقمند بود برايم توضيح 
دهد كه در اين مدت و بعد از بيش از پنجاه كارگاه آموزش دستورنامه رابرت كه او در آن ها شركت كرد 
در مورد آن قواعد چطور فكر می كند. من سعی كردم - البته نه چندان موفق - ساكت بنشينم و با دقت به 
حرف های او گوش كنم. خالصه حرفش اين بود كه قواعد دستورنامه رابرت قواعد بسيار خوبی هستند اما 
اجرای آن ها و رعايت آن ها در ايران و از سوی ايرانيان مستلزم تحقق يك سری پيش شرط هاست. بعد كوشيد 

تا اين پيش شرط ها را ابتدا فهرست وار بيان كند و بعد توضيح بدهد. 

نخستين پيش شرطی كه مورد اشاره قرار داد شايسته ساالری بود. به نظر وی، قواعد دستورنامه رابرت زمينه را 
برای فعال تر شدن و به صحنه آمدن افراد شايسته فراهم می آورد. اما در كشور ما هنوز شايسته ساالری حاكم 
نشده است و افراد شايسته منزلت مناسب خودشان را ندارند در نتيجه افراد ناشايستی كه بر مصادر مستقر 

شده اند تمايلی به رعايت و اجرای اين قواعد هم ندارند. 

نكته دومی كه مهندس رزم خواه به عنوان پيش شرط مطرح كرد اين بود كه در كشور ما حق و حقوق افراد 
پذيرفته شده نيست. در حاليكه رعايت قواعدی مثل دستورنامه رابرت مستلزم اين است كه اين حق در كشور 

به رسميت شناخته شده باشد. 

بعد از بيان اين دو نكته مشخص سعی كرد برخی نكات را هم به صورت كلی مطرح كند و در ادامه افزود 
كه به طور كلی رعايت قواعد دستورنامه رابرت مستلزم رعايت يك مجموعه اصول است كه - به زغم آقای 

رزم خواه - در حال حاضر اين اصول در كشور رعايت نمی شود. 

وقتی نوبت صحبت به من رسيد تأكيد كردم ما در مورد ملت صحبت نمی كنيم. بلكه اين قواعد بايد بين من 
و شخص شما رعايت شود. آيا من و شما می توانيم به نكاتی كه گفتيد پايبند باشيم و اصولی را كه مورد 
نظر شماست ما دو نفر بين خودمان رعايت كنيم؟ من مكث كردم تا معنای مورد نظر من را بهتر درك كند. 

در جريان ترويج قواعد دستورنامه رابرت كم نيستند كسانی كه به مردم به طور كلی اشاره می كند اما پاسخ 
من هميشه همين است: به مردم چكار داريم. كار را از خودمان شروع كنيم. و اگر ما دو نفر هم دنبال رعايت 

اين اصول نيستيم، اصالح را از خودامان شروع كنيم. 

به نظرم در برابر اين موضعی كه من اتخاذ می كنم طرف مقابل خلع سالح می شود. در نتيجه خيلی روی 
مباحث ديگر می پردازم. در مورد  به  اين موضع درست است  اين كه  قبول  با  و  نمی دهم  مانور  اين قضيه 
آقای رزم خواه نيز به نقد تجربه كارگاه  هم انديشی عرف پارلمانی پرداختم و گفتم: قرار بود كه ما اعضای 
آن كارگاه بعد از آشنايی با دستورنامه رابرت دست كم برای ترويج اين قواعد با هم همكاری كنيم و يك 
سازمان بسازيم. اما در اين زمينه موفق نبوديم و بعد شروع كردم به تشريح داليل اين قضيه. اما در قسمت 
آخر اين بخش از صحبت هايم تأكيد كردم: ولی من دست بردار نيستم و قرار است روز 17 ارديبهشت سال 
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95 كه پنجمين سالگرد تأسيس دفتر كادرهاست، مراسمی برگزار كنيم و انجمن كارگاه های آموزش دستورنامه 
رابرت را هم تأسيس كنيم و برای شركت در آن مراسم همه كسانی را كه به نحوی از طريق دفتر كادرها با 
دستورنامه آشنا شده اند دعوت خواهيم كرد و هركس به اندازه توان خودش بايد در آموزش و ترويج اين 

قواعد نقش ايفا كند. 

اهميت اين قواعد
در ادامه اين نشست من خاطره آقای مهدی جمالی بحری از گفتگويش با رئيس شركت فاضالب يكی از 
شهرهای آلمان را نقل كردم كه به آقای جمالی گفته بود: اگر تهران هنوز سيستم فاضالب ندارد در آن صورت 
تمام مسؤالن كشور هر كار ديگری كه در دست دارند بايد زمين بگذارند تا فاضالب را درست كنند. آقای 
جمالی با استناد به اين خاطره نتيجه گرفت در برابر قواعد دستورنامه رابرت هم تمام مسؤالن كشور هر كاری 

را كه در دست دارند بايد زمين بگذارند و اين قواعد را بياموزند. 

آقای رزم خواه خيلی برای حرف ها و قضاوت های آقای جمالی بحری اعتبار قائل است. و از اين تشبيه آقای 
جمالی احساس رضايت كرد. چون خودش هم در مورد ضرورت ترويج اين قواعد كم و بيش همين اندازه 

باور دارد. 

من در ادامه سعی كردم توضيح بدهم كه مسأله راه حل نيست. مسأله اين است كه ما قواعد و ساختارهای 
مورد نياز برای اينكه يك گروه بتواند روی يك راه  حل مسأله به تفاهم برسد و همان را به اجرا بگذارد بلد 
نيستيم. در نتيجه تمام  شوراها و اركان تصميم سازی و تصميم گيری در كشور فشل هستند و تقسيم كار و 

گستره زندگی اجتماعی هم چنان وسيع شده است كه روش های رضاخانی جواب نمی دهد. 

بخش های بعدی صحبت من صرف اين شد تا نشان دهم كه وضعيت ايران سال های اخير را نمی شود با ايران 
سال های قبل مقايسه كرد. من با مقايسه محور تمدنی مشهد - تهران - تبريز با هشتاد هزار سكونت گاه های 
روستايی نيتجه گرفتم كه كشور ما در دهه های اخير وضعيتی يافته است كه در تاريخ سابقه نداشته است و 
در منطقه هم به يك قدرت واقعی منطقه ای تبديل شده كه چه بسا از روسيه  هم جلو بيافتد و قويی تر شود. 

در ادامه و با تشريح برخی از جنبه های زندگی در كالن  شهر تهران نتيجه گرفتم: يك كودك كه در اين تهران 
بسيار بزرگ متولد شود و به بار بنيشيند چيزهايی كسب خواهد كرد كه ارتباط زيادی با ايران تاريخی ای كه 
ما از آن حرف می زنيم ارتباطی ندارد. خالصه اينكه من خوشبينی خودم را ظرف اينكه طی چند سال اين 
قواعد رواج خواهد يافت و نسل های بعدی با سرعت اين قواعد را كسب خواهند كرد مورد تأكيد قرار دادم. 

به نظرم آقای رزم خواه هم با تحليل ها و نتيجه گيری های من مخالفتی نداشت. 

