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چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴

کانال کادرها در تلگرام
به  از کرج  از اشتهارد و آقای داود رئیس دانا  آقایان حبیب اهلل و دانیال اعلمی )پدر و پسر(  دیروز سه شنبه 
دفتر کادرها آمدند. کارگاه خوبی بود و سعی می کنم گزارش آن را در ادامه بنویسم. تصمیم داشتم آخرین 
روزنوشت ماه آذر را در وب سایت کادرها دات کام منتشر کنم. اما وقتی آن را بازخوانی کردم دیدم به سطح 
یک اثر ادبی و قابل انتشار نرسیده است. هرچند نکات خوبی در آن مطرح شده است اما به دلیل ساختار 
غیرادبی و شلخته آن از انتشارش خود داری کردم و تصمیم گرفتم فقط متن هایی را در وب سایت منتشر 
کنم که ارزش ادبی  هم داشته باشند. مثاَل تجربه انجمن سازی در زادگاه یا در فهم اهمیت تاریخی یک عکس 
یادگاری خصوصیت های یک نوشته قابل انتشار را داشتند. نباید سطح توقعم را پائین  بیاورم. شاید به دلیل 
همین باال نگه داشتن سطح توقع است - به خصوص به دلیل حساس بودن مخاطبان - که هنوز گزارش 
مربوط به کارگاه آموزش دستورنامه رابرت در شرکت پاالیش گاز پارسیان را تمام نکرده ام و بعد از نوشتن 

یک بند آن را به حال خود رها کرده ام. 

دیروز آقای اعلمی پسر کارهای مقدماتی مربوط به کانال کادرها در تلگرام را انجام داد. به این ترتیب وب 
سایت کادرها دات کام دارای یک کانل در تلگرام هم شد. آخر شب بود که برای تمام حدود ۴۰۰ ایمیلی که 
دارم خبر مربوط به راه افتادن کانال کادرها را ارسال کردم. تعداد بسیار معدودی جواب دادند. آمار بازدید 

از وب سایت نیز تغییر معنا داری نکرد. 

در مورد اهمیت کارگاه سه شنبه
کارگاه سه شنبه از جهات گوناگونی اهمیت می یابد: اینکه هر سه نفر عضو آن - اعلمی های پدر و پسر و 
آقای داود رئیس دانا - در یادگیری و ترویج این قواعد تا اینجا شاید جدی ترین و پیگیرترین کارورزان تمام 
کارگاه ها هستند. در جلسه دیروز هر سه آنان من را پروفسور صدا می زدند. در یک گفتگوی تلفنی آقای 
دانیال اعلمی که دانشجوی بسیار بسیار باهوشی است و در تربیت مدرس درس می خواند با لحن جدی به من 
گفت که فکر می کند - با توجه به تعریف جدیدی که از اصطالح پروفسور درک کرده است، من را شایسته 
این سمت می داند. حرف هایش را خیلی جدی نگرفتم. اما دیروز که متوجه شدم هر سه نفر و به طور کاماَل 
جدی من را پروفسور صدا می زنند به صورت جدی مخالفت کردم. هر سه نفر آنان اصرار داشتند که نه خیر، 
ما می خواهیم شما را پروفسور صدا بزنم. دیدم کوتاه نمی آیند. دلیلی آوردم که قانع شدند. گفتم: اگر بخواهند 
به کسی هم احترام بگذارند، جلوی او که هی این لقب ها را تکرار نمی کنند. آیا خوب است هی یک آخوند 
را جلوی خودش حضرت آیت اهلل خطاب کنیم؟ بعد با لحن ملتمسانه ای از آنان خواستم من را داود صدا 

بزنید. من راضی نیستم پروفسور صدایم بزنید. کوتاه آمدند اما داود هم صدایم نزدند. 

به نام خدا نداریم
اول جلسه از آقای اعلمی پسر تقاضا کردم روی کرسی قرار بگیرد تا مربی گری و ریاست جلسه را تمرین 
نام خدا نداریم.  به  اعتراضم کردم:  نام خدا« شروع کرد.  با »به  کند. او صحبتش را به عنوان رئیس جلسه 
این روش های دین فروشانه  از  نباید  به عنوان رئیس جلسه  اما  کنید.  نام خدا را ذکر  دلتان  می توانید توی 
استفاده کنید. در ادامه دالیل خودم را توضیح دادم. اصل دلیلم همان است که بارها به آن اشاره کردم: در 
جامعه ای که حکومت بین شهروندان به خاطر عقاید مذهبی تبعیض قائل می شود و کسی که در یک جلسه 
عمومی و هنگام صحبت به نام خدا نگوید از نان خوردن ساقط می شود، ذکر نام خدا به نفاق و دورویی و 
این تعبیض دامن می زند و کسانی که نام خدا را ذکر می کنند انگار دارند افراد دیگری را که حاضر به دین 
فروشی نیستند لو می دهند. این کار شرافتمندان نیست و شما دیگر انجام ندهید. همه قبول کردند. به خصوص 
 آقای داود رئیس دانا که معتقد بود در انجمن معتادان گمنام نیز همین اصل رعایت می شود )یا باید بشود(. 

من الگوی مناسبی نیستم
در طول مدتی که آقای دانیال اعلمی داشت به عنوان تمرین جلسه را اداره می کردم متوجه شدم که هر از 
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گاهی به عنوان ریش سفید مجلس مشغول پند و اندرز حاضرانی می شود که جوان ترین آنان پدر اوست! به 
صورت جدی به او و به دو نفر دیگر عضو کارگاه هشدار دادم که اگر این روش اداره جلسه را از روی 
دست من تمرین می کنید اطمینان داشته باشید که در این زمینه من الگوی بسیار بدی هستم. در حالیکه رئیس 
جلسه هنگام اداره جلسه باید درست مانند یک داور و قاضی بی طرف عمل کند هیچ کلمه ای جز جمالت 
استاندارد و کلیشه ای که باید بگوید نباید بر زبان بیاورد. به عالوه، ادای ریش سفید ها را در آوردن نیز توهین 
با حاضران است. و در ادامه تأکید کردم که رئیس جلسه فقط داور و قاضی است و هیچ نباید بگوید. اما 
اگر رئیس سازمان هم باشد به عنوان رئیس سازمان هم وظایفی دارد که باید به تصویب سازمان رسیده باشد. 
نمونه خوب رئیس جلسه، مستر اسپیکر در مجلس عوام انگلیس است که آن باال نشسته و فقط اوردر اوردر 
می گوید. در ادامه توضیح دادم که اگر من هم زیاد حرف می زنم - عالوه بر عادت بدم، به این دلیل هم 
هست که من مربی هم هستم و دارم درس هم می دهم. البته تصریح کردم که رئیس کمیته یا رئیس جلسات 
آنجا رئیس نقش  این مقررات نمی شود و در  تابع  معتادان گمنام  انجمن  بهبودی و حلسات خانوادگی در 
آخوند و رهبر معنوی را هم بازی می کند. تأکید من در مورد رئیس و گرداننده جلسه در مجامع تصمیم گیری 

است که فقط باید نقش داور و قاضی را ایفا کند و در همه حال بی طرف بماند. 

گزارش فعالیت  های ترویجی
در جریان گزارش فعالیت های ترویجی، آقای حبیب اهلل اعلمی در مورد فعالیت های بسیار گسترده خود برای 
الگتروگروهی صحبت کرد که با حدود بیش از ۱۲۰ نفر از  ترویج قواعد ناظر بر پیشنهادهای پارلمان در 
اعضای کادر رهبری انجمن معتادان گمنام از سراسر ایران در تلگرام ایجاد کرده است و دارد به مرور این 

قواعد را به آنان آموزش می دهد. 

یا  با رئیس  انجمن معتادان گمنام است،  ایران  از اعضای کمیته منطقه ی  نیز که یکی  دانا  آقای داود رئیس 
گرداننده ی این کمیه آشناست و او هم دارد در سطح کمیته به ترویج و آموزش صحیح این قواعد کمک 

می کند. 

در حال حاضر بهترین کانال برای آموزش و ترویج دستورنامه رابرت در سطح ملی انجمن معتادان گمنام 
است که در کتابچه ی راهنمایشان که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است و انجمن بر اساس قواعد مندرج 
در آن اداره می شود، دستورنامه رابرت به عنوان بهترین مجموعه قواعد برای اداره جلسات معرفی شده است 
و در واقع مرجع پارلمانی انجمن معتادان گمنام دستورنامه رابرت است و آقای رئیس دانا نیز به عنوان یکی 
از کادر رهبری انجمن برای آموزش این قواعد در کارگاه حضور می آید و مشتاقانه دارد این قواعد را یاد 

می گیرد و در هر فرصتی به دیگران هم می آموزد.

وقتی نوبت به آقای اعلمی پسر رسید از فعالیت های خودش در راه اندازی کانال کادرها در تلگرام صحبت 
کرد و بعد از پایان جلسه هم کارهای مقدماتی و فنی آن را روی ماشین من انجام داد. البته من از او خواستم 
که انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی را هم جدی بگیرد. اما او هم مثل سایر اعضای این انجمن 

در گیر امتحان لیسانس، و همزمان فوق لیسانس و پایان نامه و سایر کارها است. عذرشان موجه است. 

دستاوردهای نظری مربی دستورنامه 
وقتی نوبت به من رسید، عالوه بر اشاره به برگزاری کارگاه آموزش دستورنامه رابرت برای گروهی از مدیران 
شرکت پاالیش گاز پارسیان و اثراتی که احتمااَل برجای گذاشته  است، به خصوص خطاب به اعلمی جوان 
تأکید کردم که یک مجموعه دستاورد نظری هم این مدت کسب شده که خوب است آقای اعلمی جوان به 
آن ها بیشتر توجه کند، چون در محافل دانشگاهی و دانشجویی بیشتر قابل طرح است. بعد از این مقدمه بود 

که برخی از دستاوردهای نظری خودم را در میان گذاشتم:

الف. اصل عدل در مذهب شیعه
در ادامه این بخش از صحبت هایم اشاره کردم که مذهب شیعه عالوه بر اسه اصل توحید، نبوت و معاد که 
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هر مسلمانی به آن باید اعتقاد داشته باشد، به دو اصل دیگر هم اعتقاد دارد و آن ها عدل و امامت هستند. در 
توضیح مفهوم اصل گفتم که اگر یک مسلمان شیعه در عقاید و عمل اجتماعی خود به وضعیتی رسید که باید 
بین اصل عدل و اصل یا قاعده دیگری که جزو اصول نیست دست به انتخاب بزند، باید اصول مذهب خود 
را مقدم بداند در نتیجه هر گاه در وضعیت متضادی قرار گرفت باید از به نفع اصل عدل از چیزهای دیگر 

صرف نظر کند. با ذکر مثال هایی این مسأله را توضیح دادم که از نقل آن ها صرف نظر می کنم. 

ب. اعالم حق تعیین سرنوست به عنوان حق الناس 
مقوله  ذیل  را  آنان  سرنوشت  تعیین  حق  و  مردم  رأی  حق  خامنه ای  آخوند  اینکه  دادم  توضیح  ادامه  در 
حق الناس قرار داده است، یک مفتاح جدید است و زمینه بروز تحوالت فکری مهمی را در فقه سیاسی و 
حکومتی و اجتماعی شیعه خواهد گشود. اینکه این سخن و این اظهار نظر از سوی عالی ترین مقام سیاسی 
یک کشور شیعه چه پیامدهایی خواهد داشت باید منتظر ماند و دید، اما صرف بیان این نکته نیز بسیار مهم 

است. 

پ. دستورنامه رابرت تضمین کننده قسط و عدل در تصمیم گیری
در ادامه و با اشاره به دو نکته فوق گفتم به این ترتیب مشاهده می کنیم که با عنایت به اصل عدل و اینکه 
حقوق مربوط به تصمیم گیری گروهی حق الناس تلقی شود، هر فرد شیعه برای تضمین این حقوق باید قواعد 
دستورنامه رابرت را بیاموزد. چرا؟ برای اینکه این قواعد بهترین قواعد بشر ساخته برای تضمین این حقوق 
است. این نکته را هم در کارگاه باز کردم و به خصوص کوشیدم با ایجاد تمایز بین حق و سهم و قدرت، 
نشان بدهم که چطور یک شعیه ی راستین وظیفه دارد این قواعد را ترویج کند. این نکات به ویژه مورد عالقه 
و استقبال آقای اعلمی پسر قرار گرفت و من مطمئنم تا سال ها که این جوان منشأ برکات خواهد بود این نکات 

و نظرات را در سطح ملی ترویج خواهد کرد و پیامد های نظری آن را بسط خواهد داد. 

البته، به مصلحت نمی دانم این داستان را به مذهب شیعه مرتبط کنم. اما بیان این جنبه از قواعد - یعنی نقش 
اصلی آن ها برای تعریف و حمایت از حقوق اکثریت، اقلیت، غائبان و افراد و تمام این ها با هم و به شکل 
متوازن، یکی از بهترین نقاط قوت این قواعد است و من به خاطر همین بسط عدالت در عرصه سیاسی است 

که به این قواعد پایبند شده ام. 

پشت و روی سکه جهل در مجلس خبرگان
این روز ها مسأله انتخابات مجلس خبرگان رهبری در مرکز کارزار سیاسی روحانیون حاکم قرار گرفته است. 
اما از زاویه ی قواعد عرف پارلمانی که به صحنه نگاه کنیم متوجه می شویم بسیاری از دعوا های آقایان ناشی 

از ناآشنایی آنان با قانون عرفی پارلمانی است. 

در حال حاضر، به دلیل عدم آشنایی و عدم پایبندی و حتی عدم درک ضرورت یک مجموعه قواعد انتزاعی 
ناظر بر فرایند تصمیم گیری در مجلس خبرگان، اعضای این مجلس احساس می کند در مقطع انتخاب جانشین 
برای آخوند خامنه ای مجلس خبرگان با بحران های جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، آقای رفسنجانی 
هشدار می دهد که اگر نتوانستید روی یک رهبر به توافق برسید می توانید یک شورای رهبری انتخاب کنید. 
البته، گروه دیگری که می دانند در اجالس های شورای رهبری نیز - به دلیل فقدان قواعد مورد نیاز نتیجه ای 
جز ریش کشی و عمامه  پرانی حاصل نخواهد شد و کمیت مملکت لنگ خواهد زد، با شورایی شدن رهبری 

مخالفت می کنند. 

عجیب است که بزرگان مملکت در این زمینه هم زبان یکدیگر را نمی فهمند. آخوند رفسنجانی می گوید: اگر 
نتوانستیم در مورد یک فرد به توافق برسیم می توانیم شورای رهبری درست کنیم. اما، چرا آقایان نمی توانند 
در مورد انتخاب یک نفر به توافق برسند؟ چون اجماع وجود ندارد و روشی هم برای رسیدن به اجماع یافت 

نمی شود و باید تسلیم اکثریت شوند که قواعد رسیدن به اکثریت از میان چند کاندیدا را نیز نمی دانند. 
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همین مشکالت می تواند عینَا در مورد روند انتخاب شورای رهبری نیز رخ بدهد. اما به نظر می رسد در این 
صورت اگر روی یک نفر به اجماع یا به اکثریت مورد نیاز نرسند می توانند - به عنوان نمونه - پنج نفر از 
صدر لیست حائزان رأی نسبی را برای عضویت در شورا انتخاب کنند و مشکل جانشین به صورت موقت و 
به این ترتیب حل شود. اما قطعَا ادامه کار با مشکل مواجه خواهد شد. و تمام امید رفسنجانی این است که 
اگر به هر ترتیب در شورای رهبری حضور یابد - که احتمالش بسیار بیشتر است که به عنوان رهبر انتخاب 
شود - در آن صورت - و با توجه به مهارت هایی که در ساختن ائتالف دارد می تواند خط خودش را در 

سطح رهبری اعمال کند و پیش ببرد. 

به هر حال، بعد از توضیح این نکات به کارگاه گفتم: مشغول سبک سنگین کردن این موضوع ها هستم که 
آیا در مورد آن ها مطالبی برای جاگذاری در وب سایت کادرها دات کام بنویسم یا نه؟ هنوز به جواب این 

سؤال نرسیده ام. 

افزودن عضو به کانال 
بعد از ختم جلسه از آقای اعلمی پدر تقاضا کردم اگر فرصت دارد از دو دفتر چه تلفن دفتر که در اختیارش 
گذاشتم شماره تلفن های همراه موجود در دو دفتر را به کانال کادرها اضافه کند. هنوز که خبری نشده است. 

یکی از این دفترها به جراحان و یکی هم به کارفرمایان اختصاص دارد. 

نظریه نسبت عام و کوانتوم برای فهم ذهن
با ذهن ورزی های این سال ها از نظرات فلسفی غالب برای توضیح ذهن خیلی فاصله گرفته ام. احساس می کنم 
خوب است با نظریه نسبیت خاص و عام انیشتن و فیزیک کوانئم باید آشنا بشوم. چون حدس می زنم این 
آشنایی می تواند در سرهم بافتن یک فلسفه ذهن به من کمک کند. به همین دلیل طی روز های اخیر کتاب 
تاریخچه زمان نوشته استفان ویلیام هاوکینگ را دست گرفته ام و جالب است که احساس می کنم ذهنم آنقدر 
توسعه یافته که با کمی تالش خواهم توانست توضیح های بسیار عالی هاوکینگ را درک کنم. آخر شب بود 
که به ذهنم رسید این کتاب را به زبان اصلی بخوانم. خیلی ساده آن را در جهان مجازی یافتم و ساعت ها 
با آن حاال کردم. چه نثر ساده  و قابل فهمی دارد. از این تصمیم خودم خیلی راضی هستم. هرچند ویرایش 

نهایی کتاب دستورنامه را به عقب خواهد انداخت. 
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جمعه ۴ دی ۱۳۹۴

جنبش پاکان در بحران
دیروز حوالی ظهر بود که آقای داود رئیس دانا به من زنگ زد. در طول مدتی که او همراه با آقای حبیب اهلل 
اعلمی و پسرش دانیال اعلمی از اشتهارد و از کرج برای شرکت در کارگاه آموزش دستورنامه رابرت به دفتر 
کادرها در تهران می آید برای نخستین بار بود که به من زنگ می زد. درست بر خالف او، آقای حبیب اهلل اعلمی 
تقریبَا همشیه دست به تلفن است و با من در مورد مسائل مختلف مربوط به قواعد پارلمانی صحبت می کند. 
به همین دلیل حدس زدم باید در وضعیت بدی گرفتار شده باشد. بعد از احوالپرسی با لحن استفهامی گفتم: 
بفرمایید؟ و وقتی شروع به تشریح مسأله کرد از لحن کالمش دریافتم که چقدر کالفه به نظر می رسد. برایم 
توضیح داد که األن از جلسه کمیته منطقه ی ایرانِ انجمن معتادان گمنام بیرون آمده است تا از من یک سؤال 
پارلمانی بپرسد. می دانستم این کمیته که از هر ۲۷ ناحیه ی ایران دو نفر نماینده عضو آن هستند و حدود ۱۷ 
نفر مسؤل انتصابی دارد هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و عالی ترین رکن انجمن معتادان گمنام در 
منطقه ایران است. اما نمی دانستم که دیروز در کجا تشکیل جلسه داده است. در پاسخ به سؤال من توضیح 
داد که در هتلی در خیابان تخت جمشید )طالقانی( جلسه تشکیل داده است. پرسیدم: آیا همان عضوی که 
ادعا می  کرد دستورنامه رابرت از دور خارج شده مشکل ایجاد کرده است؟ گفت: بله. و اینجا بود که برای 

این بهترین انجمن و تشکل ایران معاصر واقعَا دلواپس شدم. 