نقش مهندس در انجمن
بعد از اين جمع بندی بود كه به صورت غيرمستقيم اين مسأله را مطرح كردم كه: خوب، شخص شما برای 
ترويج اين قواعد چه كرده ايد و چه می توانيد كرد؟ از اينجا بود كه بحثمان به بررسی وضعيت فعلی انجمن 
قطعه سازان كشيده شد كه دعواهای داخل هيأت مديره سبب شده است تا ميليون ها تومان رشوه پرداخت 
كنند تا رأی ابطال انتخابات آن را از ديوان عدالت بگيرند و قرار است دوباره انتخابات برگزار شود. ظاهراَ 
اوضاع داخل هيأت مديره انجمن چنان اسفناك است كه مهندس رزم خواه كم تر اميدی به بهبود اوضاع در 
ميان قطعه سازان دارد. به نظر می رسد كه تضادهای داخل هيأت مديره چنان تخريبی شده و چنان به جان 
يكديگر افتاده اند و حرمت يك ديگر را مخدوش كرد ه اند گويا جای بهبودی و ترميم باقی نمانده است. من 
بعد از شنيدن اين اخبار - به خصوص ياد دو نفر از اعضای هيأت مديره انجمن افتادم كه برای نخستين بار 
چندين سال پيش دستورنامه رابرت را به آنان نشان دادم اما آنان به اهميت اين قواعد پی نبردند يا شايد - به 
درستی - فكر كردند وقتی اعضای هيأت مديره در رعايت اين قواعد جدی نباشند كار زيادی از كسی ساخته 

نيست. و اين داوری درست است. 
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برنامه فردا
من كوشيدم كه خطوط مقدم را در روزنوشت های ديروز و امروز تا زمان حال جلوبياورم و فردا بتوانم سراغ 
تهيه گزارش تحليلی كارگاه در شركت پارسيان بروم. البته، مشكل همچنان به قوت خود باقی است: تصميم 
دارم يك گزارش خبری كوتاه از ماجرا ارايه دهم و در عين حال تصميم  دارم يك روزنوشت هم از خاطرات 
اين نخستين كارگاه در نوع خودش تهيه كنم به نحوی كه - با توجه به تمام ابعاد قضيه - قابليت انتشار داشته 
باشد و به خصوص روی مديران و تصميم گيران شركت پااليش گاز و وزارت نفت اثر مثبت بگذارد كه از 
اين قواعد حمايت كنند. به نظرم نوشتن چنين گزارشی است كه كمی به نظرم سخت می رسد و به همين 
خاطر چند شبی است كه روی همين سؤال ها می خوابم و هنوز راه كار بديعی به ذهنم نرسيده است و نوشته 

اين گزارش مختصر هم به تعويق افتاده است. 

فردا ليد فارسی خبر و متن انگليسی آن را در ادامه همين قسمت نقل می كنم و سراغ روزنوشتی خواهم رفت 
كه بشود آن را به صورت مستقل منتشر كرد. 
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دوشنبه 30 آذر 1394

دستاوردهای تأمل در مورد يك خبر
از چهارشنبه هفته گذشته 25 آذر كه از عسلويه برگشتم می توانستم خبر مربوط به برگزاری كارگاه آموزش 
دستورنامه رابرت در شركت پااليش گاز پارسيان را در وب سايت كادرها دات كام جاگذاری كنم. اما اين كار 
هنوز كه دوشنبه 30 آذر است انجام نشده است. در حاليكه ليد آن را نوشته و در صفحه همگانی وب سايت 
منتشر كرده ام و روايت انگليسی اين خبر نيز در اختيار عالقمندان قرار گرفته است. چرا اين همه در نوشتن 
اصل خبر اين رويداد تأخير كردم؟ روزنوشت امروز را با تأمل در مورد همين سؤال شروع می كنم می كوشم 
نشان دهم طی چند روز گذشته برای تدوين ساختار و محتوای مناسب همين خبر ساده چقدر فكر كردم تا 
تمام جنبه های قضيه را در نظر بگيرم و مطلبی بنويسم كه بهترين و بيشترين اثربخشی را روی گسترده ترين 

مخاطبان احتمالی خود داشته باشد. 

همانطور كه گفتم، ليد خبر و روايت انگليسی آن را روز جعه 27 آذر در وب سايت كادرها دات كام كار 
كردم. خبر انگليسی تكميل بود. ليد فارسی آن هم با طرح يك سؤال - به طور موقت - و با طرح اين موضوع 
كه مطلب ادامه دارد. . . خاتمه يافته بود. از اين جهت خيالم راحت بود كه خوانندگان احتمالی خبر كه به 
ادامه آن عالقمند باشند دوباره مراجعه خواهند كرد. همين تمهيد به من امكان می داد كه به رغم گذر زمان، به 
تأالت بيشتر در اين زمينه ادامه دهم. قبل از توصيف روند اين تأمالت، خوب است متن انگليسی خبر و ليد 

فارسی آن را عينَا از وب سايت نقل كنم: 

كارگاه آموزش قانون پيش گزيده مجامع تصميم گيری در شركت پااليش گاز پارسيان
27 آذر 1394

جمعه 18 دسامبر 2015 بوسيله ی گروه نويسندگان 

براساس گزارش وب سايت شركت ملی گاز ايران در حال حاضر 9 شركت پااليش گاز در كشور فعاليت 
دارند و يكی از آن ها شركت پااليش گاز پارسيان است كه در جنوبی ترين بخش استان فارس و بين دو شهر 
ُمهر و المرد ساخته شده است و گازهای ميدان های گازی تابناك، شانول، وراوی و هما را استخراج و فراوری 
می كند و برای مصرف داخلی يا صادرات به بازار ارايه می دهد. به ابتكار واحد آموزش شركت پااليش گاز 
پارسيان روز های سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 آذر 1394 قانون پيش گزيده ی مجامع تصميم گيری به تعدادی 
از كارشناسان و كاركنان عالقمند و مشتاق اين شركت به صورت اجمالی معرفی شد. آيا می توان اميدوار بود 
كه همين تعداد معدود از كارشناسان اين شركت، با همين مقدار آشنايی مقدماتی با قواعد نسبتَا پيچيده ی 
قانون عرفی پارلمانی بتوانند ساير كارشناسان، مديران و همكاران خود را نسبت به ضرورت فراگيری اين 
قواعد قانع كنند؟ و در آن صورت، آيا می توان اميدوار بود كه به مرور مديران و كاركنان ساير شركت های زير 
مجموعه ی شركت ملی گاز و وزارت نفت نيز به اهميت اين قواعد پی ببرند و نسبت به رعايت اين قواعد 

در مجامع و كميته ها و شوراهای تصميم گيری و تصميم سازی اهتمام ورزند ؟

تجربه ی معرفی قواعد دستورنامه رابرت به شركت پااليش گاز پارسيان و پيگيری و تحليل اثرات كوتاه مدت 
رابرت وظيفه خود می داند  دليل، مربی دستورنامه  به همين  دارد.  تاريخی  اهميت  اين تجربه  بلند مدت  و 
گزارش اين تجربه تاريخی را ثبت كند و در اختيار عالقمندان قرار دهد. آنچه كه در ادامه می آيد گزارش 
خبری و مختصر اين رويداد تاريخی است. گزارش تفصيلی و تحليلی اين تجربه در روزنوشت های مربی 
دستورنامه به ثبت خواهد رسيد و در آينده در اختيار عالقمندان گذاشته خواهد شد. نياز به گفتن نيست كه 
هدف اصلی از اين گزارش  ها، بيشتر ثبت چيزهايی است كه مربی دستورنامه در جريان اين تجربه ها كشف 

می كند و می آموزد و نه آنچه كه آموزش می دهد.

برای روايت انگليسی اين خبر اينجا را تقه بزنيد. گزارش فارسی آن در ادامه تقديم می شود:
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همانطور كه گفتم، ليد فارسی خبر با اين سوتيتر و اين سؤال خاتمه يافته است:

»فن« اداره جلسات يا »قانون« مجامع تصميم گيری؟

ادامه دارد. . .