اهمیت جنبش پاکان
من هر روز بیشتر از روز قبل به این جمع بندی نزدیک تر می شوم که اهمیت جنبش پاکان برای ایران معاصر 
از اهمیت جنبش مشروطه بیشتر نباشد، کم تر نیست. جنبش مشروطه، از یک نظر، جنبش انجمن سازی برای 
دموکراتیزه کردن ایران آن روز بود و محصولش تأسیس نخستین پارلمان در تاریخ ایران. اما مجلس شورایی 
که از جنبش مشروطه سر برآورد - تا حدودی - با پارلمان هشت صد سال قبل انگلستان قابل مقایسه بود. 
چه بسا ، یک نفر مثل آخوند مدرس کافی بود تا با نوک دمپائی آخوندی خودش کل آئین نامه پارلمانی را 
به کناری پرتاب کند! و از این بدتر اینکه، هنوز قواعد پیچیده ی قانون عرفی پارلمان، که تازه داشت توسط 
آمریکایی ها در قالب انواع دستورنامه ها، تدوین، مکتوب، تشریح و منتشر می شد، برای مشروطه  طلبان شناخته 
شده نبود و هنوز معلوم نیست چند سال )یا چند صد سال( دیگر باید بگذرد تا این نکته روش شود که هر 
متنی، به صرف اینکه با قیام و قعود نمایندگان گروه حاکم به تصویب برسد، »قانون« نخواهد شد. در این 
فضای لبریز از آشوب /استبداد توجه تعداد معدودی از اعضای ساختاری انجمن معتادان گمنام به دستورنامه 

رابرت کورسویی از امید را زنده نگاه می دارد. 

اگر از آشنایی نخستین جوان ایرانی تبار با دستورنامه رابرت در صد سال پیش صرف نظر کنیم - دست کم 
به این دلیل که وی با قواعد بازیِ دموکراسی برخورد فرقه گرایانه کرد و مردم ایران را از ثمرات آن محروم 
ساخت - نخستین انجمن ایرانی که طبق قانون عرفی پارلمان تأسیس شد، انجمن معتادان گمنام است که 
گفته می شود در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو دارد و با هر معیاری که سنجیده شود، موفق ترین 
سازمان ایرانی است. در بخشی از کتابچه ی راهنمای تشکیالت محلی این انجمن، بعد از اشاره به دستورنامه 
رابرت، تصریح شده است که این سیتم، »بهترین سیستم برای برگزاری جلسات اداری است که تا کنون اختراع 
شده است«. عین همین مضمون  را توماس جفرسون، نخستین رئیس مجلس سنای ایاالت متحد آمریکا، در 
مورد قانون عرفی پارلمان گفته است که طی هشتصد سال و از طریق آزمون و خطا در پارلمان انگلستان 

ساخته و پرداخته شد. 

»برای اطالعات  معتادان گمنام تصریح شده است که  انجمن  کتابچه راهنمای تشکیالت محلی  هرچند در 
بیشتر می توانید به کتاب مربوطه مراجعه کنید«، اما اصل کتاب دستورنامه رابرت تازه به فارسی ترجمه شده 
و از طریق وب سایت ها در اختیار عالقمندان قرار گرفته است. در نتیجه، اعضای این انجمن، تا به حال 
توانسته اند به رغم عدم دسترسی به ترجمه ی کتاب، با موفقیت و با استناد به رویه ها و سنت هایی که سینه 
به سینه نقل می شود، و یا با استناد به جزواتی که خالصه این قواعد را ارایه می دهند، مشکالت ساختاری و 
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رویه ای خودشان را رفع و رجوع کنند. 
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چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

مرور کلی
مدت هاست که نوشتن این روز نوشت ها به تأخیر می افتد. دالیل زیادی دارد. به آن ها نمی پردازم. چیزهایی را 

که به نظرم مهم می آیند یادداشت می کنم تا بیش از این عقب نماند. 

به نظرم این روز ها عضو شدن خود من در تلگرام یک حادثه مهم بود. مدت هاست که شاهد استقبال عظیم 
مردم ایران از این شبکه ارتباط تلفنی موبایلی هستم اما همیشه در برابر عضویت در این شبکه اجتماعی هم 
مقاومت می کردم. تا امروز هنوز عضو فیس بوک، توئتر، اینستگرام و سایر شبکه های اجتماعی نشده ام. همیشه 
می ترسم گرفتار شبکه ای از روابط شوم که وقتم را بگیرد. به عالوه، بهانه خوبی هم برای عضو نشدن داشتم: 
تلفن همراهم قدیمی بود و وضعیت اجازه خرید یک همراه هوشمند نمی داد. اما سرانجام مجبور شدم با 
خرید یک کامپیوتر دست دوم و استوک و به صورت قسطی، ماشین روی  میزی ام را ارتقا بدهم و ویندوز ده 
نصب کنم. همانجا بود که تعمیرکار ماشین برایم نرم افزار تلگرام را هم نصب کرد. باز هم پا پیش نگذاشتم. 
تا اینکه آقای دانیال اعلمی در تلگرام برای وب سایت دفتر کادرها یک کانال به نام کانال کادرها راه انداخت 
و دو هفته پیش که به دفتر آمد برنامه را برایم فعال کرد و از آنجا بود که نم نم وارد این شبکه شدم که گفته 
می شود در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون نفر از ایرانیان عضو آن هستند. و این یک پدید ه حقیقتَا تکان دهنده 
است و حتمَا پیامده های بسیار عظیمی برای آینده بسیار نزدیک ایران خواهد داشت. من حاال بسیار خوشحالم 
که با این پدیده حیرت انگیز از نزدیک آشنا شدم و با آن در ارتباط هستم. طبعَا عضویت من در این شبکه 
تأثیر فوق العاده ای در روش کار من با کادرها خواهد گذاشت و حتی روش نوشتن من را هم به مرور تغییر 
خواهد داد. یکی از موضوع هایی که در این روز نوشت یا روزنوشت های آتی به آن خواهم پرداخت همین 

خواهد بود. 

برخالف ماشین های روی میزی، راه اندازی و نگه داری و استفاده از تلفن های همراه که ابزار اصلی برای ورود 
به شبکه تلگرام است بسیار بسیار ساده تر است و طبعا به همین دلیل است که بیش از ۲۰ میلیون ایرانی از این 
نرم افزار استفاده می کنند. عالوه بر این، خود برنامه نیز بسیار بسیار ساده تر و خوش دست تر است و بیخود 

نیست که تقریبَا ایمیل در ایران دارد منسوخ می شود. 

من به مرور اثرات عضویت در تلگرام بر طرز تلفی و طرز کار خودم و کادرها را توضیح خواهم داد و این 
روند را هم با دقت و با نگاهی تحلیلی تا آنجا که عقلم برسد دنبال خواهم کرد. 

در نخستین گام، مطالبی که طی روز های اخیر در وب سایت کادرها دات کام جاگذاری کرده ام نقل می کنم: 

عکس: آقای پرهام رضایی )سمت راست( رئیس موقت، آقای سامان عصرپوران )سمت چپ( دبیرموقت و 
آقای دانیال اعلمی عضو هیأت مؤسس انجمن

تدوین طرحی برای تقدیم به مجمع انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی

۸ دی ۱۳۹۴
سه شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱5 بوسیله ی گروه نویسندگان 

  
ماه ۹۴ و  تعطیل سه شنبه ۸ دی  تا ۱۳ روز  از ساعت ۱۰  رابرت که  آموزش دستورنامه  کارگاه  در حاشیه 
سالروز والدت پیامبر اسالم، در دفتر کادرها در تهران برگزار شد، آقای دانیال اعلمی یکی از اعضای انجمن 
نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی و یکی از مدیران کال کادرها در تلگرام، که از اشتهارد کرج برای 
شرکت در این کارگاه به تهران آمده بود، با مربی پارلمانی نشست مشترکی برگزار کردند و به اتفاق تصمیم 
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گرفتند طرحی برای تقدیم به نخستین مجمع انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی برای تصویب 
تقدیم کنند.

خاطر نشان می شود به تقاضای مربی پارلمانی، گروهی از جوانان بسیار با استعداد و عالقمند و خوش قریحه 
پیچیده ی آن را درک کرده اند و در  پویایی های  فرا گرفته اند و  را در دفتر کادرها  پارلمان  قانون عرفی  که 
عین حال به زبان انگلیسی تسلط دارند، انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی را تأسیس کرده اند 
و در حال حاضر آقایان پرهام رضایی دانشجوی شیمی دانشگاه خواجه نصیر به عنوان رئیس موقت و آقای 
سامان عصرپوران دانشجوی هوا فضای دانشگاه خواجه نصیر به عنوان دبیر موقت و آقای دانیال اعلمی به 
عنوان یکی از اعضای مؤسس این انجمن خدمت می کنند و انتظار می رود بسیاری از افراد اهل قلمی که در 
کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت با قانون عرفی پارلمان آشنا شده ند به این انجمن ملحق شوند و در بسط 
و تعمیق گفتمان جامع آلترناتیو - که در چارچوب دستگاه مفهومی قانونی عرفی پارلمان به مرور ساخته و 

پرداخته می شود - شرکت کنند.

از آنجا که نکات پیشنهادی برای طرح در مجمع انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی برای تمام 
کادرها اهمیت دارد، گزارشی اجمالی از نکات مطرح شده در نشست مشترک مربی دستورنامه و عضو محترم 

این انجمن در ادامه تقدیم می شود:

در ابتدای این نشست دو نفره، مربی پارلمانی از آقای دانیال اعلمی به خاطر نوشتن یادداشتی در مورد روش 
انتقادهایی که شما در  به وی خاطر نشان ساخت:  انتقاد کرد و  تلگرام  انتشار آن در  انتخابات و  برگزاری 
یادداشت خود مطرح کرده بودید، در چارچوب گفتمان های اصالح طلبی رایج قرار می گیرد که همه - کم یا 
بیش - درک غلط و ناقصی از قانون و حکومت قانون و قانون دموکراسی را در کشور ترویج می کنند. مربی 
پارلمانی در ادامه و خطاب به آقای دانیال اعلمی از وی خواست تا به عنوان یک تکلیف درسی، یادداشت 
خودش را - این بار از زاویه گفتمان جامع آلترناتیو که کادرها مروج آن هستند - نقادی کند. آقای دانیال 
اعلمی که جوان بسیار باهوشی است، منظور مربی پارلمانی را درک کرد و قول داد طی یادداشت دیگری، 

نوشته قبلی خود را نقادی کند. اما این تازه آغاز ماجرا بود.

در ادامه این گفتگو، مربی پارلمانی آقای دانیال اعملی را در برابر این سؤال قرار داد که آیا او به عنوان یکی 
از اعضای انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی مجاز است آنچه را که خودش در این زمینه درست 
می داند بنویسد و منتشر کند و یا باید بتواند از درستی نوشته های خود در برابر انجمن نویسندگان و مترجمان 

پارلمانی دفاع کند؟

مربی پارلمانی با توصیف آشوب و هرج و مرج حاکم بر شبه پروفشن ها در ایران و تحلیل علت اصلی بروز 
فرایند  یک  طی  بودند  قادر  شبه پروفشن ها  این  اعضای  اگر  که  ساخت  نشان  خاطر  وضعیت  این  تداوم  و 
دموکراتیک - یعنی در چارچوب قانون دموکراسی که همان قانون عرفی پارلمانی است - دستور شرف و 
کد اتیکز خودشان را تدوین کنند، در آن صورت می توانستند به عنوان یک تشکیالت پروفشنال تک تک 
از  یا  و  تنبیه  را  خاطی  عضو  و  کرده  نقادی  را  خودشان  پروفشن  عضو  همکاران  غیرپروفشنال  رفتارهای 
پروفشن اخراج کنند و برای همیشه به این آشوب/استبداد مستمر خاتمه دهند. در حالیکه امروز، حتی هنگامی 
که دادگاه های شبه قانونی کشور یک عضو خاطی یک شبه پروفشن را تنبیه می کنند، از آنجا که یک اجماع 
عمومی در مورد کد اتیکز آن پروفشن وجود ندارد، به این آشوب دامن می زنند. آقای دانیال اعلمی تذکرات 
مربی پارلمانی را تأیید کرد و در اینجا بود که مربی پارلمانی از وی پرسید: آیا اگر شما با قانون پارلمان آشنا 
نشده بودید، این صحبت های مربی پارلمانی را درک می کردید؟ پاسخ آقای دانیال اعلمی یک نه قاطع بود. 
مربی پارلمانی در ادامه پرسید: آیا قبول دارید که چرا باید بتوانید به عنوان یک عضو انجمن نویسندگان و 

مترجمان ادبیات پارلمانی از نوشته های خود در این زمینه در برابر مجمع انجمن دفاع کنید؟
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بدون تردید، کسانی که با قانون دموکراسی به طور دقیق آشنا نباشند، و ندانند که چطور این قانون بسیار 
پیچیده، آزادی های فردی و مسؤلیت جمعی را در طول تمام پراکتیس های پارلمانی، به شیوه ای کاماَل متوازن، 
تعریف و تضمین کرده  است، حق دارند که این رویه  را استبداد تلقی کنند و با آن مخالفت ورزند. اما آقای 
دانیال اعلمی - که به عنوان یک دانشجوی نخبه - حدود یک سال است که برای فراگیری قانون پارلمان از 
اشتهارد کرج به تهران می آید، و از معدود افرادی است که روح ام القوانین را به خوبی درک کرده است، قادر 
شده است که به مسؤلیت اخالقی خود پی ببرد و بپذیرد که نسبت به درستی نوشته های خود در برابر یک 
نهاد پروفشنال که به روش دموکراتیک انتخاب شده باشد - یعنی بر اساس قانون عرفی پارلمان شکل گرفته 

باشد - پاسخگو خواهد بود.

پیامدهای عملی این تعهد
حکومت های  مثابه  به  پروفشنال  بوردهای  بر  حاکم  کارهای  و  ساز  تشریح  با  ادامه  در  پارلمانی،  مربی   
پروفشن ها، خاطر نشان ساخت در هر حوزه قضائی در سطح ملی  فقط یک بورد یا حکومت پروفشنال برای 
اداره ی امور هر پروفشن شکل می گیرد و حکومت های سیاسی حق مداخله در امور پروفشنال  پروفشن ها 
را ندارند. و هر دانشجو و طلبه ی پروفشن، فقط بعد از کسب پروانه پروفشنال از بورد پروفشن خود مجاز 
خواهد بود که در مورد مسائل پروفشنال مشتریان و ارباب رجوع خود به صورت مستقل قضاوت کند و در 

عین حال در هر لحظه باید نسبت به درستی هر تصمیم خود در برابر بورد پروفشنال پاسخگو باشد.

برآورد، چهار  بشر، تمدن عقلی سر  تاریخ  بار در  برای نخستین  باستان، که  یونان  نشان می شود در  خاطر 
پروفشن اصلی عبارت بودند از: روحانیت، طبابت، تربیت و قضاوت. اما با توسعه ی تقسیم  کار اجتماعی 
در حال حاضر حدود پنجاه پروفشن تحت همین چهار پروفشن اصلی شناخته شده است که زیر نظر بورد 
پروفشنال خود فعالیت می کنند. پارلمانتارین ها یا کارشناسان و متخصصان قانون عرفی پارلمان نیز فعالیت 

خود را یک پروفشن می دانند که یکی از شاخه های اصلی دانش، فلسفه و پروفشن حق محسوب می شود.