احتمااَل يك خواننده كنجكاو - به ويژه اگر از بچه های پارسيان يا مديران شركت ملی گاز باشد - می تواند با 
تقه زدن روی لينكی كه داده شده است به متن انگليسی خبر هم مراجعه كند كه اين است: 

Teaching Robert’s Rules of Order to the Parsian Gas Refining 
Company
Friday 18 December 2015 by Editorial 

On the initiative of the Education Unity of the Parsian Gas Refining 
Company, for the first time, a workshop for teaching Robert’s Rules 
of Order to the some Company’s managers and experts took place on 
December, 2015 ,16 & 15 on the campus.

The Parsian Gas Refining Company is located on the southern region of 
Iran. It has more than 1200 personnel that a lot of them must participate 
in the specialized and large committees meetings and, therefore, they need 
some rules of order.

It is necessary to be said that about ten years ago and for the first time 
Robert’s Rules of Order Newly Revised 10th Edition translated into Persian 
and its translator attempted to learn these rules of order very well. And after 
about five years endeavor, the first workshop for teaching parliamentary 
procedure as explained in Robert’s Rules of Order took place in Tehran on 
2012. Since then more than about 400 individuals have participated in this 
workshops and some of them now can teach Robert’s Rules of Order to 
others as the first generation of Iranian parliamentarians.

The workshop took place in the Parsian Gas Refining Company two days 
ago was the first one in its own kind and shows a new step in this course.

دغدغه های چندجانبه
به نظرم به طور همزمان دغدغه های متعددی سبب شد و می شود كه اين نوشته تا امروز به تأخير افتاده است. 
البته همين جا اضافه كنم كه من معمواَل هنگام نوشتن هر مطلبی - كم و بيش - تمام اين دغدغه ها را در نظر 
می گيرم. اما گاهی در مورد مسائلی كه قباَل در مورد آن ها فكر شده، جواب سؤال ها زودتر به ذهن می رسد و 
مقاله يا يادداشت با سرعت نوشته می شود. اما گاهی كه - به قول فقها - با مسائل مستحدثه رو به رو می شوم، 
يافتن پاسخ دغدغه ها به زمان بيشتری نياز خواهد داشت. در واقع می شود گفت مورد پارسيان يك مسأله 

مستحدثه بود و به همين خاطر حل مسائل مربوط به اين دغدغه ها زمان بيشتری برد. چرا؟ 
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1. فكر می كنم آنچه را كه خواهم نوشت، از سوی بسياری از مديران شركت پارسيان كه قرار بود در اين 
كارگاه شركت كنند اما به دليل همزمان شدن با شروع روند تدوين برنامه  اسراتژيك، نتوانستند در كارگاه  من 
حاضر شوند، با دقتی بيش از حد نرمال مطالعه خواهد شد و به احتمال بسيار زياد بر تصميمی  كه دارند برای 

ادامه اين كارگاه ها به آن فكر می كنند تأثير تعيين كننده خواهد گذاشت. 

2. تقريبَا مطمنم كارگاه دو روزه ای كه در شركت پااليش گاز پارسيان برگزار كردم زلزله ای در ميان مديران 
شركت ايجاد خواهد كرد. تمام كسانی كه در كارگاه حاضر بودند برای مديرانی كه نتوانستند در كارگاه شركت 
كنند از اهميت و ضرورت و پيچيدگی دستورنامه رابرت صحبت خواهند كرد. اما مطمئنَا قادر نخواهند بود 
به آن خوبی كه من در كارگاه مطالب را مطرح كردم، آن ها را منتقل كنند. در نتيجه قرائت آنچه را كه خواهم 
نوشت، از سوی اين افراد به سايرين و به خصوص به مديران پارسيان توصيه خواهد شد. در واقع آن گروه 
از مديران اصلی كه در كارگاه من نتوانستند شركت كنند و حاال بايد در مورد نحوه ی ادامه كار من و ادامه كار 

كارگاه تصميم  بگيرند به اين نوشته من استناد خواهند كرد. 

3. در طول كارگاه من سعی كردم نشان بدهم كه هرچند اين قواعد، صرفَا به عنوان قواعد فنی اداره جلسات 
سبب خواهند شد تا كيفيت اداره جلسات تصميم گيری - حتی در سخت ترين و تنش آميز ترين زمان ها نيز 
هزارن بار ارتقا يابد، اما اين جنبه از اين قواعد ابتدايی ترين و كم اهميت ترين اليه ی معنايی اين قواعد است. 
در طول كارگاه كوشيدم با حاشيه پردازی های مداوم - كه اتفٌاقَا ضرورت و اهميت اين قواعد را بهتر نشان 
می داد - توضيح بدهم كه چرا آموختين و رعايت اين قواعد به عنوان يك وظيفه سياسی، اخالقی، اجتماعی 
و فرهنگی برای تمام مردم و فعاالن اجتماعی واجب است. اما از آنجا كه مطمئن هستم حاضران در كارگاه 
قادر نخواهند بود اين نكات را به درستی به ساير مديران پارسيان منتقل كنند، وظيفه من است كه تمام آن 
نكات را به روش دقيق در آنچه كه خواهم نوشت بازگويی كنم. به همين دليل همين وظيفه الزاماتی را بر اين 

خبر به طور خاص تحميل می كند. 

4. نكاتی كه به اين ترتيب در كارگاه مطرح شد و حاال به ضرورت بايد دو باره مطرح شود تا مديران پارسيان 
نيز بهتر با آن ها آشنا شوند، نكاتی است كه بايد برای مديران ساير شركت های پااليش گاز، مجتمع پااليش 
گاز پارس جنوبی كه چندين برابر پارسيان است، و حتی برای تمام زيرمجموعه های وزارت نفت بايد جالب 
باشد. چرا كه مطمنم هستم اگر اين روند خود مديريت شود تمام مديران تمام شركت های وابسته به صنعت 
نفت نيز آن ها را خواهند خواند و به اين ترتيب آموزش اين قواعد در مجموعه وزارت نفت و از آنجا در 

مجموعه سازمان های دولت رواج خواهد يافت. 

اقيانوس  يك  رابرت خودش  دستورنامه  قواعد  معنايی  زيرين ترين  اليه های  عنوان  به  كه  نكاتی  5. هرچند 
می شود، اما چالب اينكه در جريان كارگاه پارسيان بود كه به معناهای دينی اين قواعد - برای اولين بار - توجه 
كردم: اينكه يكی از اصول مذهب شعيه عدل است، و اينكه آقای خامنه ای حق رأی را به عنوان حق الناس 
اعالم كرده است و اينكه دستورنامه رابرت بهترين روش برای تضميمن عدل و قسط در فرايند تصميم گيری 

است. اين ها نكات بسيار بديع و تاريخی هستند كه می شود و بايد به آن ها در همين نوشته اشاره كنم. 

6. با توجه به نكات بندها ی فوق به سادگی می توان دريافت كه من با حجم عظيمی از مطالب الزم البيان 
مواجه هستم. در نتيجه هم مطلب طوالنی و هم قرائت آن سخت خواهد شد. بنا بر اين، عالوه بر مسؤليت 
محتوايی وظيفه دارم ساختار دراماتيك جديدی نيز برای مقاله ابداع كنم كه هم جذابيت داشته باشد، هم حتی 
المقدور خسته كنند و طوالنی نشود،  و هم اينكه فهم آن بسيار ساده شود و حتی المقدور پيچيدگی های معنايی 

را به سادگی بيان و سرراست بودن مطلب جبران كند. 