معاصر  ایران  در  پارلمانی  پروفشن  شکل گیری  حقوقی  رویه ی  خود،  توضیح های  ادامه  در  پارلمانی  مربی 
این مرحله ی بسیار دشوار، و شکل گیری نخستین  از طی شدن  را تشریح کرد و خاطر نشان ساخت پس 
کنوانسیون نخستین نسل پارلمانتارین ها، که بعد از سازماندهی به خود، قادر خواهند شد اعضای نخستین 
بورد پروفشنال خودشان را طبق قانون عرفی پارلمان انتخاب کنند، پارلمانتارین های ایرانی خواهند نوانست 
زمان  تا  که  است  این  کلیدی  سؤال  اما  کنند.  دریافت  بورد  آن  از  را  خودشان  پروفشنال  فعالیت  پروانه ی 
شکل گیری آن بورد پروفشنال طبق رویه ی حقوقی مذکور، نویسندگان عضو انجمن نویسندگان و مترجمان 
ادبیات پارلمانی - که در تالش ساختن پروفشن هستند - چه باید بکنند و به چه نهادی باید پاسخگو باشند؟

تفاوت کرسی و بورد
 هرچند واژه »بورد« از واژه ی سانسکریت »بردکه« گرفته شده است که به معنای تخته، کرسی، و نجار است، 
اما در حال حاضر، معمواَل به یک هیأت شبه قضائی گفته می شود که هنگام قضاوت روی کرسی جلوس 
می کند. وقتی در یک حوزه  قضائی تعداد اعضای پروفشنال یک پروفشن زیاد باشد، طبق رویه های حقوقی 
منطبق با قانون عرفی پارلمان یک بورد پروفشنال برای رتق و فتق امور آن پروفشنال در آن حوزه قضائی 
شکل می گیرد. اما اگر در یک حوزه قضایی فقط یک نفر در عرصه یک پروفشن جدید فعالیت داشته  باشد، 

چه باید کرد؟

به نظر می رسد راهی جز این نباشد که نخستین نسل فارغ التحصیالن آن رشته ی پروفشنال همراه با مدارک قبولی 
در امتحانات آن رشته، نخستین کنوانسینون را با حضور خود برگزار کنند و بعد از بررسی صالحیت های تک 
تک اعضای حاضر در آن کنوانسیون - باز هم طبق رویه ی عرفی قانون پارلمان - نخستین تشکل پروفشنال 
را سازماندهی کنند. همین تشکل است که از آن پس می تواند صالحیت فارغ اتحصیالن رشته های تحصیلی 
در آن پروفشن را به عنوان یک بورد مستقل تأیید بکند یا نکند. به این ترتیب، شاید بشود گفت که در معنای 
آکادمیک کلمه، بین کرسی یا پروفسورشیپ با بورد پروفشنال این تفاوت قابل ذکر است که اصطالح کرسی 
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بیشتر در جایی به کار می رود که یک استاد یا یک پروفسور دارد برای نخستین بار یک رشته ی پروفشنال را 
آموزش می دهد. اما بورد پروفشنال در جایی فعالیت دارد که تعداد فارغ التحصیالن آن رشته زیاد شده است 
و این بورد - طبق قوانین کشور - مسؤلیت صدور مجوز فعالیت مستقل را به فارغ التحصیالن آن رشته بر 

عهده خواهد داشت.

از  گروه  آن  با حضور  پارلمانی  ادبیات  مترجمان  و  نویسندگان  انجمن  که  است  نکات  همین  به  عنایت  با 
کارورزان کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت تأسیس شده است که موفق شوند در امتحان مرحله مقدماتی 
نیز در حد فهم دقیق متن  انگلیسی  به زبان  قبولی کسب کنند و دست کم  و متوسطه ی دفتر کادرها نمره 

انگلیسی دستورنامه رابرت تسلط داشته باشند.

خاطر نشان می کند برای قبولی در امتحان مرحله اول، کارورزان باید به هفتاد درصد از صد سؤال آموزشی 
که از سیصد سؤال آموزشی که بر اساس ۱۲۰ صفحه ی اول کتاب دستورنامه رابرت تدوین شده است پاسخ 
پذیرفته  انجمن  به عضویت  باشند  داشته  تسلط  انگلیسی  زبان  به  که  در صورتی  افراد  این  بدهند.  درست 
از سیصد  به هفتاد درصد  بتوانند  از طی کردن مرحله متوسطه -  بعد  اما فقط هنگامی که -  خواهند شد. 
سؤال پارلمانی که از میان هزار و دویست سؤال تدوین شده بر اساس کل کتاب دستورنامه رابرت استخراج 
می شود، پاسخ درست بدهند قادر خواهند بود نخستین کنوانسیون کادرها را فرا بخوانند و بعد از بررسی 
بورد  اعضای  انتخاب  و  پروفشنال  تشکل  نخستین  تأسیس  به  نسبت  حاضر،  اعضای  تک  تک  صالحیت 

پروفشن پارلمانتارین های ایران اقدام کنند.

این ها نکاتی است که مربی پارلمانی معمواَل در کارگاه های مختلف برای کارورزان توضیح می دهد و آقای 
دانیال اعلمی به عنوان یکی از کارورزان قدیمی کار گاه ها با این نکات آشنا ست. اما مسأله این است که مربی 
پارلمانی از اعضای انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی انتظار دارد که برای بسط گفتمان جامع 
با کیفیت تولید کنند. بسیار  آلترناتیو در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی دست به قلم بزنند و مطالب 
خوب. اما در مورد کیفیت این مطالب - در حالیکه هنوز اعضای فعلی انجمن از بورد پروفشنال مجوز فعالیت 

دریافت نکرده اند، چه کسی یا چه نهادی باید قضاوت کند؟

صدای کادرها
 در اینجا بود که مربی پارلمانی پیشنهاد داد که در وب سایت کادرها دات کام بخشی به عنوان صدای کادرها 
راه اندازی شود و اعضای انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی نوشته های خودشان را قبل از انتشار 
تأیید کرد که مطلبی  پارلمانی  آنکه مربی  از  بعد  این وب سایت منتشر کنند و  علنی، در بخش خصوصی 
خالف و مغایر با قانون عرفی پارلمان در آن نوشته نیامده است، آن نوشته، ابتدا در بخش همگانی وب سایت 
کادرها دات کام منتشر شود و بعد، از طریق کانال کادرها در تلگرام قرار بگیرد. این پیشنهاد با موافقت آقای 
دانیال اعلمی مواجه شد و هر دو توافق کردند که بر اساس این توافق ها، طرحی در همین زمینه برای تقدیم 

به نخستین مجمع انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی تهیه شود.

گفتنی است که انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی یکی از انجمن هایی است که توسط کارورزان 
در  پارلمان  قانون  ترویج  اصلی اش  است و هدف  تأسیس  رابرت در دست  آموزش دستور نامه  کارگاه های 

عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و ارتقای پروفشن پارلمانی است.

تصمیم هایی در باره کانال کادرها
 از آنجا که افزودن شماره تلفن افراد در کانال کادرها- بدون آنکه خودشان خواسته باشند - خوبیت ندارد، 
قرار شد آقای دانیال اعلمی - که به عنوان سازنده کانال کادرها حق دارد تا ۲۰۰ شماره تلفن را خودش در 
کانال کادرها اضافه کند - از این حق چشم بپوشد و شماره تلفن هیچکس را در کانال اضافه نکند. بدیهی 

است افراد عالقمند می توانند با تقه زدن یک دکمه به صورت داوطلبانه به عضویت کانال کادرها درآیند.
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اما این پیشنهاد هم با استقبال مواجه شد که مربی پارلمانی برای هر عضو جدید یک نامه به عنوان خیرمقدم 
بنویسد و ارسال کند. بدیهی است این نامه ها به گونه ای تنظیم خواهد شد که مجموعه ی آن ها را بشود به 

عنوان اسناد کادرها نگهداری کرد و به نسل های بعدی انتقال داد.

گفتنی است که در کارگاه آموزش دستورنامه رابرت در روز سه شنبه ۸ دی ۹۴، مباحث متعددی مطرح شد 
اما موضوع اصلی این کارگاه، بررسی قواعد ناظر بر ساختن و پرکردن »جای خالی« در پیشنهادهای پارلمانی 
بود. از این روش هنگمی استفاده می شود که در یک پشینهاد یک یا چند عنصر تغییرپذیر مثل نام افراد، نام 
مکان ها، تاریخ. عدد و مقدار آمده باشد و این احمتال نیز وجود داشته باشد که برای هر یک از این عناصر 
تغییر پذیر، از صحن پیشنهادهای متعددی ارایه شود. در این صورت، عنصر تغییرپذیر از متن پیشنهاد برداشته 
می شود و جای ان خالی باقی می مانمد. در مرحله بعد، تمام مقادیر پیشنهادی از صحن دریافت شده و به 
ترتیب ردیف می شود و بعد از اتمام مذاکره ی موافقان و مخالفان در مورد کلیه مقادیر پیشنهادی، رأی گیری 
به ترتیب از باال به پائین صورت می پذیرد. هر مقدار که رأی کثریت را کسب کند، به جای »خالی خالی« 
ایجاد شده در پیشنهاد مورد بررسی گنجانده می شود و آنگاه متن نهایی پیشنهاد به رأی گذاشته خواهد شد.

مراحل مختلف روزنوشت نویسی
فکر می کنم می شود مراحل مختلف روزنوشت نویسی را متناسب با ابزارها و روش های ارتباطی که در کشور 
رواج یافت و در نتیجه من هم مجبور بودم از همان ابزارها استفاده کنم، تقسیم بندی کرد. در مراحل اولیه 
قرار شد خبرنامه هایی یک صفحه ای به صورت آ۴ منتشر کنم و اسمش را هم گذاشتم »اخبار کادرها«. در 
همان اولین گام ها بود که آقای جمالی بحری با استفاده از اصطالح کادرها و جنبش کادرها با این استدالل 
مخالفت کرد که چه بسا تمام کسانی که تا امروز )آنروز( در کارگاه ها شرکت کرده اند و می کنند راضی نباشند 

که اخبار فعالیت هایشان همراه با ذکر نام آنان در آن خبرنامه منتشر شود. 

بردن کلمه »کادرها«، من نوشتن همان خبرنامه های  به کار  به خاطر همین شبهه ها و تردید ها حتی نسبت 
محدود را نیز متوقف کردم و وقتی دیدم فردی با خیرخواهی آقای جمالی که آنقدر در حضور در کارگاه ها 
جدی بود با چنان کاری مخالفت می کند من هم قضیه را دنبال نکردم و انتشار آن خبرنامه ها متوفف شد. 
اسم آن دوران جنبش کادرها  را گذاشته بودم: مرحله زیر خاکی جنبش. در آن مرحله - به خاطر ترس از 
عواقب احتمالی تدریس قواعد بازی دموکراسی و قواعد قانون پارلمان - به اصطالح سعی می کردیم با چراغ 
خاموش حرکت کنیم. به همین دلیل حتی وقتی وب سایت کادرها دات کام را هم راه اندازی کرد ام مدت ها 
این وب سایت در واقع خاموش بود و فقط گاهی آقای عیسی خندان. آن هم برای تمرین کار کردن با وب 
سایت، ترجمه های کتاب دستورنامه را در وب سایت منتشر می کرد. خوب به خطر دارم که حتی کسانی که 
در کارگاه های آن زمان شرکت می کردند همیشه نگران این بودند که حتی جلو تشکیل آن کارگاه ها را نیز 

بگیرند و حتی برخی و از جمله مربی پارلمانی را دستگیر هم بکنند. 

به مرور که جلو آمدیم و جلوی جلو آمدن ما را هم نگرفتند، نم نم معلوم شد که گویا دستگاه های امنیتی 
نسبت به جریان کادرها احساس خطر جدی نمی کنند. حق هم دارند. چون آموزه های کادرها امنیت به معنای 
واقعی و پایدار را برای همیشه در کشور تثبیت می  کند و مسلمانان هم به این اعتماد به نفس رسیده اند که 
اگر کسی هم دین آنان را تهدید کند کفار خدانشناس نیستند بلکه برعکس مسلمانان ریاکار و منافقی هستند 
که از قدرت سیاسی دارند سوء استفاده می کنند. در واقع و بر خالف زمان قبل از انقالب که مسلمانان نیک 
دلی که نگرانی اسالم و ایمانشان بودند مدرنتیه و سکوالریزم را هدف قرار دادند، حاال به مرور به این نتیجه 
می رسند که بر عکس در دنیای سکوالر دین آنان بهتر محافظ می شود و امکان سوءاستفاده سیاسی از دین 
آنان از بین می رود. به همین دلیل مسلمانان واقعی و هوشمند و خردمند - که به نظر می اید به خصوص در 
میان نیروهای امنیتی سطح باال و صادق و پروفشنال تعدادشان کم نباشد - نسبت به ترویج قواعد دستورنامه 
رابرت نباید احساس خطر بکنند بلکه برعکس باید احساس کند که فعالیت های این جریان امنیت ایران و 

منطقه را تضمیم می کند و در عین حال از دین واقعی مؤمنان نیز حفاظت خواهد کرد. 
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واقعیت هم همین است و من از همان روزهای اول این نکته را دریافته بودم و از همین جهت هیچ نگرانی 
نداشتم. به خصوص که کارم در ادامه ترویج کد اتیکز و پروفشنالیسم بوده است که از بیش از یک دهه پیش 
آن را شروع کردم و در نشریات مختلفی که منتشر می کردم آن ایده را بسط داده بودم و هیچ واکنش منفی 

نیروهای امنیتی را هم نداشته است. 

این برداشت ها به خصوص هنگامی جدی تر شد که حدس می زدم شخصی مثل آقای مهندس شهرام حالج که 
یکی از اعضای جدی کارگاه ها بود قواعد قانون پارلمان را برای آن دسته از کارکنان سازمان های نظامی امنیتی 
و نظارتی که در کنفرانس های قانون مناقصات او شرکت می کردند توضیح می داد و حتی آنان را تشویق به 

یادگیری این قواعد می کرد. 

یک نقطه روشن از این عدم مخالفت را در واکنش آنان به جریان اهواز دریافتم. به تشویق آقای خندان و 
حمایت آقای لدنی در اهواز دو کارگاه برگزار کردم که زیر چشم هوشیار و حساس نیروهای امنیتی برگزار 
شد. آنجا بود که آنان به آقای لدنی یا دوستانش که مسؤل برگزاری آن کارگاه بودند با صراحت گفته بودند 
که خودمان می دانیم حسینی مشغول چه کاری است. البته از صحبت آنان می شد دریافت که گویا فالنی یک 
نقشه دراز مدت دارد و به موقع یقه اش را می گیریم! یا اینکه به طور کلی خط کادرها را خطری برای امنیت 
درازمدت ایران تلقی نمی کنند و  - به نظر من - بر عکس باید آن را در جهت تقویت امنیت هم تلقی کنند . 

روی کار آمدن روحانی
واقعیت این است که روی کار آمدن روحانی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. به خصوص که تمام 
نیروهای اقتدارگرا که قدرت کامل را در قبضه داشتند با تمام وجود سعی کردند مردم را در حمایت از خود 
به پای صندوق های رأی بکشند اما جواب نداد و مردم از تنها روزنه ای که در آخرین لحظات ساختند حرف 
خودشان را به حاکمیت تحمیل کردند و روحانی آمد و او هم در این مدت انصافَا خوب عمل کرده است. 

از زمان شکست استبدادطلبان و پیروزی میانه رو ها فضا برای کار کادرها بهتر شده است. من هم به مرور وب 
سایت را فعال تر کردم و با فعال شدن کادرها دات کام مسأله انتشار هر از گاهی برخی از روزنوشت ها در 

آن مطرح شد. 

تا پیش از این، مدتی با آقای سعید اردهالی مدیر نشر اختران کل کل کردم که روزنوشت ها را به صورت 
هفتگی یا ماهانه و در قالب نشریه یا کتاب منتشر کنیم. البته که آقای اردهالی مخالف بود. و حق با او هم 

بود. از نظر اقتصادی جواب نمی داد. 

علت اصلی اینکه می خواستم به صورت کتاب منتشر شود این بود که نشر آنها به صورت کتاب مستلزم یک 
بازنگری و بازنویسی جدی روزنوشت ها بود که سبب می شد آن ها را از یک سری یادداشت سردستی به یک 

سری نوشته های جذاب ارتقا دهد. اما نشد و خوب شد که نشد. 

به مرور که جلو آمدیم عادت منسوخ اما همچنان موجود در من هم - که هنوز برای نشر کاغذی اعتبار خاصی 
قائل می شود - بیشتر آب رفت و به ارزش نوین ارتباطاات جدید بیشتر ایمان می آوردم. به همین دلیل هر 
از گاهی مطالب روزنوشت ها را - که قابل نشر بود - در وب سایت منتشر کردم و همین امر سبب شد در 
سبک نگارش روزنوشت ها دچار دوگانگی شوم: یک نوع برای مخاطبان تاریخی که در آینده ای نامعلوم قرار 
است آن نوشته ها را بخوانند، و یک نو از مخاطبان نیز که همین حاال آن ها را قرائت می کنند. همین دوگانگی 
سبب شد که مدتی در نوشت این روزنوشت ها دچار نوسان بین مخاطبان حاال و آینده االکلنگ بازی کنم  و 
به مرور روز نوشت طوری نوشته می شد که می توانستم آن ها را همانطور بدون دست کاری جدی منتشر کنم. 

البته نوشتن این نوع روزنوشت وقت بسیار بیشتری از من می گرفت. 
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این وضعیت ادامه داشت تا سه شنبه دو هفته پیش که برای نخستین بار آقای دانیال اعلمی کانال کادرها را در 
تلگرام راه اندازی کرد و در این مدت من مدتی راهنمای این نرم افزار را خواندم و با صرف وقت بسیار کم، با 
آن اخت شدم و حاال هر روز بیشتر از روز قبل به اهمیت انقالبی تلگرام برای ترویج قواعد دستورنامه رابرت 
پی می برم. و حاال فکر می کنم که رونوشت نویسی من هم وارد مرحله جدی خواهد شد: طوری بنویسم که 
هزارن هزار نفر در تلگرام نوشته هایم را دنبال کنند و برای یکدیگر بفرستند. آنچه را که دیروز چهار شنبه از 
جریان گفتگو با آقای دانیال اعملی نوشتم و در وب سایت کادرها دات کام و کانال کادرها منتشر کردم یک 
نمونه از آن هاست: هم فال و هم تماشا. هم یک گزارش جذاب و خواندنی و هم یک متن تا حدی آموزشی 
که می تواند گفتمان جامع آلترناتیو را به نحوی حیرت انگیزی در سطح تلگرام ترویج کند و بسط و عمق به 
آن بدهد. به عالوه،  مخاطبان را برای دنبال کردن سایر مطالب آموزشی و آشنایی با کارگاه ها و مسائل دیگر 
به وب سایت و از آنجا به کارگاه ها هدایت می کند: جذب افراد جدید در تلگرام، هدایت آنان به سوی وب 

سایت و از آنجا به سوی کارگاه ها. این هم شعار این دوره روزنوشت ها. 
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پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴

این روزنوشت برای نشر نیست!
این عنوان درست همین حاال که نوشتن را شروع کردم به ذهنم رسید و فوراَ همان را هم به عنوان تیتر این 
روزنوشت انتخاب کردم تا به خودم اطمبان بدهم که قصد ندارم این روزنوشت را در وب سایت منتشر کنم. 