به نظرم تأمل در خصوص مجموعه ی دغدغه های چند جانبه ای كه به اجمال در بندهای فوق مورد اشاره 
قرار گرفت سبب شد تا چند شب گذشته را - به اصطالح - روی همين سؤال ها بخوابم و امروز صبح بود 
كه سرانجام دريافتم ساختار مناسب مقاله طی يك گفتگوی درونی با خودم يا با ديگران مطرح شد و همان 
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لحظه بود كه گفتم: كشف صورت گرفت. 

خصوصيات كشف جديد
در نخستين دقايقی كه ليد مطلب در ذهنم شكل گرفت، با اين سؤال خاتمه يافت كه: »فن» اداره جلسات يا 
»قانون« اداره جلسات؟ شكل گيری اين سؤال در انتهای ليد مطلب به اين معنا بود كه ساختار دراماتيك اين 
مقاله حول اين سؤال شكل گرفته است. به همين خاطر، شب اول با خيالی آسوده روی اين سؤال خوابيدم تا 
صبح جواب های آن را - كه می دانستم به ذهنم خطور خواهند كرد - در قالب يك مقاله خواهم نوشت. اما 

فردای آن روز نه فقط جوابی نيافتم، بلكه متوجه شدم كه اين دوگانه سازی جواب نمی دهد. چرا؟ 

خيلی سعی كردم بين »فن« اداره جلسه با »قانون« اداره جلسه مرز مشخصی ترسيم كنم و اين ادعا را ارايه 
دهم كه كار من خيلی متعالی تر از فن اداره جلسات است. برای اين منظور سعی كردم ببينم چند نوع فن اداره 
جلسه داريم. بعد آن ها را با قانون پيش گزيده اداره جلسات، يعنی با دستورنامه رابرت مقايسه كنم و تفاوت 

فن و قانون را كه در واقع تفاوت مديريت و حقوق هم محسوب می شود تشريح كنم. 

راستش بعد از تالش های فكری به اين نتيجه رسيدم كه صر ف نظر از قواعد دستورنامه رابرت، دو فن ديگر 
را هم می توانم در ذهنم شناسايی كنم: يكی روش هيأتی اداره جلسات، و يكی هم روشی كه ايزاك آديزيس 
نظريه پرداز مديريتی محبوب من در فصل آخر كتاب مديريت تحوالت ارايه كرده  است كه خودم در ترجمه 

آن كتاب برای شركت پيام رسا وابسته به شهرداری تهران در آن نقش داشتم. 

روش هيأتی اداره جلسه را كه تقريبَا تمام جلسات مجامع تصميم گيری در ايران طبق آن عمل می شود،  شايد 
بتوان فن ناميد، اما هرچه فكر كردم كه ابعاد اين فن را روشن كنم ديدم واقعَا نمی شود رياست جلسه هيأتی 
را فن به حساب آورد: در واقع نوعی هندل كردن و مديريت كردن ديگران است بدون استناد يا رعايت يك 
مجموعه اصول و قواعد انتزاعی. در واقع در مديريت جلسه هيأتی، عده ای دور هم جمع می شوند تا كاری 
كنند، و كسی كه در آن جمع منزلت و تجربه و اعتبار و قدرت بيشتری دارد موفق می شود با شگرد های 
گوناگون مشروع يا نامشروع، قانونی يا غيرقانونی اخالقی يا غيراخالقی جمع را سرانجام وادار كند كه يك 
تصمصيم را عملی كنند. در اين روش اداره جلسه، شيخ جلسه بايد بتواند اعبتار و كاريزمای خود را در سطح 
مجمع حفظ كند و طوری دست به عمل بزند كه طبق سليقه حاكم بر جلسه باشد و بيشتر حاضران از رفتار 
و گفتار شيخ مجلس با طيب خاطر تبعيت كنند و اگر هم نكنند به روش های ناروشن از طريق تنبيه و پاداش 

گوشمالی خواهد شد. 

نظريه قدرت در گروه
درست در حاليكه بند باال را تمام می كردم ياد نظريه ی قدرت افتادم كه در دوران نوجوانی و جوانی عميقَا 
به آن باور داشتم و حتی اگر خدا هم آن نظريه را انكار می كرد نمی توانستم بپذيرم. چون نبرد قدرت را در 
هر گروهی كه در اطراف خود تجربه كرده  بودم می توانستم مشاهده كنم. به خصوص وقتی در زندان اوين 
شاهد شكل گيری و فعاليت گروه های سياسی بودم كه تعدادشان از انگلستان يك دست بيشتر می شد. حتی 
بين اعضای يك گروه دو نفره نيز اين نبرد قدرت شكل می گرفت و هنوز همان قواعد - كم و بيش - در 
انجمن ها و هيأت  مديره های ما جريان دارد. منتهی در جوامع افراد مسن تر اين نبرد قدرت شكل های ديگری 

ممكن است بيابد. 

نيز ياد طرح آن هنرمند چينی افتادم كه روابط بين دو نقطه در جوامع غربی را با يك خط مستقيم نشان داد 
بود اما در مورد جوامع شرقی و از جمله چين، اين خط مستقيم و كوتاه به يك كالف پر پيچ و خم تبديل 

شده است. 

به هر حال، در مورد روش هيأتی اداره جلسات خيلی حرف می توان زد اما همه آن ها، و تا آنجا كه به رويكرد 
من مربوط می شود،  جنگ قدرت و بی قاعده و غيراخالقی هستند. 
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روش اداره جلسه در تئوری ايزاك آديزيس
روش ديگری را كه به عنوان فن اداره جلسه می توانستم به خاطر بياورم روشی است كه در فصل بيستم از 
كتاب مديريت تغييرات ايزاك آديزيس مطرح شده است. اين كتاب كه به صورت يك گفتگو و به زبان بسيار 
ساده تدوين شده است و به پيشنهاد من به آقای مهدی جمالی بحری مديركل وقت روابط عمومی و امور 
بين المللی شهرداری تهران به فارسی ترجمه شد تا به صورت پاورقی در روزنامه همشهری آن زمان منتشر 
شود، نكات كاربردی نظريه مديريتی ايزاك آديزيس را به زبان ساده و جذاب توضيح داده است. در فصل 
بيستم اين كتاب تكنيك هايی مطرح شده تا روند گفتگو در ميان مديرانی كه سبك های مديريتی مختلف دارند 

تسهيل شود. 

وقتی من قرارداد ترجمه اين كتاب را با روابط عمومی شهرداری تهران در زمان مديريت آقای كرباسچی امضا 
كردم، متن را برای ترجمه در اختيار آقای دكتر ناصر فكوهی قرار دادم كه آن سال ها تازه از فرانسه به ايران 
برگشته بود و دنبال كار می گشت. زبان اصلی و اول او در آن زمان فرانسه بود اما انگليسی هم می دانست. 
راستش دكتر فكوهی خيلی سريع بود و هست. اما من احساس كردم متن ترجمه شده نياز به مقابله و سنباده 
كاری دارد. دكتر فكوهی هم قبول كرد كه من اين كار را بكنم و من هم نثر فارسی كتاب را سنباده كاری كردم 
و چيز خوبی از آب درآمد. اما به دليل اينكه گفته می شد ايزاك آديزيس يك يهودی است با انتشار كتاب به 
صورت پاورقی در روزنامه همشهری مخالفت شد و چون جواز ترجمه به اسم شركت پيام رسا وابسته به 
شهرداری تهران بود، همانجا ماند كه ماند. من يك نسخه زرنگار از اين كتاب را دارم كه سال ها پيش يك 
نسخه از آن پرينت گرفته ام و در اختيار عالقمندان قرار می دهم. كتاب بسيار خوبی است. در حال حاضر 
فقط هشت فصل آن را به صورت كاغذی دارم كه به آقای ابراهيم عليپور يكی از كارورزان گذاشته ام كه به 

من پس نداده است. 

در جريان تفكر در مورد فن اداره جلسات، تكنيك های تشريح شده در فصل بيستم كتاب مديريت تغييرات 
ايزاك آديزيس را به خاطر آوردم. اما تمام آن قواعد در برابر قانون پارلمان بيشتر به يك جوك احمقانه شبيه 
است. تأكيد می كنم كه من هنوز با تئوری مديريتی بهتری از تئوری آديزيس بر نخورده ام و مسائل مديريتی 
خودم را با اين دستگاه مفهومی درك می كنم اما قواعدی كه او برای اداره جلسه در فصل بيستم آورده است 
واقعَا يك جوك احمقانه است. من بعدها غرق تعجب شدم كه چطور فردی مثل آديزيس در آمريكا دستورنامه 
رابرت را بلد نباشد و به جای آن قواعد طاليی يك مشت الطائالت سر هم كند. هنوز اين به ظاهر معما را 

برای خودم حل نكرده ام و حوصله و وقت هم ندارم كه با خود آديزيس در اين زمينه مكاتبه كنم. 

با اين توضيح ها اميدوارم نشان داده باشم كه تالش من برای نشان دادن اينكه فن جلسه يك چيز است و 
قانون مجامع تصميم گيری چيزی ديگر تا اينجا شكست خورد. چون هرچه بيشتر فكر كردم بهتر به اين نتيجه 

رسيدم كه اواَل روش آديزيس و روش هيأتی روش نيستند و نوعی حماقت هستند. 

از سوی ديگر، وقتی اين دو به اصطالح روش را با قانون پارلمان - حتی به مثابه روش و متدلوژی اداره 
جلسات - مقايسه كردم ديدم - به قول توماس جفرسون - بشريت ديگر قادر نيست روشی بهتر از اين برای 

اداره مجامع تصميم گيری خلق كند. 

نتيجه اين تأمالت در روز های اول اين بود كه به مرور سؤال اصلی كه قرار بود به كل مقاله ساختار دراماتيك 
بدهد كارآئی خودش را از دست داد. حاال چه بايد می كردم؟ و سؤال اصلی كه به ساختار مقاله نيروی حركت 

بدهد چه می تواند باشد؟ 

مشكل ديگر
عالوه بر اين مشكالت محتوايی، يك مشكل شكلی هم داشتم: محتوای مقاله و بحث هر چه می شد، از قبل 
تصميم  گرفته بودم كه خبر آن را به صورت يك خبر كوتاه كار كنم و گزارش تحليلی آن را به صورت يك 
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رزونوشت، در بخش تاريخ كادرها بگذارم. اين هم مسأله ای شده بود كه روند كار ذهنم را مختل می كرد. 

فكر می كنم يكی دو شبی طول كشيد تا ذهنم به جای سؤال اول سؤال ديگری را آفريد: تالش مستمر در 
طول كارگاه برای توضيح و تبين اليه های معنايی ديگر قانون پارلمان با اين هدف كه كارورزان با اين قانون به 
مثابه يك فن برخورد نكنند. در واقع، در وضعيت جديد، فن اداره جلسه يا قانون مجامع تصميم گيری دو چيز 
جداگانه نيستند، بلكه بر عكس، يك چيز هستند. قانون پارلمان، در يك سطح، بهترين قواعد اداره جلسات 
است، در سطح حقوق، بهترين قواعد برای تضمين قسط و عدل، در سطح سياست بنيادين ترين قواعد برای 
ساختن يك حكومت عادالنه و كارآمد و اثربخش، در سطح مديريت بهترين گاورننس برای يك سازمان پويا، 
در سطح فرهنگ يك رويكرد فرهنگی برای ساختمان جامعه ای مبتنی بر فضائل اخالقی، و در سطح اجتماعی 

بهترين ابزار برای سازماندهی به جوامع است و همينطور الی آخر. 

مشكل حل شد
فكر می كنم امروز صبح بود كه در جريان تأمالت صبحگاهی يا وقتی از خواب برخاستم دريافتم كه ايده های 
باال در ذهنم درك شده اند كه البته هيچ كدام نو نبودند اما با نقد ايده ی ناشی از برداشت اوليه از تمايز بين فن 
و قانون بار ديگر به درستی آن رسيدم. از اينجا بود كه احساس كردم ساختار مقاله به صورت مبهم در ذهنم 
در حال شكل گيری مجدد است. اما اين بار موضوع اين است: هرچند اين قواعد بهترين فن و مهارت را در 
اختيار جلسات می گذارد، اما هشدار كه اين قواعد گرانبها را به اين بهای اندك خريد و فروش نكنيم. وقتی 
به اينجا رسيدم اطمينان يافتم كه هرچند مسائلی كه بايد طرح شود - جز چند مورد - بقيه جديد نيستند، اما 
می شود طوری آن ها را مطرح كرد كه حتی برای خوانندگان حرفه ای نوشته های مربی دستورنامه نيز تكراری 

به نظر نرسد. 

نكات جديد: حق الناس، اصل عدل، و قسط در قانون پارلمان
در جريان كارگاه پارسيان تعدادی موضوع كه قباَل در ذهنم كاشته شده  بودند از زير خاك سر برآوردند و 

جوانه زدند و نهال شدند. به آن ها هم اشاره می كنم:

مدت كوتاهی است كه از طرح ايده آقای خامنه ای در مورد حق الناس بودن رأی مردم می گذرد. اين ايده 
در جريان گفتگو با آخوند داود فيرحی كه گزارش آن به صورت يك پرونده با موضوع: چالش شريعت و 
قانون در شماره هفتم مجله سخن ما )مهر و آبان 1394( هم مطرح شده است. آخوند داود فيرحی هم تأكيد 
كرده كه اين ايده می تواند پيامدهای مهمی در برداشت از فقه سياسی ايجاد كند اما هنوز پا نخورده و روی 

آن كار نشده است. 

من فقيه نيستم و از فقه هم سررشته ندارم. اما تا آنجا كه به من مربوط شود، اين برداشت جديد از حق رأی 
مردم و تعريف حق مساوی مشاركت آنان در تعيين سرنوشت ملی به عنوان حق الناس بستر بسيار مناسبی 
برای ترويج قانون پارلمان در فرهنگ اسالمی ايجاد می كند. به خصوص در مذهب شيعه، كه اصل عدل را 
هم به اصول سه گانه مسلمانی اضافه كرده اند. )همين جا بگويم كه فعاَل نمی دانم چطور اصل عدل در قلمرو 
تصميم گيری را می شود با اصل امامت كنار هم گذاشت؟ همانطور كه سخت است رأی مردم را حق الناس 

تلقی كرد و در عين حال حكومت را به صورت مورثی از آن ائمه دانست؟(. 