چرا این تأکید را کردم؟ نوشته ام را با تحلیل همین سؤال ادامه می دهم. 

دیشب در تحلیل مراحل گوناگون روزنوشت نویسی به اینجا رسیدم که با راه اندازی کانال کادرها در تلگرام 
که بیش از ۲۰ میلیون عضو دارد و من تا دیروز سعی می کردم از ترس اینکه وقتم هدر رود داخل تلگرام 
نشوم، روزنوشت نویسی من هم تغییر خواهد کرد. با همین سؤال ها بود که خوابیدم و صبح که از خواب 
برخاستم دامنم پر از مروارید بود. حتی حدود یک ساعتی با ایده های جدید خودم ور رفتم و تصمیم گرفتم 
روزنوشتم را طوری بنویسم که قابل نشر دز زمان حال باشد. اما در ادامه تأمالت امروز در خصوص وضعیت 
رونوشت نویسی در دوران پس تلگرام بود که به این نتیجه رسیدم که تمام نکاتی که می تواند و قرار است در 
روزنوشت ها بیاید با کمی دست کاری و دقت می تواند در کانال کادرها دات کام منتشر شود و هزارن هزار 
از مخاطبان کادرها را جذب خود کند و از آنجا آنان را به وب سایت و از وب سایت به دفتر کادرها هدایت 
نماید. در نیتجه هر سه ایده ای که به ذهنم رسده بود قابلیت آن را داشت که به سه گزارش جذاب و بسیار 
خواندی بدل شود و در کانال کادرها دات قرار بگیرد. در نتیجه دیگر چه معنا دارد که یک بار در روزنوشت 
به آن ها بپردازم و کلی وقت روی آن بگذارم و بعد دوباره در مورد آن ها مطلبی برای نشر در کانال کادرها 

تهیه کنم. آن سه مطلب به طور خالصه این ها بودند:

۱ کادر عاشق
گزارشی از تالش های عظیم آقای اعلمی در ترویج این قواعد در گروه خودش

۲. انجمن پروفشنال معلمان
که حاصل گفتگو با آقای علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان بود در خصوص اینکه سازمان چه باید 

بکند؟

۳. چارچوب مفهومی برای فهم کارزار مداوم شهریان و دهاتیان
که در تأمالت درونی شکل گرفت و شاید متأثر از گفتگو با آقای مسعود توانگر بود

امروز صبح تصمیم داشتم طبق تصمیم قبلی در روزنوشت امروز ابتدا به ایده های نو بپردازم و بعد جریانات 
دیروز را تحلیل و ثبت کنم و بعد هم بروم سراغ نوشتن مطالب گزارش مانند و جذاب که هدفش جذب افراد 

از تلگران به وب سایت است و از آنجا به کارگاه. 

اما همانطور که گفتم این نگاه با توجه به اهمیت تلگرام تغییر کرد. دیگر وب سایت کادرها دات کام را یک 
وب سایت صرفَا آموزشی و رسمی دفتر کاردرها تلقی نمی کنم. بلکه این وب سایت می تواند درست مثل 
وب سایت بی بی سی جذاب باشد و انواع خبر ها و گزارش ها و تحلیل ها را ارایه دهد منتها اگر هدف بی بی سی 

بسط دموکراسی است هدف من بسط دستورنامه رابرت است که هدف محدودتر و مشخص تری است. 

ساختن  سوی  به  افراد  جذب  هدفش  که  است  لنینی  کرد  باید  چه  نشریه   - کادرها  کانال  اینکه  خالصه 
سازمان های پروفشنال است. به این ترتیب دیگر ضرورت حضور فیزیکی آدم ها در کارگاه منتفی می شود و 
می توانیم افراد را در گروه های الکترونیکی و بعد در انجمن های محالت خودشان سازمان دهی کنیم. مثل 

انجمن های مالکان ساختمان ها و غیره. 

به عالوه، بعد از یادگیری قواعد دستورنامه رابرت اعضای گروه های تلگرام نیز می تونند در صورت احساس 
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نیاز از نرم افزارهایی استفاده کنند که برای برگزاری مجمع هم مناسب تر باشد. 

با این توضیح است که به محض شروع کردن این روزنوشت این عنوان به ذهنم رسید و بالفاصله پذیرفتم 
حاال که قرار است وقت زیادی صرف نوشتن مطالبی بکنم که همین امروز قابل نشر باشد، پس خیلی روی 
نوشتن یک روزنوشت طوالنی که شاید به درد نشر بخورد نکنم. و از همان اول به طور قطع تصمیم بگیرم 
که این مطلب برای نشر نوشته می شود، در این صورت باید خصوصیت خودش را داشته باشد، درست مثل 

آنچه که از جریان گفتگو با آقای دانیال اعلمی خلق کردم. 

حد  همان  در  را  آن ها  نمی کنم.  روزنوشت ها  نویسی  خوب  صرف  زیادی  وقت  دیگر  خاطر  همین  به 
روزنوشت هایی که قرار است گزارشی سریع و توصیفی از جریان پشت صحنه کادرها دات کام ارایه دهد نگه 
خواهم داشت - که البته ارزش خاص خووش را دارد - و در عضو به سوژه های قابل نشر نیز طوری خواهم 
پرداخت که بشود آن ها را منتشر کرد. به عالوه، مطالب منتشر شده در وب سایت نیز در همین روزنوشت ها 

ثبت خواهند شد. با این تفاوت که گزارش پشت صحیه ی آن ها هم کنارشان خواهد آمد.

با این توضیح ها به روزنوشت دیروز - به معنای جدید - بپردازم. 

کادر عاشق
بخش قابل توجهی از وقت دیروزم صرف گفتگوی تلفنی با آقای حبیب اهلل اعلمی شد. او که عصر روزهای 
و  دارد  عضو  نفر   ۱۲۰ از  بیش  می شود  گفته  که  می کند  هدایت  را  خودش  الکترونیکی  گروه  چهارشنبه 
دستورنامه رابرت را به آنان آموزش می دهد، قبل ار نوشتن و انتشار مطالب در لکتروگروه خودش، تلفنی 
تمام نوشته ها را به من چک می کند و من هم تلنفی آن ها را اصالح می کنم تا در تلگران منتشر کند. دیروز به 
ذهنم رسید - یا امروز صبح - که مطلبی تحت عنوان کادر عاشق در مورد تأثیر این آدم بنویسم. به خصوص 
که یک عکس هم از صحنه ی نوشتن یادداشت های خودش برایم ارسال کرده است. تصمیم دارم - اگر شد 
همین امروز این یادداشت را بنویسم و در کادرها منتشر کنم. اگر نوشتم آن را نقل می کنم. پس دیگر در این 

زمینه فعاَل حرفی نزنم. 

دیروز تلفن تعدادی از افرادی را که می شناختم و فکر می کردم آشنایی آنان با دستورنامه رابرت مفید است، 
به دفتر تلفن تلگرام اضافه کردم و برای برخی از آنان نیز پیام هایی ارسال کردم. برخی از آن ها را که مهم تر 

هستند نقل می کنم: 

خانم منصوری از جبهه مشارکت
با خانم منصوری در جریان انتخابات سال ۱۳۷۶ و توسط آقای علی گلستانی آشنا شدم. او یکی از فعاالن 
آن روز حزب مشارکت در قرچک بود. فکر می کنم برای شورای شهر قرچک کاندیدا شد و از آن به بعد به 
مرکزیت حزب آمد و همان کسی بود که بعدها از من دعوت کرد تا برای نوشتن کد اتیکز جبهه مشارکت 
همکاری کنم و یک مالقات  هم با همین خانم در دفتر جبهه آن روز که در خیابان طالقانی بود برگزار کردیم. 
وقتی از او پرسیدم مبرم ترین مشکل اخالقی حزب چیست که می خواهند کد اتیکز بنویسند به این اعتراض 
داشت که چرا برخی از اعضا اصول انصباطی حزب را نقض می کند و برخالف دستور یا توصیه حزب به 
کاندیدای او که آن زمان دکتر معین بود رأی نمی دهند. من خیلی تعجب کردم و برایش توضیح دادم که اصاَل 
این انتظار شما از اعضا غیرمنطقی و غیراخالقی و حتی غیرقانونی است. و بعد شروع کردم به نقادی این 
طرز تفکر که آن را لنینی و استالینی می دانستم. به یاد دارم که خانم منصوری خیلی کالفه شده بود و انتظار 
می کشید که هرچه زودتر دفتر مرکزی حزب را ترک کنم و راحتش بگذارم. و راحتش گذاشتم. و دیگر هیچ 
خبری از او نشد که نشد. در حالیکه قبل از جلسه به من گفت که این یک جلسه مقدماتی است و جلسه های 
بعدی در حضور یا با حضور آقای دبیرکل که آن روز ها آقای میرداماتی بود برگزار خواهد شد. طبیعی بود که 

دیگر آن جلسه برگزار نشد و نمی دانم ماجرا کد اتیکز جبه مشارکت به کجا رسید. 
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در هر حال، در این همه سال ها هیچ ارتباطی با خانم منصوری نداشتم. هرچند در جریان جنبش سبز که 
ایمیل ها تشکر  از دریافت  از خانم منصوری دریافت کردم که  ایمیلی  ایمیل پراکنی های من خیلی زیاد شد 
کرده بود و گفته بود که یک روز در جریان تظاهرات خیابانی جنبش سبز من را دیده و من را صدا هم زده 
اما به خاطر ازدحام امکان احوالپرسی پیش نیامده است. از آن زمان تا دیشب هم من فقط گاهی خبرهای 
خانم منصوری را در وب سایت های خبری رادیو های جهانی و نشریات داخلی روی کیوسک دنبال کرده ام 

که آخرین آ ن ها جریان حمله با چاقو به او در یکی از شهرستان ها بود. 

دیشب بعد از آنکه نشانی تلفن او را در دفتر تلفن تلگرام اضافه کردم این پیام را برایش فرستادم. امروز صبح 
دیدم آن ها را دیده اما جوابی به من نداده بود:

بانوی گرامی. سرکار خانم منصوری. سالم. وظیفه خود می دانم وب سایت کادرها دات کام را خدمت شما 
معرفی کنم. این وب سایت مربوط به دفتر کادرها ست که در آن دستورنامه رابرت آموزش داده می شود. 
دستورنامه رابرت کتابی است که قواعد قانون دموکراسی در آن تشریح شده است. البته،  متن کتاب به عنوان 
یک متن حقوقی بسیار دیریاب است اما من بعد از حدود ۱۰ سال تالش یادگرفته ام که قواعد قانون پیچیده ی 
دموکراسی را به عالقمندان آموزش بدهم. امیدوارم برای شما مفید باشد. من با معرفی این کتاب و این وب 
سایت به شما وظیقه اخالقی خودم را انجام دادم. نشانی وب سایت کادرها دادت کام و نشانی کانال کادرها 

در تلگرام در خاتمه تقدیم می شود. 

همانطور که گفتم، امروز صبح دیدم که پیام من رؤیت شده است اما جوابی به من نداده است. 

دیروز همچنین کانال کادرها را برای آقای مهندس یزان حیدری یکی از اعضای فعلی هیأت مدیره انجمن 
کنفدراسیون  عضو  تحصیل  حین  او  یافتم.  شریفی  بسیار  مرد  را  او  کردم.  ارسال  هم  خودرو  قطعه سازان 
افتادند یا کشته شدند  دانشجویان خارج از کشور بوده و با برخی از نیروهای مبارز آن زمان که به زندان 
محشور بوده و گرایش مترقی و چپ دارد. در زمانی که من سردبیر نشریه قطعه سازان را منتشر می کردم 
همیشه از من استقبال می کرد. از نشریه خوشش می آمد و روابط خوبی با هم داشتیم. البته، مدت هاست که با 
روی کارآمدن هیأت  مدیره های بعدی من با انجمن کاری نداشته ام. اخیراَ دوباره آقای مهندس محسن رزم خواه 
عضو سابق هیأت مدیره و قائم مقام مدیرمسؤل نشریه از من دعوت کرد که برای انتشار مجدد نشریه با او 
به  دادن رشوه های کالن حتی  با  توانسته  بعدا معلوم شد که گروه مخالفان هیأت مدیره  اما  کنم.  همکاری 
قضات دیوان عدالت اداری احکام وزارت کار در تأیید انتخابات هیأت مدیره را نقض کنند و حکم انتخابات 
مجدد هیأت مدیره را بگیرند. )این ها که می گویم بر اساس حافظه و به نقل از آقای مهندس رزم خواه است که 
در واکنش تأکید کردم این اتهام ها را با احتیاط بگوید. اما او تأکید داشت که در دادن و گرفتن رشوه هیچ 
تردیدی وجود ندارد(. در هر صورت، اوضاع هیأت مدیره یکی از بهترین انجمن های صنعتی اقتصادی کشور 
به اینجا کشیده شده است. درست مثل عرصه های دیگر زندگی سیاسی ایرانیان امروز. با این همه، افرادی 
در حد و اندازه مهندس محمد بحرنیان، مهندس نجفی منش که از عناصر کلیدی رهبری این انجمن هستند 
اهمیت دستورنامه رابرت را درک نکردند و یا من در توضیح آن موفق نبودم. این ها جزو نخستین کسانی 
بودند که حدود ده سال پیش من دستورنامه رابرت را به آنان معرفی کردم اما شانه باال انداختند. اما افرادی 
مثل مهندس شهریاری و مهندس رزم خواه از همان هیأت مدیره هم بودند که در شصت جلسه کارگاه شرکت 
کردند و حاال آقای مهندس شهریاری اعتقاد دارد که هر جا جلسه و انجمنی باشد باید اداره را به دست یک 

پارلمانتارین حرفه ای مثل من سپرد. 

در هر حال، با این مختصر می خواستم بگویم که آقای مهندس حیدریان کیست؟ چه نقشی دارد و سابقه 
آشنایی من به او به کجا ها می رسد و این آشنایی به عنوان یک سرمایه اجتماعی یا هر چیز دیگر، چه نقشی 

در بسط جنبش کادرها ایفا خواهد کرد یا نخواهد کرد. 
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متنی برای وی ارسال کردم این بود:

جناب آقای مهندس حیدری. سالم

برای  کنم.  معرفی  شما  خدمت  را  رابرت  دستورنامه  آموزش  کارگاه های  سایت  وب  می دانم  خود  وظیفه 
جنابعالی که مشغول فعالیت  های گروهی هستید، آشنایی با این وب سایت بسیار ضروری است. در این وب 
سایت کتاب دستورنامه رابرت معرفی شده است که  قانون عرفی پارلمان یا قواعد بازی دموکراسی را معرفی 
کرده است و به نظرم من شخصیت هایی در تراز جنابعالی باید حتمَا با این قواعد آشنا شوند. من نشانی این 

وب سایت و نشانی کانال کادرها در تلگرام را تقدیم شما می کنم تا نگاهی به مطالب آن بیاندازید.

در خاتمه نشانی کانال و وب سایت را داده ام و نوشتم: داود حسینی سردبیر سابق قطعه سازان خودرو. تا اگر 
من را نشناخت با این نشانی حتمَا به جا بیاورد. هنوز پیام من را ندیده است و نمی توانم حدس بزنم واکنش 

او چه خواهد بود. 

ناخدای کشتی
دکتر محمود نجفی عرب نیز یک شخصیت تمام است. من به او لقب ناخدای کشتی صنایع داروسازی را داده 
بودم و انصافَا لقب مناسبی هم بود. سال های بعد از دو خرداد تا آمدن محمود احمدی نژاد مجله دارو و درمان 
و نشریه رسانه داروپخش را تولید و توزیع می کردم که صاحب امتیاز آن ها مدیر عامل شرکت داروپخش یعنی 
همین آقای دکتر نجفی بود. بعدها این تمام شرکت های داروسازی وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شستا( هولدنیگ دارویی تأمین را تشکیل دادند که باز هم همین جناب نجفی مدیرعامل آن شد که 
حدود شصت درصد صنایع دارویی را در اختیار داشت. دکتر نجفی عرف با جمع کردن بیش از صد مدیر 
از صنایع دارویی زیر مجموعه گروه تأمین داشت طوری عمل می کرد تا صنعت داروسازی در ایران بتواند 
با صنعت داروزی هند رقابت کند. خوب هم داشت جلو می رفت که احمدی نژاد از راه رسید و تمام بافته ها 

دود شد و به هوا رفت و اختالفات داخل هیأت مدیره ها به جایی کشید که مجبور شدند پلیس خبر کنند. 

دکتر محمود نجفی عرب یکی از نخستین کسانی بود که دستورنامه رابرت را حدود ده سال پیش به او معرفی 
کردم. اما او در آن زمان از زین افتاده بود و جایی حرفش را نمی خواندند. در سندیکای داروسازان رئیس 
است اما البد اختالف داخل هیأت مدیره قابل حل نیست. چون راه حل کردن اختالفات را بلد نیستند. در 
نتیجه خیلی به این سندیکا ها و تشکلها نمی شود امید بست. تا وقتی دارند مراحل تأسیس خود را می گزرانند 
اینکه به دوره رشد سریع یا بلوغ  اما به محض  یک آدم گنده جلو می افتد و هیأتی کارها را پیش می برد. 
می رسند به دلیل فقدان قواعد و رویه های درست از هم می پاشند. )همین جا بود که به ذهنم رسید نقدی در 

تئوری آدیزیس بنویسم: کدام بنگاه ها شکست می خورند؟ آن ها دستورنامه ندارند(. 

اتاق  او رئیس کمیسیون صنایع داروسازی در  این است که در جایی خوندم  او دارم  از  آخرین خبری که 
بازرگانی هم هست. هرجا باشد رئیس است. 