اگر از سؤال مذكور در داخل پرانتز، فعاَل صرف نظر كنم، می شود گفت كه اصل عدل در مذهب شيعه، و 
فتوای آخوند خامنه ای در مورد حق الناس دانستن رأی مردم، زمينه را برای ترويج قانون پارلمان به اين دليل 
مناسب می سازد كه می شود به سادگی و در عين حال با قاطعيت توضيح داد كه چطور تك تك قواعد قانون 
پارلمان برای تعريف و تضمين قسط و عدل در قلمرو تصميم گيری تدوين شده اند و طبق اصل اول از اصول 
زيربنايی قانون پارلمان كل اين قواعد برای تضمين رعايت حقوق اكثريت، اقليت، غابئان و افراد و تمام اين 
ها با هم و به شكل متوازن به عرصه وجود آمده اند. به اين ترتيب می شود اين قواعد را به قيمت خوب به 

مجلس شورای خبرگان رهبری هم ارايه داد. 
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قانون پارلمان و تدوين برنامه استراتژيك
فكر می كنم همان عصر دوشنبه بود كه برای نخستين بار در دفتر واحد آموزش پارسيان از آقای عزيزی مسؤل 
و كارشناس واحد آموزش شنيدم كه حضور مديران در كارگاه به اين دليل منتفی شد كه آنان قرار است در 
يك كارگاه تدوين برنامه استراتژيك شركت كنند كه تسهيل گر آن دكتر اعرابی است. معنای اين حرف اين 

بود كه مديران پارسيان كارگاه دكتر اعرابی را به كارگاه آموزش دستورنامه رابرت ترجيح داده اند. 

راستش می دانستم كه دكتر اعرابی - به قول يكی از بچه های شركت پارسيان - يك »برند« شده است و اصاَل 
صحيح نيست كه پشت سر او از كارهايش انتقاد كنم. اما ترديد نداشتم و ندارم كه در وضعيت ايران امروز هر 
نوع تدوين برنامه ای چرند است. و اگر مجالی دست دهد می توانم بحثی بسيار بديع مطرح كنم كه به خوب 
نشان دهد چرا تا وقتی شخصيت های حقوقی ما به دليل فقدان حاكميت قانون در آن ها با آشوب محض دست 

و پنجه نرم  می كنند، سخن گفتن از برنامه و برنامه ريزی مايه خنده خواهد بود. 

به خاطر دارم شب سه شنبه در اتاق كوچك اما راحتی كه به عنوان اقامت گاه به من داده بودند قدم می زدم 
و روی همين موضوع كار می  كردم تا كارگاه فردا را با همين بحث آغاز كنم. اما آخر شب بود كه به اين 
جمع بندی رسيدم كه چنين كاری به مصلحت نيست و صر ف نظر كردم. اما چيزهای خوبی از آن تأمالت 

نصيبم شد. 

استراتژی انقالب است
برنامه  تدوين  ضرورت  مستقيم  صورت  به  هيچگاه  بودم  پارسيان  شركت  مهمان  كه  روزی  دو  طول  در 
استراژيك را نفی نكردم و هيچگاه به آشوب محضی كه سراپای اشخاص حقوقی را در كام خود می كشد 
اشاره ای نكردم، اما گاهی تعريف گری هامل از استراتژی را مورد اشاره قرار می دادم و تفاوت آن را با برنامه 
ريزی درازمدت توصيف می كردم. از جمله، در زمانی كه آقای عزيزی در اتاق نبود جلوی عبارت »استراتژی 
يعنی:« كه روی تخته سفيد نوشته شده بود اضافه كردم: انقالب، و چيزهای ديگر تاكتيك. جلوی اين عبارت 
هم نام گری  هامل را اضافه كردم. وقتی آقای عزيزی به اتاق برگشت جمله را نشانش دادم و چند كلمه ای 
در توضيح منظور آقای هامل صحبت كردم. آقای عزيزی نظافت چی ساختمان را احضار كرد و به او گفت 
تمام تخته سفيد را به جز همين يك جمله پاك كند! بعد تأكيد كرد كه تخته را پاك نكند تا آقای خواجه نيز 

كه جای او خواهد آمد اين جمله را ببيند. 

جمع بندی اول
در واقع، پی بردن به اينكه كارگاه من را به عنوان كارگاه »فن اداره جلسات« به كاركنان شركت پارسيان معرفی 
كرده بودند، سبب شد تا من به اين فكر بيافتم كه مبادا مخاطبان من از صحبت هايی كه ارايه خواهم داد فقط 
به عنوان فن اداره جلسه سخن بگويند و آن ها را تا همين حد در نظر بگيرند. اين نگرانی در كارگاه باعث شد 
كه در هر قدم به حواشی مهمی بپردازم تا نشان بدهم كه اين قواعد فقط قواعد اداره جلسه نيستند، و هرچند 
بهترين فن اداره جلسه هستند، اما اين فن ابتدايی ترين اليه ی معناهای چند اليه ای اين قواعد را در بر می گيرد. 

آنچه كه در كارگاه رخ داد همين بود. سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه همين عنصر دراماتيزه كردن ذهن من 
را در جريان كارگاه، هنگام نوشتن گزارش نيز به كار بگيرم و درام را روی همين تضاد اصلی استوار كنم. به 

اين ترتيب و بعد از طی چند روز ذهنم برای نوشتن مطلب آماده شد. 

واكنش مخاطبان
اما به چند دليل ترديد  اما واكنش مخاطبان نسبت به كارگاه چگونه بوده است؟ ارزيابی خودم مثبت بود. 

داشتم:

1. اول بار بود كه در چنين كارگاه هايی شركت می كردم و امكان مقايسه با كارگاه های مشابه آن را نداشتم. 
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برای توضيح منظورم بايد اضافه كنم كه فردی مثل آقای عزيزی كارشناس واحد آموزش صالحيت داشت كه 
به من بگويد واكنش مخاطبان چگونه بوده است. عصر روز چهارشنبه كه داشتم با او برای برگست به تهران 
خداحافظی می كردم نظرش را پرسيدم. او با اشاره به برگه نظرسنجی كه اواخر كارگاه بين كارورزان توزيع 
كرده بود به من گفت: هنوز اين نظر سنجی را به طور كامل بررسی نكرده ايم. اما همين نگاه اوليه نشان می دهد 
كه استقبال خوب بوده است. می دانستم اين سبك مديريتی آقای عزيزی است كه هيجان خود را به سختی 
بروز می دهد. با اين همه از او به عنوان كارفرما انتظار نداشتم بيش از اين تعريف كند. اما آن تعريف هم خيالم 
را آسوده نكرد. چون می دانم روحيه ما ايرانيان اين طور است كه برای حفظ حرمت و خوشامد طرف رو به 

رو از گفتن صريح مطالبی كه فكر می كنيم ممكن است ناراحتش بكند می پرهيزيم. 

2. واكنش كارورزان نيز - گرچه ظاهراَ خوب بود - و حتی فردی مثل آقای دلداری كه مديركل حراست 
بود من را به دفتر حراست دعوت كرد و با هيجان از من خواست تا در آن نشست برخی از قواعد را برای 
معدود همكارانش هم توضيح بدهم )كاش فرصت كنم و گزارش سفر به عسلويه را بنويسم. چيز خوبی از 
آب درخواهد آمد(. با اين همه، به دليل همان خصوصيت محبت آميز ايراينان نمی شود روی قضاوت رو در 

روی ايرانيان خيلی حساب كرد. 

3. يكی از منابع بسيار مناسب برای داوری در مورد واكنش كارورزان خانم نسيم پور مديرعامل شركت كنترل 
فرايند بود كه برای نخستين بار من را به شركت پارسيان معرفی كرده بود. و آنطور كه خودش برايم تعريف 
كرده بود، شرح حال خودنوشته ام را با كمی دست كاری به شركت های ديگر هم ارسال كرده است تا من را 
به ساير شركت ها نيز ارايه دهد. به نظرم برای خانم نسيم پور نيز بايد بسيار مهم باشد كه نخستين مشتری در 
مورد اين كاال كه برای نخستين بار عرضه شده است چه قضاوتی می كند. بنا بر اين می شد به خانم نسيم پور 
زنگ می زدم و نظر او را جويا می شدم. اما اين كار هم خوبيت نداشت. چند روز صبر كردم تا شايد خودش با 
من تماس بگيرد. اگر كارگاه خوب اجرا شده باشد وظيفه او بود كه زنگی می زد و تشكری می كرد. اما او هم 
البد فكر می كند اگر از كارگاه تعريف كند من هم دبه در خواهم آورد و پر رو خواهم شد. به همين دليل تا 
امروز صبر كردم. اما برای تعيين تكليف در مورد محتوا و شكل مقاله ای كه بايد می نوشتم بد نبود از واكنش 
مخاطبان به نوع اجرای كارگاه با خبر می شدم. به همين دليل امروز به خانم نسيم پور زنگ زدم و خوب است 

در ادامه، گزارش اين مكالمه را نقل كنم. 

بسيار فراتر از حد انتظار
بله. خالصه ی توصيف های هيجان آميز خانم نسيم پور همين بود: بسيار فراتر از حد انتظار. هرچند اين روز ها 
اعتماد به نفسم باال رفته است، اما از شنيدن چنين قضاوتی خوشحال شدم و مكث كردم تا هرچه در اين 
زمينه شينده است برايم نقل كند. وی از خاطر نبرد كه از من تشكر كند و به اين دليل تا امروز به من زنگ 
نزده است كه فرصت نكرده است )توجيهی غيرقابل قبول كه روزی به او تذكر خواهم داد. نه از روی غرور 
كه از روی دلسوزی: اگر وظيفه ای داريم نداشتن وقت توجيه قابل قبولی نيست و اگر وظيفه ای نداريم اين 

تعارف ها الزم نيست(. 

نكته مهم ديگری كه خانم نسيم پور به آن ارشاره كرد اين بود كه مسؤالن واحد آموزش در مورد كيفيت اين 
دوره آموزشی ترديد و نگرانی داشته اند به خصوص كه قرار بوده مديران نيز در آن كارگاه شركت كنند. 

به محض شنيدن اين نكته ذهنم كوشيد ماجرای نيامدن مديران را مرور كند: آيا به خاطر همين ترديد در 
كارگاه  شركت نكردند يا واقعَا به خاطر رفتن در كارگاه تدوين برنامه  استراتژی؟ 

وقتی من كمی حساسيت نشان دادم كه چرا مديران در كارگاه نيامدند، آقای عزيزی كوشيد چند توضيح ارايه 
دهد: اول اينكه تمام مديران دعوت شده اند كه در كارگاه تدوين برنامه استراتژيك شركت كنند، كه اصاَل بعيد 
نيست، چون اين رسم است كه مديرعامل يك شركت باال دستی هر وقت دلش خواست می توند مديران يك 
شركت پائين دستی را به شركت در يك نشست اضطراری فرابخواند. دوم اينكه كوشيد نشان دهد كارشناسانی 
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هم كه قرار است در كارگاه شركت كنند، در دوره هايی كه مديران در استراحت كاری به سر می برند نقش 
آنان را ايفا می كنند. البته، من از اينكه به هر دليل مديران در كارگاه من شركت نكردند واقعَا ناراحت نشدم. 
اصاَل اهميت ندادم. به عالوه، به خودم گفتم: آنان كه نمی دانند من چه تحفه ای نطنزی در آستين دارم. اما 
بعد از صحبت خانم نسيم پور دچار اين شك شدم كه شايد مديران نسبت به كيفيت كارگاه ترديد داشته اند 
و از كارشناسان خواسته اند كه فعاَل و علی الحساب در كارگاه شركت كنند و اگر چيز دندان گيری بود بعداَ 

تصميمی در باره اش خواهند گرفت. 

در مورد اينكه كدام يك از نظريات توطئه آميز باال داستان را درست روايت می كند ترديد دارم. اما حاال كه 
ناگهانی مدير واحد  از جمله حضور و غيبت  بر می خورم.  نيز  به شواهد ديگری  حوادث را مرور می كنم 

آموزش و اصرارش برای صحبت چند دقيقه ای با من. به شرح اين ماجرا می پردازم. 

مديری دلنشين
صبح روز دوم كمی به ساعت هشت خودم را به دفتر واحد آموزش رساندم تا كمی قبل از ساعت هشت 
دركارگاه باشم و بتوانم فهرست مطالب را روی تخته سفيد بنويسم. به محض ورود و برخورد با آقای عزيزی 
وی به من گفت كه آقای دهقان مدير واحد آموزش هم آمده است و با دست من را هدايت كرد كه به طرف 
اتاق وی بروم. در حاليكه من هيچ كاری با آقای دهقان نداشتم و قرار بود رأس ساعت هم در كارگاه باشم و 
كارگاه  هم در ساختمان ديگری بود كه تا دفتر واحد آموزش چند دقيقه ای پياده روی داشت. به اصرار آقای 
عزيزی به طرف اتاق آقای دهقان رفتم كه ديروز بسته بود و او هم حضور نداشت و تا آنجا كه به خاطر دارم 
در مرخصی بين دو شيفت به سر می برسد )تمام كاركنان شركت پارسيان ، مدتی به صورت شبانه  روزی در 
محوطه شركت زندگی می كنند و مدتی را هم در تهران در مرخصی به سر می برند(. آقای عزيزی بعداَ به من 
گفت كه آقای دهقان آن روز از جزيره كيش يا قشم به شركت برگشته است. چرا؟ من سؤال نكردم او هم 
چيزی نگفت: آيا ساير مديران نيز برای تدوين برنامه استراتژيك به قشم يا كيش رفته بودند؟ در آن صورت 
چرا آقای دهقان به دفتر كار خود برگشته بودم؟ به عالوه، من ديگر وی را نديدم و آقای عزيزی به من گفت 
كه به قشم يا كيش برگشته است. نتيجه؟ آيا فقط برای گفتگوی چند دقيقه ای با من و ارزيابی من به محل 
كارش برگشته بود؟ نمی دانم. اما گفتگوی كوتاه من با آقای دهقان فوق العاده عالی بود و من در مدت حدود 
بيست دقيقه ای كه با آقای دهقان صحبت كردم تقريبَا همان تأثير انقالبی و تكان  دهنده را بر ذهن او به جا 
گذاشتم كه در گفتگو با دكتر كفاش معاون وزير آموزش و پرورش توانسته بودم ايجاد كنم. آخرين جمالتی 
كه هنگام خروج من از دفتر آقای دهقان بين من و او رد و بدل شد، روح حاكم بر آن مالقات و گفتگو را به 
خوبی نشان می دهد: آقای دهقان با عالقه از من پرسيد: آيا برای ترويج اين قواعد نمی شود از حكومت شروع 
كرد )عين كلمات وی را به خاطر نمی آورم. اما معنايش اين بود كه حكومت در ترويج اين قواعد كمك كند(. 
من در جواب گفتم: نبايد شيپور را از ته گشادش نواخت. اگر مردمی با اين قواعد آشنا شوند خواهند توانست 

يك حكومت خوب بسازند وگرنه اين حكومت كه خشتك خودش را هم نمی تواند باال بكشد! 