با این توضیح مقدماتی، دیشب متن زیر را برای وی ارسال کردم:

در  کادرها  کانال  نشانی  و  رابرت  آموزش دستورنامه  کارگاه های  دفتر  نشانی وب سایت  دکتر سالم.  آقای 
تلگرام تقدیم می شود. من همچنان و تا آخر عمر مشغول آموزش و ترویج قواعد قانون دموکراسی در ایران 
هستم. اگر وقت کردید نگاهی به این وب سایت بیاندازید. هرگز دیر نخواهد بود که چند جلسه ای صرف 
آموزش این قواعد بکنید تا ببنید که چظور کل رویکردتان به جهان به صورت بنیادی تغییر خواهد کرد. من 
آماده ام که به صورت خصوصی خدمت برسم و  این قواعد را آموزش بدهم. می دانم ذهن شما هرگز پیر 

نخواهد شد.
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و بعد این جمله کنفسیوسی را هم اضافه کردم: 

قدیم ها معتقد بودم اگر شریک خوب بود خدا هم شریک می گرفت. حاال  فکر می کنم اگر خدا با دستورنامه 
رابرت آشنا بود با همه شریک می شد. 

قربان شما. داود حسینی

البته تا امروز صبح که هنوز پیام من را ندیده بود. 

این نکته را هم خاطر نشان کنم که یکی از عالئق دکتر نجفی کوه نوردی و شکار است و قدیم ها هر روز 
سه شنبه دو نفری با آقای مهدی جمالی بحری به کوه و کمر می زدند. عکسش در تلگرام هم او را در دامنه ی 

کوه نشان می دهد که پشت سرش در آن پائین دست یک دریاچه قشنگ دیده می شود. 

یافتن یک چهره کلیدی
چند روز پیش بود که دیدم فردی به نام سیاووش نیکخواه عضو کانال کادرها شده و برای من پیام خوشامد 
سیاووش  نام  به  کسی  کردم  فکر  هرچه  اما  داوود.  آقای حسینی  تلگرام خوشامدید  به  است:  کرده  ارسال 
با  امامزاده بود  نیاوردم. عکسی هم که به جای عکس پرسنلی کار کرده بود عکس یک  نیکخواه را به جا 
گندبی بلند و مثل تنه یک درخت خرما. وقتی او را نشناختم هیچ واکنشی هم نشان ندادم تا دیشب که در دفتر 
تلفن دنبال شماره ی تلفن های آشنا می گشتم تا در دفتر تلفن کانال کادرها اضافه کنم. آنجا بود که ناگهان آقای 
سیاوش نیک خواه را شناختم: کسی که مدت هاست دنبالش می گشتم: از دوستان آقای شهرام حالج. همان 
کسی که از واحد آموزش پاالیش گاز پارس جنوبی چند بار تماس گرفته بود و در پی آن بود تا کارگاهی 

برای آموزش این قواعد در پارس جنوب برگزار کند. 

درست بعد از آنکه صحبت برگزاری کارگاه آموزش دستورنامه رابرت در شرکت پاالیش گاز پارسیان مطرح 
شد تمام ذهنم را زیر و رو کردم تا نام این فرد به خاطرم بیاید. اما کوچکترین نشانه ای از نام او به ذهنم 
پارس  از دوستان شهرام حالج،  را خواندم:  این عبارت  او  اسم  تلفن و جلوی  دفتر  تا دیشب در  نمی آمد 

جنوبی!

تازه بعد از برگزاری کارگاه در شرکت پاالیش گاز پارسیان بود که فهمدم شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی 
چندین و چند برابر پارسیان است. آن وقت بود که آرزو کردم کاش اسم دوست آقای حالج به خاطرم می آمد 

اما دیشب به خاطرم نیامد. بسیار خوشحال شدم و بالفاصله این پیام ها را برای او از تلگرام ارسال کردم: 

جناب آقای نیکخواه. سالم. عذر خواهی می کنم که شما را ابتدا به جا نیاوردم. عکس شما هم هیچ شباهتی 
به کسانی که می شناسم ندارد!

آیا نشانی وب سایت دفتر کارکاه های آموزش دستورنامه رابرت را دارید؟ در هر حال با کسب اجازه تقدیم 
https://telegram. می کنم:  http://www.kadrha.com/  و این هم نشانی کانال کادرها در تلگرام: 

me/kadrha

در ضمن،  یکی دو هفته قبل یک کارگاه آموزشی دو روزه در شرکت پاالیش گاز پارسیان برگزار کردم. خوب 
است از مسؤالن واحد آموزش آنجا نظرشان را بپرسید. قربان شما. خوشحالم که ارتباطمان دوباره برقرار شد. 

فعال خدا نگهدار تا بعد.

من بسیار امیدوارم که با احیای این رابطه و با کمک آقای حالج و خاانم نسیم پور بتوانیم کارگاه های آموزش 
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دستورنامه رابرت را در شرکت پارس جنوبی هم برگزار کنیم. 

یکی دیگر از کسانی که عضو کانال کادرها شده بود و من او را نشناخته بودم آقای رامین مظفری بود. نامش 
به نظرم آشنا می رسید. اما به جا نمی آوردم که کجا به آن نام برخورده بودم. دیشب دل به دریا زدم و پیام 

زیر را برایش فرستادم:

از دانشجویان  جناب آقا ی مظفری سالم. به کانال کادرها خوش آمدید. من داود حسینی هستم. آیا شما 
ارومیه نیستید که به دفتر کادرها تشریف آوردند؟

سالم جناب حسیني
بله بنده از دانشجویان ارومیه هستم که تابستون خدمت رسیدیم. حضور در محضر شما باعث افتخار بنده 

هست.

بعد از شناخت او این پیام را برای او فرستادم:

خواهش می کنم. آشنایی با شما هم برای من فرصت بسیار ارزشمندی است و امیدوارم  با بهره گیری از این 
ارتباط معنا دار خود را حفظ کنیم و آن را عمق بدهیم. به هر حال، همانطور که مشاهده  ابزارهای نوین 
کردید کار اصلی من آموزش قواعد دستورنامه رابرت و ایجاد مهارت در گروه های کوچک است که بتوانند 
سازمان های بزرگ و فسادناذپذیر ایجاد کنند و به این تریب جامعه ایران و سایر کشورهای فالت ایران را 
به سوی حکومت قانون سوق دهند. در این زمینه اگر شما هم عالقه  داشته باشید می توانیم با هم همکاری 

کنیم. قربان شما. داود

و پاسخ او: لطف دارید امیدوارم که بتونم لطفتون رو جبران کنم.

ماجرای خانم نقی نقی
خانم طاهره نقی ئی که در حال حاضر و با محبوس بودن دبیرکل محبوب سازمان معلمان ایران به عنوان قائم 
مقام سازمان معلمان ایران امور این سازمان را رتق و فتق می کند، یک شخصیت کم  نظیر است. من برای اول 
بار هنگامی با وی آشنا شدم که برای عیادت آقای عبدالفتاح سلطانی به بیمارستان سینای تهران رفته بودم که 
وی را از زندان برای درمان به آنجا آورده بودند. آقای عبدالفتاح سلطانی من را با خانم نقی ئی آشنا کرد و به 
او توضیح داد که چرا باید قواعد دستورنامه رابرت را یاد بگیرند. بعدا خانم نقی ئی با آقای هاشمی دبیرکل 
سازمان معلمان ایران و گروهی از دوستانشان به دفتر کادرها آمدند و من طی یک جلسه کتاب دستورنامه را 
به آنان معرفی کردم. بعدها خانم نقی ئی از قول آقای هاشمی نقل می کرد که بعد از آن جلسه گفته بود: بعد 

از این جلسه من آدم دیگری شده ام! 

به هر حال، روابط من با خانم نقی ئی و سازمان معلمان ایران و آقای هاشمی دبیرکل این سازمان از همانجا 
کتاب  پیش  است و چند وقت  زندان  در  آقای هاشمی  در حال حاضر  دارد.  ادامه  هنوز هم  و  شروع شد 
صحافی شده ی دستورنامه را برایش به زندان فرستادم. چون در زندان دارد این قواعد را به زندانیان آموزش 

می دهد و بر اساس همین قواعد یک انجمن هم راه  انداخته است. 

دیشب از جمله تلفن خانم نقی ئی را هم به دفتر تلفن تلگرام اضافه کردم و یک پیام هم برایش فرستادم 
که شامل معرفی کانال کادرها در تلگرام بود. بالفاصله با ارسال یک پیام حاوی چند بار تکرار کلمه »هیو« و 
تکرار چند شکلک که نشانه خرسندی او بود شادی اش را از این که من به تلگرام آماده ام اعالم کرد. و به او 
گفتم: اگر دوست داشتید عضو کانال کادرها بشوید. اخیراَ  مقاله خوبی در آن منتشر شد. جای آقای هاشمی 

خالی که آن را بخواند. سرافراز باشید.
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بعد از این پیام بود که به من گفت آقای هاشمی چند روزی است که از زندان به مرخصی آمده است. تلفن 
او را داد. با او تماس گرفتم و کلی حال و احوال کردیم و من گزارشی هم از مالقاتم با آقای دکتر کفاش 
معاون وزیر آموزش و پرورش به او دادم و قرار شد که طی هفته ای که در مرخصی به سر می برد مالقاتی 

با  هم داشته باشیم. 

راهکارهایی برای ارتقای پروفشنالیسم در معلمان
خوب. این ها گزارش این مالقات ها. اما امروز صبح که قدم می زدم و فکر می کردم، در عالم خیال با آقای 
معلمان  سازمان  بچه های  مورد  در  نظرت  می پرسد:  من  از  او  که  رسید  نظرم  به  می کردم.  هاشمی صحبت 
شد.  مطرح  کفاش  دکتر  با  بحث  مورد  مسائل  مورد  در  ما  گفتگوی  ادامه  در  بحث  این  واقع  در  چیست؟ 
گویا ذهنم من مشغول این بود که چطور می شود قواعد دستورنامه رابرت را به دانش آموزان دبستان ها و 
دبیرستان ها درس داد و من داشتم به این امکان فکر می کردم که کاش بچه های سازمان معلمان درست عمل 
می کردند و می شد روی آنان برای انجام این وظیفه ملی حساب کرد. اینجا بود که احساس کردم روند تفکر 
من در واقع روند یک گفتگوی خیالی بین من و آقای هاشمی است و بخشی از ذهن من در قالب آقای 
هاشمی دارد این سؤال را مطرح می کند که: نظرت در مورد بچه های سازمان معلمان چیست؟ و بخش دیگر 
ذهنم در قالب »من« داشت جواب می داد که: نه، چندان مال نیستند. و چهره آرام آقای هاشمی را در عالم 
خیال می دیدم که ساکت است اما نگاهش استفهامی است. و من مشغول شدم به توضیح اینکه اگر انجمن و 
سازمان شما بخواهد اعضای خودش را ارتقا بدهد چه باید بکند؟ و اینجا بود که ذهنم فعال شد و تجربه های 
انجمن معتادان گمنام را با نیازهای معلمان به هم پیوند زد و نتیجه را داشت برای آقای هاشمی بازگو می کرد 

که بخش دیگر ذهنم متوجه شد که دارد چه دسته گلی نثار می کند!

باید  از آن ها: آقای هاشمی ، سازمان  ارایه می داد؟ بعضی  به آقای هاشمی چه راهکارهایی  خوب، آن داود 
بتواند یک معلم نمونه و عالی را به عنوان یک الگوی ایده  آل تعریف کند و بعد راهکارهایی تدوین کند که 
چطور هر یک از اعضای سازمان با طی کردن مراحل تربیتی مختلف به این معلم ایده آل نزدیک شوند و هر 
معلمی که یک گام به آن معلم ایده آل نزدیک شد، به سایر همکاران هم کمک کند تا همان مسیر را طی کند. 
و در نهایت حرف هایم را خالصه کردم: مراحلی برای تربیت معلمان پروفشنال. یک تحول به سوی یک 

معلم پروفشنال. 

امروز صبح که این ایده به نظرم رسید فکر کردم همین امروز شاید بتوانم به صورت یک روزنوشت، مطلب 
خوبی در این مورد قلمی کنم. اما حاال فکر می کنم که باید کمی بیشتر وقت بگذارم و طرح خوبی در این 
زمینه بپرورانم و بعد از پخته شدن آن را منتشر کنم. به هر حال، از نظر ذهنی چند گام در مسیری که برای 
از  پروفشن ها  بازآفرینی  در  گمنام  معتادان  انجمن  تجربه  از  استفاده  رفته ام:  جلو  بودم  کرده  تعریف  ذهنم 
شبه پروفشن های دولتی. فکر می کنم اگر باز هم روی این ایده بخوابم، اما به طور جدی تر به آن فکر کنم ذهنم 

جواب های بهتری خلق خواهد کرد 

یک شخصیت ملی 
دیروز به صرافت افتادم که سال هاست رابطه ام را با یک شخصیت ملی )یعنی هوادر جدی جبهه ملی( تمدید 
نکرده ام: مسعود توانگر. در جریان دوم خرداد یا زودتر از آن بود که از طریق آقای مهندس محمود حسینی 
کمال با وی آشنا شدم. او هم یکی از دانشجویان عضو کنفدراسیون دانشجویانی ایرانی خارج از کشور بوده 
است که دوش به دوش دیگر نیروهای سیاسی با رژیم شاه مبارزه کرده بود. اما و در حالیکه جوانان سابق 

هوادار جبهه کمونیست شده بودند او همچنان ملی باقی مانده بود و باقی مانده است. 

بعد از آشنایی های اولیه احساس کردم که او عالقه دارد من را با اهمیت و سوابق جبهه ملی بیشتر آشنا کند. 
به همین خاطر چندین مالقات با بزرگان جبهه ملی داشتیم و در بعضی از مراسم آنان نیز شرکت می کردیم. 
اما جبهه متأسفانه در وضعیت نیست که اشخاصی مثل من را بتواند راضی کند. از زمانی هم که درست بعد 
از پیروزی انقالب آخوند خمینی جبهه  را مرتد خطاب کرد هر تالش اعضای این جبهه برای احیای خود 



21

به شدت سرکوب شده است. همین اواخر خواندم که حتی از گردهمایی اعضای این جبهه در منزل یکی از 
بزرگان جبهه  هم جلوگیری شده است. 

بعدها آقای توانگر با دختر خانم بسیار جوانی ازدواج کرد و سه سال و چند ماه پیش پدر شد. از ازدواج به 
بعد دیدارهای گهگاهی ما هم تمام شد تا دیروز که فکر کردم خوب است به او زنگ بزنم و شماره تلفن او 
را هم در تلگرام اضافه کنم. تلفن کردم و طبق معمول در مورد همه چیز با هم گپ زدیم. به طور طبیعی من 
گزارشی هم از فعالیت هایم که عمدتَا آموزش و ترویج دستورنامه رابرت است به او دادم و در عین حال با 
توجه به دریافت های جدیدم به تحلیل شرایط پرداختم. این نکات برای خوانندگان احتمالی این یادداشت ها 
تکراری هستند و از نقل آن ها درمی گذرم. اما همین بحث ها سبب شد که امروز صبح و در ادامه گفتگوی 
تخیلی با مسعود توانگر، ذهنم به جاهای جدیدی برسد که منجر به یک تصمیم شد: نوشتن طرحی با عنوان 

اولیه: چارچوب مفهومی برای فهم کارزار مداوم شهریان و دهاتیان

من مدت هاست که دارم روی این موضوع کار می کنم. و در عین حال همیشه فکر می کنم که فرصت برای 
نوشتن کتابی عمیق و پژوهشی در این زمینه خواهم داشت. در حالیکه چنین فرصتی پیدا نخواهد شد. در 
نتیجه فکر کردم بهتر است از همین روز ها یک سلسله یادداشت های قابل انتشار در وب سایت کادرها دات 
کام را شروع کنم و در هر شماره یک قدم این طرح را حلو ببرم تا دست آخر به صورت یک مجموعه مقاله 
یا یک مجموعه یادداشت بتوان آن را منتشر کرد. این هم از ایده های امروز که باید روی آن کار بکنم و یک 
چیز ماندگار بسازم و نه یک گزارش روزنامه ای - به اصطالح. وگرنه می شود در همین روزنامه ها هم مقاالتی 

نوشت تا ابد ماندگار. 

به هر حال، احساس می کنم برخی از حرف ها و تحلیل های من برای آقای توانگر آنقدر تازگی داشت که با 
عالقه قول داد دست از انزوا بردارد و سری به دفتر بزند. 

یک عضو جدید برای انجمن نماپ
دیروز از جمله شماره تلفن خانم دل آرام نیکدل را نیز به دفتر تلفن تلگرام اضافه کردم و پیامی هم برایش 
فرستادم و نشانی کانال کادرها را به او دادم. بالفاصله عضو کانال شد. از او خواهش کردم مطلب مربوط به 
تهیه طرحی برای ارایه به مجمع عمومی انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی را مطالعه کند و اگر 
فرصت دارد عضو انجمن شود. قبول کرده است. اگر برسد که عضو انجمن شود، بسیار خوب خواهد شد. او 
دختری بسیار باهوش و توانمند است. می گوید انگلیسی هم خوب بلد است. اهل قلم هم هست. و من روی 

او هم حساب می کنم که در آینده بتواند خوب رشد کند و به جنبش کادرها مدد برساند. 

سایر افراد
دیروز شماره تلفن بسیاری دیگر از افراد مهم و آشنا را هم به دفتر تلگرام اضافه کردم. هنوز خبری نشده 

است. یا خبرش به جای مهمی نرسیده  است. هرجا رسید گزارش آن ها را هم خواهم داد. 

همین گزارش امروز کافی است تا نشان دهد راه اندازی کانال کادرها در جنبش کادرها چقدر اهمیت خواهد 
داشت. 
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جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴

از کادر عاشق به کادر کالهبردار و برعکس!
دیروز و امروز - مثل همیشه - ایده های زیادی برای نوشتن به ذهنم رسید. یکی از آن ها نیز نوشتن مطلبی بود 
با عنوان موقت: کادر عاشق. موضوع اصلی این نوشته، ارایه گزارشی بود از فعالیت های آقای حبیب اهلل اعلمی، 
و تصمیم داشتم به بهانه این گزارش اطالعات خوبی در مورد نحوه بسط و گسترش دستورنامه رابرت در 
ایران امروز بدهم که مخاطبان را امیدوار می کند. الهام بخش این موضوع نیز عکسی بود که آقای اعلمی از 
بساط کار خودش هنگام نوشتن مطالبی که در تلگرام پست می کند گرفته و برایم ارسال کرده بود: عکس 
کتاب انگلیسی دستورنامه رابرت و ترجمه فارسی آن و دفترچه و خودکار و کاغذهای سیاه شده و یک تلفن 
همراه که نشان می داد صاحب آن ها مشغول نوشتن قواعد دستورنامه رابرت بوده است. وقتی تصمیم گرفتم 
چیزی در این زمینبه بنویسم به نظرم رسید که از آقای اعلمی تقاضا کنم آنچه را که بعد از گفتگو با من نوشته 
و در الکتروگروه خودش پست کرده است برای من هم بفرستد چون حدس می زدم ممکن است در جریان 
نوشتن مطلب به آن ها احتیاج شود. اما ماجرای سؤ تفاهم از همین جا شروع شد و تا آخر شب من را آزار داد. 

متنی که در تلگرام برای او پست کردم این بود:

جناب آقای اعلمی سالم. تصمیم دارم مطلبی با عنوان »کادر عاشق« بنویسم که البته مجبورم هیچ اشاره ای به 
اسم و عکس شما نکنم و نمی کنم. فقط خودت و آقای رئیس دانا و دانیال  خواهیم فهمید که مطلب در مورد 
شماست. البته، اینکه نوشته خواهد شد یا نه، قطعی نیست. شاید آنطور که فعاَل فکر می کنم  از آب درنیاید 
در نتیجه ننویسم. اما برای اینکار شاید یادداشت هایی که برای الکتروگروهت ارسال کرده ای ممکن است به 
دردم بخورد. به عالوه، همان یادداشت ها را می توانیم مبنای یک کتاب آموزشی به زبان ساده قرار بدهیم. در 
نتیجه اگر برایت مقدور است یادداشت های تایپ شده ات را که برای بچه های گروه ارسال کردی برای من 

هم ارسال کن. شاید در این نوشته بخواهم به آن ها اشاره ای بکنم. قربانت. داود

- پس با اجازتون تو کانال خودم ادتون میکنم

من به نوشته آقای اعلمی توجه نکردم. او نوشته بود »توی کانال خودم« و نمی دانستم که او عالوه بر الکترو 
گروهی که برای خودش درست کرده و حدود ۱۲۰ نفر از بچه های ساختاری انجمن معتادان گمنام در آن 
عضو هستند و آقای اعلمی مطالب مربوط به آموزش دستورنامه را در آن پست می کند یک کانال هم برای 

خودش درست کرده است. به دلیل همین خلط دو مفهوم جواب دادم: 

برای من اسباب افتخار است که عضو گروه شما باشم. اما صالح نمی دانم. دلم می خواهد با خیال راحت 
کارت را انجام بدهید. نه. قطعَا با اضافه شدن خودم در گروه شما - فقط به همین دلیل مخالفم. در نتیجه 

مطالب همین آخرین جلسه اتان را برایم کپی پیست کنید. قربانت. داود

کمی بعد تلفن زنگ زد. آقای اعلمی بود که تلفنی برایم توضیح داد عالوه بر گروه یک کانال هم ایجاد کرده 
است که مطالب تایپ شده را در آن منتشر می کند تا در دسترس همه قرار داشته باشد. بعد هم من را به این 

کنال هم اضافه کرد و نوشت: آقاجون ادشدین )یعنی اضافه شدید(. 

وقتی به برنامه تلگرام رفتم نخستین چیزی که توجه ام را جلب کرد عکس روی جلد ویرایش یازدهم کتاب 
دستورنامه رابرت به انگلیسی بود و درست کنار آن هم این عبارت فارسی آمده بود: کارگاه قواعد نظم رابرت. 
خدای من. حتی با دیدن همین اصطالح چیزی نمانده بود که قلبم از حرکت بایسیتد: این چندمین باری است 
که کاروزان کارگاه هنوز هیچی نشده علم انشعاب و راه اندختن یک کارگاه آموزشی مستقل را بلند می کنند؟ 

و این بار چه کسی؟ آن کس که جمله عبارت جاهلی: »آقا جون عاشقتم« از دهانش نمی افتد؟
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احساس غریبی است و من توضیح آقای ایزاک آدیزیس تئوریسن مدیریتی محبوبم را )که تصمیم دارم طی 
مقاالتی با رویکرد رابرتی نظراتش را نقادی کنم( در این مورد مجاب کننده یافتم: یک بنیان گذار برایش سخت 
است تحمل کند که کسی در سازمانی که دارد می سازد مداخله کند. درست مثل مادری که دوست ندارد 

دست نامحرم به کودکش بخورد. 

این احساس برایم آشنا بود و از میان دوستان، تنها کسی که به آن اعتراف کرد و به زبان آورد دکتر مجتبی 
امیری ریئس واحد پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود که یک روز در کارگاه گفت: 
فالنی بنیان گذار دستورنامه رابرت در ایران است و نمی تواند تحمل کند که این طفل جز آنجور که خودش 

دوست دارد طور دیگری بزرگ شود. بله. دقیقَا همین احساس را داشته ام و دارم. 

خدا می داند که من برای یافتن یک جایگزین برای اصطالح »رولز آو اوردر« چند سال تأمل کردم. ترجمه 
تحت اللفظی عبارت کتاب از انگلیسی به فارسی این می شود:  قواعد نظم رابرت. اما به دالیل مختلف »قواعد 
نظم« رابرت را مناسب نیافتم و ابتدا نظام نامه را به جای قواعد نظم گذاشتم و سرانجام در آخرین مرحله 
ترجیح دادم به جای آن از اصطالح »دستورنامه« استفاده کنم و هرکس در کارگاه که اصطالح دیگری به کار 
می برد ساعت ها با او کلکل می کردم تا از استفاده از آن صرف نظر کند و به جای آن دستورنامه را به کار 
ببرد. حاال می دیدم یکی از مدعیان ارادت و عالقه جلوی چشم خودم اصطالح دیگری برای این کتاب انتخاب 
کرده و آن را در تلگرام نیز پخش کرده است. آن هم با افزودن کلمه کارگاه در کنار آن: کارگاه قواعد نظم 

رابرت. در حالیکه اسم کارگاه من این است: کارگاه آموزش دستورنامه رابرت. 

احساس کردم تمام زحماتم طی این چند سال برای جا انداختن اصطالح دستورنامه به جای قواعد نظم کاماَل 
شکست خورد. آن هم به دست یکی از کارورزان خودم. آن هم درست در دفتر و کارگاه خودم. 

احساس کردم این چندمین بار است که بعضی از کارورزان حرمت معلم خودشان را نگاه نمی دارند و به 
شکل های مختلف این حرمت را می شکنند. تلخ ترین آن ها به ماجرای بچه های سازمان تعدادی از معلمان ایران 
مربوط می شود که به کارگاه آمدند و بعد برخی از آن ها ادعا کرد که خیلی بهتر از من می تواند این قواعد را 
درس بدهد. و بعد، با همان کارورزانی که عضو سازمانش بودند در دفتر کار خودم کارگاه جداگانه ای برگزار 
کردند و حتی افراد جدید را دعوت به آن کارگاه دعوت می کردند و من شده  بودم مستخدم و باید در را برای 
کارورزان کارگاه او باز می کردم و خودم پشت میز کارم می نشستم و صدای آن معلم را می شندیدم که دارد 
علط غلوط دستورنامه رابرت را به کارورزان درس می دهد. آن هم در دفتر کار خودم. خدایا این ها معلم 
هستند؟ این ها انسان هستند؟ و جالب است که حتی وقتی با صراحت به این رفتارشان اعتراض کردم یکی از 
آنان به من گفت:  اگر ناراحت می شوید، این ساعت که ما اینجا کارگاه داریم می توانی به جای اینکه پسشت 

میزکارت بنشینی و به صدای ما گوش بدهی و اذیت شوی، به سینما بروی و یک فیلم تماشا کنی!

من البته این خاطرات را با صداقت کامل نوشته ام و امروز هم بعد از آن همه سال که یاد آن صحنه ها می افتم 
خیلی ناراحت می شوم. به خصوص که من با صراحت اعالم می کردم که از این بابت رنج می برم. اما آنان 
حق خودشان می دانستند که این طور رفتار کنند. و حاال نوبت یک کارورز دیگر است که این همه اظهار 
ارادت  و عالقه می کند اما با انتشار این عنوان برای کتابی که من با هزار زحمت طور دیگری ترجمه کرده ام  

و دوست دارم آن کتاب با همان عنوان شناخته شود، تمام زحمات من را بر باد می دهد. 

در حالیکه قبلم از انده فشرده شده بود سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم و جمله ای برای آقای حبیب اهلل 
اعلمی بنویسم که زیاد اذیت کننده نباشد. جمله زیر را برایش تایپ کردم و فرستادم: 

ممنون. در مورد کاری  هم که کردید، ابهام هایی وجود دارد که در نشست سه شنبه آینده در موردش صبحت 
خواهیم کرد.  نوشتن مقاله کادر عاشق را به بعد از آن صحبت ها موکول می کنم. قربانت. داود
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حاال که این صفحه ی تلگرام را مرور می کنم  متوجه می شوم که در این مرحله آقای جبیب اهلل اعلمی فقط 
یک کلمه »ابهام« را با چند عالمت سؤال در جلوی آن برای من ارسال کرده است و من هم در پاسخ نوشته:

آره. من فرض را می گذارم که با حقوق افراد در  زمینه های آکادمیک آشنا نیستیم و  قضیه را از زاویه آموزشی 
درست  من  که  کرد  می شود  استفاده  هم  دیگری  اصطالح های  از  خودمان  فرهنگ  در  وگرنه  می کنم.  نگاه 

نمی دانم. من انتظار داشتم که دست کم اسم فارسی کتاب

بله. یادم هست وقتی به اینجا رسیدم به خودم گفتم: این بحث ها را که نمی شود از طریق تلگرام ادامه داد. 
به همین خاطر جمله آخر را انتخاب کردم تا حذف کنم. اما اشتباهی دکمه اینتر را زدم و کل بند باال برای 

آقای اعلمی ارسال شد. بند بعدی را فوری برایش نوشتم و ارسال کردم: 

من قصد داشتم جمله آخر را حذف کنم اما اشتباهی دکمه اینتر را زدم و جمله ناخواسته برای شما ارسال 
شد. خوب. بهتر است تا سه شنبه هفته آینده که حضوری در مورد این قضایا صحبت خواهیم کرد دست نگاه 
داریم. اتفاقَا تجربه خوبی است که نشان می دهد بسیاری از سوء تفاهم ها چطور ناشی از بروز همین نکات 
حقوقی جدید است که ما روش درست حل آن ها را بلد نیستیم و به قول معروف »جاهلی« با آن ها برخورد 

می کنیم و کار خراب تر می شود. قربانت. داود

کل متن مکاتبه ای که بین ما رد و بدل شد همین چند کلمه بود. اما کاش ما با هم مکالمه نمی کردیم و کار 
در حد همین مکاتبه باقی می ماند. اما به خوبی به خاطر دارم که در جریان مکالمه تلفنی با یکدیگر من که 
کاماَل مشخص بود ناراحت هستم،  نمی توانستم به وضوح و به درستی توضیح بدهم که از چه چیز ناراحت 
شده ام.  به خاطر می آورم که دسته و پا شکسته به چند نکته و احساس گنگ اشاره کردم که خوب است به 

آن ها بپردازم. 

جلوگیری از بسط بدآموزی
یکی از دالیل که به عنوان ناراحتی خودم مطرح کردم این بود که نگرانم کسانی قواعد دستورنامه رابرت 
را بد به دیگران آموزش بدهند. اما این امر در مورد آقای اعلمی واقعَا صدق نمی کرد. این مرد قبل از آنکه 
مطالبش را برای اعضای گروهش ارسال کند، با من در میان می گذاشت و ساعت ها در مورد هر جمله ای که 
قرار بود ارسال کند با من صحبت می کرد و باید شهادت بدهم که هیچ جمله ای را بدون آنکه من تأیید کنم 

ارسال نکرد. پس در این مورد من حق نداشتم ناراحت باشم. 

امامزاده موازی علم کردن
یکی دیگر از نکاتی که احساس می کردم اسباب ناراحتی من شده این بود که فکر می کردم با راه  انداختن یک 
کانال آن هم با اسم »کارگاه قواعد نظم رابرت« در تلگرام برای کارگاه آموزش دستورنامه رابرت شاخ درست 
کرده است. البه، اما آقای اعلمی توضیح داد که این کانال یک کانال عمومی و همگانی نیست و فقط اعضای 
گروه خودش که این مطالب را قباَل دیده اند به آن دسترسی دارند. در این زمینه  هم توضیح آقای اعلمی دیگر 

دلیل موجهی برای ناراحتی من باقی نمی گذاشت. پس احساس ناراحتی من واقعَا از چه بود؟ 

عدم رعایت حق تألیف
اگر بخواهم صادقانه برای ناراحتی خودم توجیهی بتراشم باید بگویم از اینکه بدون ذکر نام من به عنوان 
کسی که در تولید آن نوشته ها دست داشته است و در واقع عامل تقریر آن مطالب بوده است، آن ها را منتشر 
البته، این احساس وجود داشت. ولی با کمی تأمل و دقت بیشتر توانستم بر این احساس هم  کرده است. 
غلبه کنم. به خودم توضیح می دادم که اواَل آقای اعلمی که همه جا دارد به من لطف می کند و می گوید که 
فالنی دارد این تالش ها را انجام می دهد. به عالوه، و از همه چیز مهم تر، آقای اعلمی عضو انجمنی است که 
اعضا اخالقَا باید از رسانه ای شدن خدمات خودشان بپرهیزند. در نتیجه او حتی طبق تعهداتی که به انجمن 
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خودشان دارد نمی تواند اسم خودش را هم حتی زیر نوشته ی خودش بگذارد. در نتیجه این احساس هم در 
این مورد صدق نمی کند. 

خالصه کنم. من از این کار آقای اعلمی به طور جدی ناراحت شده بودم اما برای بیان دلیل ناراحتی خودم 
دچار مشکل بودم. چون علت ناراحتی من با توجه به ارزش های دیگر موجه نبود. و دقیقَا این همان حالتی 
است که من می خواهم در سطح ملی این دسته احساس های ناخوشایند که زندگی ما را تلخ می کند اما در 
عین حال نمی توانیم صادقانه به آن ها اعتراف کنیم و بپذیریم که این احساس های ناخوشایند به وجود می آیند 
که نباید به وجود بیایند و علت آن هم احتمااَل به تعارضات و تفاوت های فرهنگی و ارزشی مربوط می شود  
که هنوز خیلی زود است که بخواهم آن ها را تحلیل کنم. بلکه در این شرایط باید این احسا س ها را تعریف و 
دسته بندی کنم و در مراحل بعدی به تحلیل آن ها بپردازم و عوامل و دالیل اجتماعی را - اگر شد - توضیح 

بدهم. 

به هر حال، در حالیکه ذهنم از این مسائل در هم ریخته بود به بستر رفتم و صبح ساعت حدود پنج که ذهنم 
روشن شد نخستین احساسی که داشتم این بود که انگار تمام فشارهای روحی دیشب ناشی از یک ابهامی 
بوده است که در ذهن من شکل گرفته است و حاال دیگر این ابهام برطرف شده است. به همین دلیل نخستین 

کاری که کردم این بود: جمله زیر را برای آقای اعلمی تایپ کردم و فرستادم: 

البته. ابهام ها در ذهن من به وجود آمده بود که برطرف شد. قربان شما. داود 

و آقای اعلمی هم تا کنون به این جمله واکنش نشان نداده است و تلفن هم نکرده است. عصر امروز پسرش 
دانیال با من تماس گرفت و حدود سه ربع تا یک ساعت تلفنی صحبت کردیم. اما تلفن کردن او هیچ ارتباطی 

به رابطه من با پدرش نداشت و اگر شد مطالب مهم این مکالمه را در روزنوشت فردا خواهم آورد. 

تصمیم برای سه شنبه
برای جلسه سه شنبه تصمیم دارم همین تجربه را به عنوان یک موضوع آموزشی در کارگاه به بحث بگذارم و 

جنبه های حقوقی قضیه را واکاوی کنم تا برای خودم هم که شده قضیه روشن تر شود. 

کادر عاشق یا کادرهای عاشق؟
وقتی ابهامی که سبب شده بود از نوشتن »کادر عاشق« به صورت موقت دست بردارم از بین رفت. تصمیم 
گرفتم به این موضوع فکر کنم و چیزی بنویسم که در وب سایت منتشر شود. زیرا اگر هر از چند روز دست 
کم یک مقاله به درد بخور در وب سایت نگذارم ممکن است مخاطبانش ریزش کنند. اما در جریان تأمالت 
این مرحله بود که یاد صبحت هایی که با آقای اعلمی داشتم افتادم. در جایی از مکالمات عصبانی دیروز آقای 
اعلمی از من پرسید که آیا خدا وکیلی کس دیگری در کارگاه های کادرها به اندازه او برای آموزش و ترویج 
این قواعد وقت صرف کرده است؟ باید اعتراف کنم:  نه. اما کم نیستند و نبودند کادرهای دیگری که کارهای 
دیگری به همین اندازه ارزشمندی برای کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت انجام داده اند. در این مرحله 
از تأمالت بود که دریافتم: عجب. بیشتر کارورزان کارگاه - هرکس به اندازه توانش - برای ترویج این قواعد 
وقت یا نیرو گذاشته است که البته سهم افراد مساوی نیست اما از همه باید ممنون باشم. در این اینجا بود که 

می دیدم می شود به جای گزارش یک کادر عاشق گزارشی از کادرهای عاشق تهیه کرد. 

متأسفانه وقتی تأمالت درونی به اینجا کشیده شد احساس کردم که موضوع گزارش عوض شده است و حاال 
باید از خودم بپرسم که آیا صحیح است در گزارش خود فهرستی از افراد و خدماتی که تا کنون ارایه دادند 
تهیه و منتشر شود؟ نه. فعاَل دلیلی برای این کار نمی یابم. به همین دلیل در حال حاضر نیروی پیش برنده برای 
نوشتن گزارش کادر عاشق تحلیل رفته است و باید بیشتر به آن فکر کنم. اما حاال و در ادامه این روزنوشت 

خوب است به تحلیل مختصر نقش تلگرام بر روی جنبش کادرها بپردازم.