حاال كه ماجرای گفتگو با آقای دهقان را به خاطر می آورم حدس می زنم شايد دنبال اين بود كه خودش 
از نزديك توانمند های من و اعتبار ادعاهای من را ارزيابی كند تا بتواند ارزيابی خودش را به ساير مديران 
مجموعه نيز منتقل كند كه در كارگاه های بعدی من شركت كنند يا نه؟ تأكيد می كنم كه اين فقط يك حدس 
است كه می تواند مطلقَا باطل باشد. اما در لحظه ای كه با آقای دهقان صحبت می كردم، اين مسأله كه وی در 
حال بررسی توانمندی من باشد يا نباشد هيچ اهميتی نداشت، بلكه برای من آقای دهقان مدير بسيار باهوش 
و توانمندی جلوه كرد كه اگر می توانستم اعتماد او را به اهميت و ضرورت ترويح دستورنامه رابرت جلب 

كنم وظيفه اخالقی خودم را انجام داده بودم. 

جستجو در مورد گذشته من
فكر می كنم بعد از احوالپرسی اوليه، آقای دهقان عالقه نشان داد كه از وضعيت شغلی من كسب اطالع كند. 
به اختصار برايش توضيح دادم كه قبل از آشنايی با دستورنامه رابرت، مؤسسه ای فرهنگی را اداره می كردم 
كه كارش انتشار نشريات تخصصی برای سازمان ها و انجمن های گوناگون بود. اما چون تخصص هيچ يك 
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از آن سازمان ها يا انجمن های تخصصی را نداشتم، و در عين حال دوست داشتم مطالب خوبی توليد كنم، از 
جمله سراغ اين مطلب می رفتم كه چه بايد كرد تا كاركرد سازمان ها و انجمن هايی كه برايشان نشريه منتشر 
می كردم بهبود يابد. به دنبال همين قضيه بود كه روی مسائلی مثل روش های تدوين برنامه  استراتژيك در 
سازمان ها، مديريت، تدوين كد اتيكز و دستور شرف و بازآفرينی پروفشن ها از شبه پروفشن های دولتی تحقيق 
كردم. اما به مرور به اين نتيجه رسيدم هر نوع بهبود واقعی در سازمان ها و انجمن ها مستلزم اين است كه روند 
تصميم گيری گروهی در اين انجمن ها ارتقا يابد و به دنبال يافتن دوای اين درد بود كه با دستورنامه رابرت 
آشنا شدم و از همان حدود ده سال پيش كه با اين كتاب آشنا شدم به كاركنان مؤسسه ام اعالم كردم كه به 
مرور مؤسسه ما به يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت تبديل خواهد شد. و همين طور هم شد و اكنون 

حدود چهارسال است كه من مشغول برگزاری كارگاه برای آموزش اين قواعد هستم. 

گريز انتقادی به تدوين برنامه استراتژيگ
فكر می كنم از آنجا كه به من گفته شده بود مديران شركت پارسيان به خاطر شركت در كارگاه های تدوين 
برنامه  استراتژی در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت نكرده بودند،  احساس كردم برای مدير بسيار 
با هوشی مثل آقای دهقان در يكی دو جمله توضيح بدهم كه چرا دستورنامه رابرت نسبت به تدوين برنامه  
استراتژيك در اولويت است. برای اين منظور به اين نكته اشاره كردم كه من از ابتدا در جريان حضور دكتر 
اعرابی در هولدنيگ دارويی تأمين و شركت داروپخش قرار داشتم و گزازش فعاليت های مربوط به تدوين 
برنامه استراتژی خودشان را در نشرياتی كه من برای شركت داروپخش منتشر می كردم می آوردم. هزينه های 
عظيمی صرف تدوين برنامه استراتژی هولدينگ دارويی تأمين شد. حدود صد مدير از شركت های دارويی 
عضو اين هولدينگ در اين فرايند شركت كردند. اما به محض انتخاب آقای احمدی نژاد به رياست جمهوری 
و تغيير مديريت هولدينگ تمام آن تالش ها دود شد و به هوا رفت و كار به جايی كشيده شد كه اعضای 
هيأت مديره و مديران عامل آن شركت ها برای حل اختالفات بين خود به پليس متوسل شدند. در ادامه اين 
بخش از صحبت هايم بود كه برای آقای دهقان توضيح دادم كه چرا تا وقتی سازمان های ما طبق قانون پارلمان 

اداره نشوند هميشه در آشوب محض به سر خواهند برد. 

فكر می كنم در اينجا بود كه آقای دهقان گفت: بله، در كشور ما مشكل روشن است، راه حل مشكل هم 
مشخص است اما مشكل حل نمی شود. بعد يكی از كلمات قصار برنارد شاو نويسنده خوش ذوق بريتانيايی 
نقل كرد كه گفته است. مديران يا مردان زيادی بودند كه می دانستند تنهايی كاری از آنان بر نمی آيد. دور 
هم جمع شدند و بعد از بحث های طوالنی و برگزاری جلسات مختلف به اين نتيجه رسيدند كه وقتی با هم 
هستند نيز كاری از آنان برنمی آيد )اميدوارم جمله برنارد شاو را درست نقل كرده باشم(. بعد از اين شنيدن 
اين جمله بود كه من در ادامه توضيح دادم: بله، برای حل يك مشكل، كارشناسان و صاحب نظرانی هستند كه 
برای حل آن نظرات كارشناسی دارند. اما وقتی آنان دور هم جمع می شوند قادر نيستند به راه حل مشتركی 
برسند كه ممكن است نظر هيچ يك از آنان نباشد اما نظر گروه آنان است و چون به روش های درست و 
عادالنه به آن تصميم رسيده اند، همه آن را رعايت می كنند. در غير اين صورت، هر كس مشكل را به طرفی كه 
ره حل می داند می كشد و مشكل هم از جا تكان نخواهد خورد. و اين بخش از صحبت های خود را اين طور 
جمع بندی كردم كه اتفاقا َ اين قواعد دقيقَا همان مشكلی را كه برنارد شاو به آن اشاره كرده است حل می كند. 

هرچند عقربه های ساعت ديواری در اتاق مدير واحد آموزش شركت پارسيان نشان می داد كه از شروع كارگاه 
دقايقی گذشته بود، اما بر خود واجب می دانستم كه قبل از ترك دفتر وی، روی برخی از جنبه های بسيار مهم 
دستورنامه رابرت كه آن ها را بسيار باالتر از فن اداره جلسات قرار می دهد اشاره كنم. يكی از آن ها رعايت 
حق و حقوق اعضای مجامع تصميم گيری است و به طور خالصه اشاره كردم كه تمام قواعدی كه در هشت 
صفحه كتاب دستورنامه رابرت آمده است، برای تعريف كردن يك حق و يا حقوق مختلف افراد، اكثريت، 
اقليت و غائبان تدوين شده است. در نتيجه وقتی در چارچوب اين قواعد تصميمی اتخاذ می شود تمام افراد 
اخالقَا احساس می كنند كه اين تصميم چنان عادالنه و منصفانه حاصل شده است كه هرگاه كسی آن را نقض 
كند عملی غيراخالقی مرتكب شده است و از اينجاست كه در كشورهايی كه طبق اين قواعد عمل می كنند 
رعايت قانون يك امر كاماَل اخالقی است. درست برخالف جوامع استبدادی كه پارلمان فقط وسيله ای است 
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برای آنكه گروه حاكم به احكام حكومتی خودش برچسب قانون بزند و طبيعی است كه مردم هم آن قوانين 
را ناديده بگيرند و يا دور بزنند. 

متأسفانه، عقربه های ساعت با سرعت می چرخيدند و آقای عزيزی هم جلوی در بی تابی می كرد. به همين دليل 
با عجله از آقای دهقان خداحافظی كردم تا ديرتر از اين به كارگاه نرسم.
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