26

تقریرات کادر عاشق
فکر می کنم حاال که ماجرای کادر عاشق را مطرح کردم خوب است گزارشی از آنچه که وی برای اعضای 
الگتروگروه خودش ارسال کرده است، به عنوان یک سند از روند توسعه این قواعد در ایران امروز نقل کنم. 

الزم در مورد شیوه ی تولید این متن توضیح بدهم که آقای حبیب اهلل اعلمی که همراه با آقای داود رئیس دانا 
از اشتهارد و کرج به دفتر کادرها می آیند، طی چندین جلسه که شاید به حدود ۳۰ جلسه هم رسیده باشد، با 
مبانی کلی مندرج در ۱۲۰ صفحه اول کتاب کم و بیش آشنا شده اند. بعد که وارد بحث خصوصیات توصیفی 
استاندارد پیشنهادها شدیم، آقای اعلمی احساس کرد خوب است این بحث ها را از طریق راه اندازی یک گروه 
در اختیار سایر اعضای ساختاری انجمن معتدان گمنام نیز قرار بدهد. برای این منظور، در طول هفته، و متنی 
حول یک موضوع مشخص تهیه می کرد و بعد از آنکه متن را جمله به جمله برای من می خواند و نظرات 
اصالحی و توضیح های من را اعمال می کرد، عصر چهارشنبه از ساعت حدود ۱۰ تا ۱۱ و نیم شب این نکات 
را در گروه خود در تلگرام پست می کرد و احتمااَل به سؤال هایی که از سوی اعضا مطرح می شد نیز پاسخ 
می داد تا هفته بعد. در نتیجه آنچه که من در ادامه می آورم، کل مطالبی است که از اول تا پریشب چهارشنبه 
۹ دی ماه ۱۳۹۴ در گروه تلگرامی آقای اعلمی جاگذاری شده است و دست کم حدود ۱۲۰ نفر از اعضای 
رده باالی انجمن معتادان گمنام از سراسر کشور به صورت مستقیم با این قواعد آشنا شده اند و انان نیز هر 
کدام گرداننده یا مسؤل یک یا چندین گروه و کمیته و شورای در سراسر کشور هستند و به این ترتیب، از 
همین طریق تعدا قابل توجهی از اعضای انجمن معتادان گمنام با این قواعد آشنا شده اند. و اما متنی که در 

گروه آقای اعلمی - به شیوه ای که توضیح دادم - تهیه و منتشر شده است: 

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۳.۱۲.۱5 ۱۳:۱۴[
]Forwarded from HABIB.... A دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

پیشنهاد به یک طرح رسمی از سوی یک عضو،دریک نشست اداری اشاره دارد،مبنی براینکه مجمع دست 
به اقدامی بزند.

پیش از آنکه موضوعی بتواند مورد بررسی قرار بگیرد،بایدبه صورت یک پیشنهاددر مجمع مطرح شود.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۳.۱۲.۱5 ۱۳:۱۴[
]Forwarded from HABIB.... A دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

انواع پیشنهادها:
۱_پیشنهادهای اصلی 

الف:پیشنهاداصلی اولیه 
ب:پیشنهاداصلی ضمنی

۲-پیشنهادفرعی
۳-پیشنهادفوریتی
۴-پیشنهادضمنی

)۲و۳و۴راپیشنهادهای ثانویه نیز مینامند(
5-پیشنهادهایی که موضوعی را دوباره در برابر مجمع قرار میدهند.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۳.۱۲.۱5 ۱۳:۱۴[
]Forwarded from HABIB.... A دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

تعریف پیشنهاد اصلی:
فقط  پیشنهاداصلی  میدهد.یک  قرار  رادربرابرمجمع  موضوعی  آن  طرح  که  است  پیشنهادی  پیشنهاداصلی 

هنگامی میتواند مطرح شودکه هیچ پیشنهاددیگری دردست بررسی نباشد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۳.۱۲.۱5 ۱۳:۱۴[
]Forwarded from HABIB.... A دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[
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تعریف پیشنهاداصلی اولیه:
پیشنهاداصلی اولیه یک پیشنهاداصلی است که یک موضوع قائم به الذات را بعنوان یک مسئله جدیدمطرح 

میکند.)یعنی برای اولین باردر مجمع مطرح میشودوارتباطی با پیشنهادهای دیگر ندارد(.

همانطور که مالحظه می شود،  کل این متن به همین ترتیب در تلگرام منتشر شده است. به این معنا، که هر 
یک یا چند بند از متن که یک بار برای تلگرام پست شده، عنوان »قواعد نظم رابرت« و نیز تاریخ و ساعت 
و همراه با نام انگلیسی آقای حبیب اهلل اعلمی و این تکیه شعر از حافظ هم به تکرار نقل شده که من از اینجا 

به بعد این قسمت ها را حذف می کنم: 

تعریف پیشنهاد اصلی ضمنی:
یک پیشنهاداصلی است که نسبت به کارمجمع،یااقدام گذشته یا آینده آن ضمنی است یا به آنها مربوط است.

یعنی بطورضمنی باپیشنهاداصلی ارتباط دارد.
بعنوان مثال،پیشنهادشمارش مجددآرا،یاتصویب توصیه هایی که یک کمیته طبق شرح وظایفش آماده کرده 

است.
پیشنهاداصلی ضمنی باپیشنهاد ضمنی که جزو پیشنهادهای ثانویه آمده است متفاوت است.

یادتان باشد که مهمترین اصل بنیادین رسیدگی به پیشنهادها عبارتست از: 
در هرزمان فقط یک مسئله یا موضوع میتواندمورد برسی قرار گیرد.

پیشنهادهای ثانویه:
یک پیشنهادثانویه پیشنهادیست که رابطه اش با پیشنهاد اصلی چنان باشدکه:

۱-بتواندهنگامی که پیشنهاد اصلی دردست برسی است مطرح وموردبرسی قرار گیرد.بدون انکه اصل فقط 
یک پیشنهاددریک زمان را نقص کند.

پیشنهاداصلی  مستقیم  برسی  ازآنکه  پیش  میشودمیبایستی  مطرح  رئیس  توسط  پیشنهادثانویه  که  ۲-هنگامی 
بتواندادامه پیدا کند،موردبرسی قرارگرفته و تکلیفش روشن شود.

انواع پیشنهادهای ثانویه:
۱-فرعی

۲-فوریتی
۳-ضمنی

تعریف پیشنهاددات فرعی:
پیشنهادات فرعی به مجمع کمک میکندتا پیشنهادهای اصلی برسی وتکلیف آن روشن کنند.

وفهرست آن به قرار زیر است:
۱-تعویق نا مشخص

۲-اصالح
۳-ارجاع به کمیته
۴-تعویق مشخص

5-کمیت مذاکره
۶-کفایت مذاکره

۷-روی میز گذاری
خصوصیات پیشنهادهای فرعی:

۱-آنهاهمیشه برای پیشنهادی دیگر،وقتی که دردست برسی باشد،کاربرددارند.
۲-آنها میتوانند برای هر پیشنهاد اصلی به کار روند.

۳-آنهابا نظمی که در باال آمده اولویت بندی میشوند.
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۴-آنها از لحظه ای که رئیس پیشنهاداصلی راقرائت میکندمیتوانند کاربردداشته باشند،تازمانیکه رئیس رای 
گیری در موردآن پیشنهاد را آغاز میکند.به طول می انجامد.

تعریف پیشنهادات فوریتی:
پیشنهادات فوریتی برخالف پیشنهادات فرعی وضمنی به اموردردست بررسی ارتباطی ندارد.

العاده وبدون مذاکره کاری میکنندکه اجازه ی قطع مذاکره در مورد هر چیزی  بافوریت واهمیت فوق  اما 
داده شود.

این پیشنهادات همچون فرعی از نظام اولویت بندی بهره مندهستند.
وفهرست آنهاعبارتنداز:

۱-اخطاربرنامه ای
۲-طرح تقاضای فوریتی

۳-تنفس
۴-ختم جلسه

5-تعیین زمان نشست تعویقی

تعریف پیشنهادات ضمنی :
پیشنهادات ضمنی به شکلهای مختلف با موضوعهای دردست برسی یا با موضوعاتی که به شکلی در جریان 

هستندارتباط دارند.
فرقشون با پیشنهادات فرعی اینه که هیچکدوم ازتمام چهار خصوصیت پیشنهاد فرعی رو ندارند.

وفهرست انها عبارتند از:
۱-اخطاردستور

۲-فرجام
۳-تعلیق در قواعد

۴-مخالفت بابررسی پیشنهاد
5-تفکیک موضوع

۶-بررسی بندبند
۷-تشکیک آرا

۸-پیشنهادهای مرتبط باروش رای گیری
۹-پیشنهادمعرفی نامزد

۱۰-معذوریت از مسئولیت

تعریف پیشنهادهایی که موضوعی را دوباره در برابرمجمع قرار میدهد:
همانطور که از عنوان این دسته مشخص میگردد پیشنهادهایی هستند که یک موضوع را برای بار دوم وبرای 

بررسی دربرابر مجمع مطرح میکند.وعبارتنداز:
۱-روی میزبرداری 

۲-ابطال،یا اصالح مصوبه
۳-خلع یداز کمیته

۴-تجدیدنظر

مراحل شش گانه ی طرح هر پیشنهاد:
جزئیات رسیدگی به یک پیشنهاد متناسب با شرایط تفاوت میکند.امادروضعیت عادی،به ویژه برای بررسی 

کار جدید،شش مرحله ی اساسی وجوددارد:
سه مرحله که طی آن ها یک پیشنهاد در مجمع مطرح میشود.

سه مرحله ی دیگربرای رسیدگی به آن پیشنهاد.
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سه مرحله ای که طی آنهایک پیشنهادمعموالدربرابرمجمع مطرح میشودعبارتنداز:
۱-یک عضوپیشنهادرامطرح میکند.

۲-عضودیگرازپیشنهادحمایت)که مادرانجمن معموالبه اشتباه میگوییم تایید(میکند.
۳-رئیس )گرداننده( پیشنهاد را قرائت میکند.

یادمان باشد:
ی  مرحله  در  که  است  رئیس  قرارنمیدهد.فقط  مجمع  دربرابر  را  پیشنهادآن  یک  از  حمایت  ونه  طرح  نه 
سوم)باقرائت پیشنهاد(آن رادر معرض مجمع میگذارد.وقتی رئیس پیشنهادرا قرائت کند،به یک پیشنهاددردست 

برسی،یعنی،"درصحن"تبدیل میشود.
آن وقت است که در معرض مذاکره قرار میگیرد.

الزم است بدانیم:
حمایت)تایید(صرفاحاکی از ان است که حمایت کننده موافق است پیشنهاددر نشست مطرح شودونه اینکه 

لزومااز آن پیشنهادطرفداری میکند.
زیرا ممکن است شخصی پیشنهادی راحمایت کند ولی در زمان رای گیری جزو مخالفین باشد........

سه مرحله ای که برای رسیدگی به پیشنهادوجود دارد:
۱-هنگامی که یک پیشنهادازطریق سه مرحله ای که درباال توضییح دادیم در معرض مجمع قرارگرفت،سه 

مرحله ی اساسی دیگروجود داردکه در وضعیت عادی موردبرسی قرار میگیردعبارتنداز:
۱-اعضاءدرباره ی پیشنهادمذاکره میکنند)مگرآنکه هیچ عضوی برای آن پیشنهادتقاضای صحن نکند(.

۲-رئیس)گرداننده(پیشنهادرابه رای میگذارد.
۳-رئیس نتیجه ی اخذرای رااعالم میکند.

را که خودشان  اقداماتی  بخواهد  است مجمع  است،ممکن  باز  مذاکره  برای  پیشنهاد  زمانیکه یک  بعالوه،تا 
میتوانند)مانند طرح پیشنهادات فرعی ویافوریتی ویا ضمنی...(به عنوان بخشی از بررسی یک پیشنهادانجام 

بدهند.

منتها ما االن فرض میکنیم که هیچکدام ازپیشنهادات دیگرمطرح نمیشود.

هرکدام ازاین مراحل رسیدگی دارای شرایطیست که در زمان کسب صحن وتخصیص صحن به آن خواهیم 
پرداخت.

دراینجا الزم است بدانیم که رسیدگی به یک موضوع بعنوان یک پیشنهاد چگونه است:

الف:تعیین تکلیف قطعی یک پیشنهاد:
که به دوصورت انجام میگردد:

۱-طرح پیشنهاد-رسیدگی-واخذرای.
بعدازاصالح اخذرای میشود.

ب:تعیین تکلیف موقت یک پیشنهاد:
که به طرق زیرانجام میپذیرد:

۱-ارجاع به کمیته.
۲-روی میزگذاری.
۳-تعویق انداختن:

الف:مشخص.
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ب:نامشخص)ازبین رفتن محترمانه ی پیشنهاد(

قواعد ناظر برکسب صحن وتخصیص صحن:)نه دادن وگرفتن نوبت(
ابتدا تعریف صحن:

اند. فلور)"""""(قرارداده  انگلیسی  دربرابراصطالح  روشنفکران صدرمشروطه  که  اصطالحی ست  صحن 
)فلوربه معنای کف است اماصحن هم معنا میدهد(.

ودرحقوق پارلمانی اصطالح صحن سه معنادارد:
۱-محل برگزاری وتجمع اعضای مجمع)محل جغرافیایی(.

۲-اعضای حاضردرمجمع
۳-حق انحصاری شنیده شدن.

منظور ازحق انحصاری شنیده شدن این است که هنگامی که یکی از اعضای حاضر در جلسه تقاضای کسب 
صحن نمودورئیس نیز حق اوراتائیدنمود؛فردحق حرف زدن با صحن را دارد،امااین به معنای نفی حق حرف 

زدن دیگران نیست.
یا  اخطار  مثال  عنوان  بگویند.به  باصحن(سخن  افراددیگرمیتوانندبرخیزندوبارئیس)نه  که  معنی  این  به 

پیشنهادفوریتیبدهندیاخارج ازموضوع بودن سخنان گوینده را تذکردهند.

یا هرنوع بحثی حرف بزند میبایستی کسب  پیشنهاد بدهدیادرمذاکره  بتواند  ازآنکه عضوی در مجمع  پیش 
صحن کند.

برمی خیزد ویادست  باشد،یاازجای خود  یک عضوبرای کسب صحن،وقتی کس دیگرکسب صحن نکرده 
خود را بلند میکند.

میکندواین  تایید  وی  عنوان  یا  نام  باصدازدن  باشد،رئیس  داشته  صحن  استحقاق  زمان  عضودرآن  واگر 
عضومیتواند درمذاکره صحبت کندیاپیشنهادی راکه درچارچوب قواعد مجاز باشدمطرح کند.

البته درنشستهای کوچک که همه ی حاضران واعضاء یکدیگر را میشناسند ومیتوانندبه خوبی ببینند،وفقط یک 
نفرصحن بخواهد،رئیس میتواندفقط باتکان دادن سر به سمت او تاییدش کند.

قواعدی که ناظربرسخن گفتن است:
درصورتیکه که چندنفرباهم بلندشوند یا باهم دست بلند کنند،رئیس چگونه بایدعمل کند؟

قاعده ۱-اگر فردی که موضوع مورد بحث راپیشنهاد داده است جزو افراد بلند شده باشد،برای صحبت کردن 
اولویت دارد.به ویژه درارتباط باتوضییح موضوع پیشنهادی.

قاعده۲-افرادی که یک نوبت صحبت کرده اندباید بنشینند.
یادمان باشد که هرعضوبرای هرپیشنهاد ودر هرروزفقط میتواند دوبارو هربار به مدت تعیین شده در اساسنامه 

میتواند صحبت کند.

گفته  سخن  موردبحث  موضوع  با  موافق  است  نموده  که صحبت  نفراولی  تناوب:چنانچه  قاعده۳-اولویت 
باشد؛برای نوبت بعدی صحبت،اولویت با فردی است که میخواهدبه عنوان مخالف صحبت کند.

قاعده۴-فردی که میخواهدپیشنهاداصالحی بدهدبرای صحبت کردن نسبت به موافق ومخالف اولویت دارد.

حاصل  نصاب  اینکه  تشخیص  از  پس  گرداننده  یا  جلسه  باشد،مسئول  فرارسیده  جلسه  شروع  زمان  وقتی 
شده،بادعوت جلسه به دستور،آن را افتتاح میکند.)نصاب اعضاء:

حداقل تعداداعضایی که بایددر نشست یک مجمع مشورتی حاضر باشند تا کارها به صورت قانونی انجام 
شودنصاب آن مجمع است(.
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پیشنهاد به یک طرح رسمی از سوی یک عضو،دریک نشست اداری اشاره دارد،مبنی براینکه مجمع دست 
به اقدامی بزند.

پیش از آنکه موضوعی بتواند مورد بررسی قرار بگیرد،بایدبه صورت یک پیشنهاددر مجمع مطرح شود.

تعریف پیشنهاد اصلی:
فقط  پیشنهاداصلی  میدهد.یک  قرار  رادربرابرمجمع  موضوعی  آن  طرح  که  است  پیشنهادی  پیشنهاداصلی 

هنگامی میتواند مطرح شودکه هیچ پیشنهاددیگری دردست بررسی نباشد.

تعریف پیشنهاداصلی اولیه:
پیشنهاداصلی اولیه یک پیشنهاداصلی است که یک موضوع قائم به الذات را بعنوان یک مسئله جدیدمطرح 

میکند.)یعنی برای اولین باردر مجمع مطرح میشودوارتباطی با پیشنهادهای دیگر ندارد(.

امشب بحث خصوصیات توصیفی استانداردپیشنهادات را باهم کار کنیم

هر پیشنهاد یک تعریف دارد ودارای خصوصیات مخصوص بخود میباشد.
که از این به بعد در هر جلسه به خصوصیات استاندارد یکی از پیشنهادات که قبال تعریف کردیم میپردازیم.

ابتدا باید بدانیم که:
ویژگیهایی که یک پیشنهاد رااز پیشنهاددیگردرمقایسه باپیشنهاد اصلی متمایز میکندرا خصوصیات توصیفی 

یک پیشنهاد گویند.

این خصوصیات هشتگانه ی استاندارعبارتند از:
پیشنهاداصلی،باپائین  میفتد)یک  جلو  رسیدگی  پیشنهاددیگربرای  ازکدام  میشود  مطرح  پیشنهادوقتی  ۱-یک 
عقب  ضمنی  پیشنهادات  وتمام  فرعی،فوریتی  پیشنهادات  نمیفتدوازتمام  جلو  پیشنهادی  رتبه،ازهیچ  ترین 

میفتد(.

۲-درمورد کدام پیشنهادات دیگر کاربرد دارد.)پیشنهاد اصلی برای هیچ پیشنهادی کاربرد ندارد(.

۳-آیاوقتی کسی صحن دارداین پیشنهاد طبق دستوراست.

۴-آیا نیاز به حمایت دارد.

5-آیاقابل مذاکره است.)یعنی بالفاصله اگردردست بررسی قرارگرفت،آیامذاکره درموردآن مجاز است(.

۶-آیاقابل اصالح است.

۷-برای تصویبش به چه آرایی نیازاست.)مثال اکثریت آراء ماخوذه یا دوسوم آراء(.

۸-آیا میتواندموردتجدید نظرقراربگیرد.

تذکر:
ممکن است یک پیشنهاددارای خصوصیات دیگری نیز باشد ولی خصوصیات فوق خصوصیات استاندارد 

میباشد.

خوب دوستان حاال که متوجه شدیم خصوصیات استاندارد یک پیشنهاد یعنی چی.
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اولین پیشنهادرو که پیشنهاد اصلی باشه باهم خصوصیات استانداردشو بررسی میکنیم.

خصوصیات توصیفی استانداردیک پیشنهاداصلی:

۱-ازهیچ موضوعی جلو نمیفته)یعنی،وقتی هرموضوع دیگه ای دردست بررسی داریم،نمیتونه مطرح بشه.(
روبررسی  پیشنهاداصلی  یه  داریم  که  وقتی  میفته)یعنی  عقب  فرعی،فوریتی،ضمنی  پیشنهادات  ازتمام 

میکنیم،؛هرپیشنهادفرعی یافوریتی یاضمنی که که کاربردداشته باشه میتونه مطرح بشه(.

۲-یه پیشنهاد اصلی درموردهیچ پیشنهاددیگه ای نمیتونه به کار بره.وتمام پیشنهادات فرعی درمورداون بکار 
میرود.)البته این خصوصیت یه توخودش چندتا ویژگی داره که اگه دوست داشتین اونارم میگم(.

۳-وقتی که یه عضوصحن داشته باشه خارج از دستوره.
)یعنی اگر عضوی کسب صحن کرده وراجب یه موضوع دیگه داره بحث میکنه نمیتونه مطرح بشه(.

۴-وقتی مطرح میشودباید توسط یک عضودیگرحمایت)تائید(شود.

5-یه پیشنهاد اصلی قابل مذاکره هست.

۶-قابل اصالح هم هست.

۷-به اکثریت آراء ماخوذه نیازدارد،به استثتاء:

الف:وقتی پیشنهاداصلی اقدامی روطرح کنه که آئین نامه)اساسنامه(تصویب آن را مشروط به بیش ازاکثریت 
آراء کرده باشد.)مثل دوسوم آراء(

ب:
اعضاء  عمومی  یا حق  رابرت  ی  نامه  دستور  های  قاعده  از  یکی  تعلیق  تاثیرش  پیشنهادی  تصویب  وقتی 

باشد،)که دراین موردبه دوسوم آراء نیاز خواهد بود(.

ج:
وقتی تصویب پیشنهادی سبب تغییر مصوبه های قبلی بشه.)مثل پیشنهادتعویق رویدادی که قبال بارای مجمع 

به تصویب رسیده،یاخلع یدکمیته(.
نیازبه دوسوم آراء هست.

۸-یک پیشنهاد اصلی میتواند تجدیدنظرشود.
 )این خصوصیت دارای شرایطیست که در کتاب راهنمای خدمات محلی خودمون در آخر ص ۱۰۹واول 

ص۱۱۰ تحت عنوان طرح بازبینی مجدد یا لغو،شرایطش آمده است(.

خوب دوستان عزیزم
امشب راجب ویژگیهای توصیفیه اولین پیشنهاد فرعی یعنی:

 پیشنهاد تعویق نامشخص 
بحث خواهیم کرد

ابتدا تعریف پیشنهاد تعویق نا مشخص:
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)کنارگذاشتن پیشنهاداصلی بدون رای گیری برای آن(.

پیشنهادتعویق نامشخص:
اگر پیشنهادنامناسبی دربرابرمجمع قرارگرفته باشد،یک عضومیتواندبرای خالص شدن ان پیشنهادوبدون رای 

گیری مستقیم درموردآن،پیشنهادتعویق نا مشخص را ارائه دهد.
مستقیم  رای  ومانع  کند  خودداری  پیشنهاداصلی  به  خودنسبت  میخواهدازاتخاذموضع  مجمع  یک  ویااینکه 

درموردآن موضوع بشود.
این پیشنهادبرای خالص شدن ازشریک پیشنهاد اصلی نامناسب مفید است.

حاال به ویژگیهای توصیفیه این پیشنهاد میپردازیم.

۱-این پیشنهادازهیچ پیشنهادی به جزپیشنهاداصلی که در مورد آن به کار میرود،جلونمی افتد.
این پیشنهادپائین ترین رتبه ی پیشنهادات فرعیست وازتمام پیشنهادات فرعی،فوریتی،ضمنی عقب می افتد.

۲-فقط میتوانددرموردپیشنهاد اصلی کاربرد داشته باشد ودر نتیجه فقط وقتی میتونه مطرح بشه که پیشنهاد 
اصلی دردست بررسیه.

۳-وقتی کسی دیگر کسب صحن کرده باشد خارج ازرستور است.

یعنی وقتی یک عضو دیگردرحال صحبت کردن درصحن مجمع هست نمیتوان این پیشنهادرا ارائه کرد.

۴-بایدتوسط یک عضودیگرحمایت)تائید(شود.

5-این پیشنهادقابل مذاکره هست.
درموردپیشنهاد  (مذاکره  و...  مذاکره  مذاکره،کمیت  )کفایت  همچون  فرعی  پیشنهادات  از  بعضی  برخالف 

تعویق نامشخص میتواند بطورکامل به شایستگی های موضوع اصلی کشیده شود.

۶-این پیشنهادغیرقابل اصالح است.

۷-به اکثریت آراء نیازدارد.

۸-رای مثبت به این پیشنهاد قابل تجدیدنظر میباشد.ولی رای منفی به این پیشنهاد نمیتواند مجددابرای همان 
پیشنهاد اصلی مطرح گردد.

به دودلیل:
الف:رای منفی به این پیشنهاد عمال باشکست مواجه شده است.

ب:به مخالفان پیشنهاد اصلی فرصت دیگری داده خواهد شد که درزمان رای گیری با طرد مستقیم،پیشنهاد 
اصلیو بکشند.

توجه:
این پیشنهادگاهی اوقات ازسوی اعضایی داده میشود که چون دفعات صحبت کردنشان تمام شده ونیاز دارند 

که مجددا دررابطه با پیشنهاد اصلی صحبت کنند.
میتواند  فقط  هرپیشنهاد  درهرروزبرای  هرشخص  بودیم  گفته  مذاکره  قواعد  درباره  باشد  یادتان  اگر  چون 

دومرتبه صحبت کند.وتصویب این پیشنهاد باعث میشود که آن اعضاء مجددا مستحق صحن گرفتن بشوند.
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دوستان محترم که از این کانال استفاده میکنن  ضمن تشکر از حضورتون به اطالع میرسونم که این مباحث 
هر چهارشنبه شب ازساعت ده تا دوازده شب در گروه اخبار خدمات وتجربه برگزار میشود.

وصبح پنج شنبه به این کانال ارسال میشود.
ضمنا خوشحال میشم اگه پیشنهادی ویا انتقادی دارین تو پی وی شخصی به من انتقال بدین.

باتشکر خدمتگزار شما حبیب اعلمی
۰۹۳5۴۰۶۸۳۸۳

سالم دوستان گلم
 عرض کنم که این هفته چهارشنبه شب در گروه اخبار خدمات وتجربه یکی از مهمترین پیشنهادات فرعی  
که پیشنهاداصالح هست رو کار میکنیم واحتمال داره سه جلسه طول بکشه....لذا دوستان درجریان باشند که 
این پیشنهاد از پر مصرف ترین پیشنهادات در جلسات اداری وکمیته های شهری وناحیه وحتی شورا هست 

وکاربرد زیادی داره.واگر سوالی یا بحثی دارید لطفابرای جلسه ی چهارشنبه  آماده کنید.
با تشکر

اصول زیربنایی قانون پارلمان:
اصول  آن  از  یکی  زیربنایی،که  واصولیست  وبراساس  مبتنی  است  نموده  ارائه  رابرت  که  واصولی  قواعد 

عبارتست از:
دراین اصل: 

*-حقوق اکثریت.
*-حقوق اقلیت به ویژه یک اقلیت قوی)بزرگترازیک سوم(.

*-حقوق اعضای منفرد.
*-حقوق غائبان.

*-تمام اینها باهم.
تعریف ورعایت شده باشد.

پیشنهاد به یک طرح رسمی از سوی یک عضو،دریک نشست اداری اشاره دارد،مبنی براینکه مجمع دست 
به اقدامی بزند.

پیش از آنکه موضوعی بتواند مورد بررسی قرار بگیرد،بایدبه صورت یک پیشنهاددر مجمع مطرح شود.

انواع پیشنهادها:
۱"پیشنهادهای اصلی 

الف:پیشنهاداصلی اولیه 
ب:پیشنهاداصلی ضمنی

۲-پیشنهادفرعی
۳-پیشنهادفوریتی
۴-پیشنهادضمنی

)۲و۳و۴راپیشنهادهای ثانویه نیز مینامند(
5-پیشنهادهایی که موضوعی را دوباره در برابر مجمع قرار میدهند.

تعریف پیشنهاد اصلی:
فقط  پیشنهاداصلی  میدهد.یک  قرار  رادربرابرمجمع  موضوعی  آن  طرح  که  است  پیشنهادی  پیشنهاداصلی 
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هنگامی میتواند مطرح شودکه هیچ پیشنهاددیگری دردست بررسی نباشد.

تعریف پیشنهاداصلی اولیه:
پیشنهاداصلی اولیه یک پیشنهاداصلی است که یک موضوع قائم به الذات را بعنوان یک مسئله جدیدمطرح 

میکند.)یعنی برای اولین باردر مجمع مطرح میشودوارتباطی با پیشنهادهای دیگر ندارد(.

تعریف پیشنهاد اصلی ضمنی:
یک پیشنهاداصلی است که نسبت به کارمجمع،یااقدام گذشته یا آینده آن ضمنی است یا به آنها مربوط است.

یعنی بطورضمنی باپیشنهاداصلی ارتباط دارد.
بعنوان مثال،پیشنهادشمارش مجددآرا،یاتصویب توصیه هایی که یک کمیته طبق شرح وظایفش آماده کرده 

است.
پیشنهاداصلی ضمنی باپیشنهاد ضمنی که جزو پیشنهادهای ثانویه آمده است متفاوت است.

یادتان باشد که مهمترین اصل بنیادین رسیدگی به پیشنهادها عبارتست از: 
در هرزمان فقط یک مسئله یا موضوع میتواندمورد برسی قرار گیرد.

پیشنهادهای ثانویه:
یک پیشنهادثانویه پیشنهادیست که رابطه اش با پیشنهاد اصلی چنان باشدکه:

۱-بتواندهنگامی که پیشنهاد اصلی دردست برسی است مطرح وموردبرسی قرار گیرد.بدون انکه اصل فقط 
یک پیشنهاددریک زمان را نقص کند.

پیشنهاداصلی  مستقیم  برسی  ازآنکه  پیش  میشودمیبایستی  مطرح  رئیس  توسط  پیشنهادثانویه  که  ۲-هنگامی 
بتواندادامه پیدا کند،موردبرسی قرارگرفته و تکلیفش روشن شود.

انواع پیشنهادهای ثانویه:
۱-فرعی

۲-فوریتی
۳-ضمنی

تعریف پیشنهاددات فرعی:
پیشنهادات فرعی به مجمع کمک میکندتا پیشنهادهای اصلی برسی وتکلیف آن روشن کنند.

وفهرست آن به قرار زیر است:
۱-تعویق نا مشخص

۲-اصالح
۳-ارجاع به کمیته
۴-تعویق مشخص

5-کمیت مذاکره
۶-کفایت مذاکره

۷-روی میز گذاری
خصوصیات پیشنهادهای فرعی:

۱-آنهاهمیشه برای پیشنهادی دیگر،وقتی که دردست برسی باشد،کاربرددارند.
۲-آنها میتوانند برای هر پیشنهاد اصلی به کار روند.

۳-آنهابا نظمی که در باال آمده اولویت بندی میشوند.
۴-آنها از لحظه ای که رئیس پیشنهاداصلی راقرائت میکندمیتوانند کاربردداشته باشند،تازمانیکه رئیس رای 

گیری در موردآن پیشنهاد را آغاز میکند.به طول می انجامد.

تعریف پیشنهادات فوریتی:
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پیشنهادات فوریتی برخالف پیشنهادات فرعی وضمنی به اموردردست بررسی ارتباطی ندارد.
العاده وبدون مذاکره کاری میکنندکه اجازه ی قطع مذاکره در مورد هر چیزی  بافوریت واهمیت فوق  اما 

داده شود.
این پیشنهادات همچون فرعی از نظام اولویت بندی بهره مندهستند.

وفهرست آنهاعبارتنداز:
۱-اخطاربرنامه ای

۲-طرح تقاضای فوریتی
۳-تنفس

۴-ختم جلسه
5-تعیین زمان نشست تعویقی

تعریف پیشنهادات ضمنی :
پیشنهادات ضمنی به شکلهای مختلف با موضوعهای دردست برسی یا با موضوعاتی که به شکلی در جریان 

هستندارتباط دارند.
فرقشون با پیشنهادات فرعی اینه که هیچکدوم ازتمام چهار خصوصیت پیشنهاد فرعی رو ندارند.

وفهرست انها عبارتند از:
۱-اخطاردستور

۲-فرجام
۳-تعلیق در قواعد

۴-مخالفت بابررسی پیشنهاد
5-تفکیک موضوع

۶-بررسی بندبند
۷-تشکیک آرا

۸-پیشنهادهای مرتبط باروش رای گیری
۹-پیشنهادمعرفی نامزد

۱۰-معذوریت از مسئولیت

تعریف پیشنهادهایی که موضوعی را دوباره در برابرمجمع قرار میدهد:
همانطور که از عنوان این دسته مشخص میگردد پیشنهادهایی هستند که یک موضوع را برای بار دوم وبرای 

بررسی دربرابر مجمع مطرح میکند.وعبارتنداز:
۱-روی میزبرداری 

۲-ابطال،یا اصالح مصوبه
۳-خلع یداز کمیته

۴-تجدیدنظر

مراحل شش گانه ی طرح هر پیشنهاد:
جزئیات رسیدگی به یک پیشنهاد متناسب با شرایط تفاوت میکند.امادروضعیت عادی،به ویژه برای بررسی 

کار جدید،شش مرحله ی اساسی وجوددارد:
سه مرحله که طی آن ها یک پیشنهاد در مجمع مطرح میشود.

سه مرحله ی دیگربرای رسیدگی به آن پیشنهاد.

سه مرحله ای که طی آنهایک پیشنهادمعموالدربرابرمجمع مطرح میشودعبارتنداز:
۱-یک عضوپیشنهادرامطرح میکند.

۲-عضودیگرازپیشنهادحمایت)که مادرانجمن معموالبه اشتباه میگوییم تایید(میکند.
۳-رئیس )گرداننده( پیشنهاد را قرائت میکند.
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یادمان باشد:
ی  مرحله  در  که  است  رئیس  قرارنمیدهد.فقط  مجمع  دربرابر  را  پیشنهادآن  یک  از  حمایت  ونه  طرح  نه 
سوم)باقرائت پیشنهاد(آن رادر معرض مجمع میگذارد.وقتی رئیس پیشنهادرا قرائت کند،به یک پیشنهاددردست 

برسی،یعنی،"درصحن"تبدیل میشود.
آن وقت است که در معرض مذاکره قرار میگیرد.

الزم است بدانیم:
حمایت)تایید(صرفاحاکی از ان است که حمایت کننده موافق است پیشنهاددر نشست مطرح شودونه اینکه 

لزومااز آن پیشنهادطرفداری میکند.
زیرا ممکن است شخصی پیشنهادی راحمایت کند ولی در زمان رای گیری جزو مخالفین باشد........

سه مرحله ای که برای رسیدگی به پیشنهادوجود دارد:
۱-هنگامی که یک پیشنهادازطریق سه مرحله ای که درباال توضییح دادیم در معرض مجمع قرارگرفت،سه 

مرحله ی اساسی دیگروجود داردکه در وضعیت عادی موردبرسی قرار میگیردعبارتنداز:
۱-اعضاءدرباره ی پیشنهادمذاکره میکنند)مگرآنکه هیچ عضوی برای آن پیشنهادتقاضای صحن نکند(.

۲-رئیس)گرداننده(پیشنهادرابه رای میگذارد.
۳-رئیس نتیجه ی اخذرای رااعالم میکند.

را که خودشان  اقداماتی  بخواهد  است مجمع  است،ممکن  باز  مذاکره  برای  پیشنهاد  زمانیکه یک  بعالوه،تا 
میتوانند)مانند طرح پیشنهادات فرعی ویافوریتی ویا ضمنی...(به عنوان بخشی از بررسی یک پیشنهادانجام 

بدهند.

منتها ما االن فرض میکنیم که هیچکدام ازپیشنهادات دیگرمطرح نمیشود.

هرکدام ازاین مراحل رسیدگی دارای شرایطیست که در زمان کسب صحن وتخصیص صحن به آن خواهیم 
پرداخت.

دراینجا الزم است بدانیم که رسیدگی به یک موضوع بعنوان یک پیشنهاد چگونه است:

الف:تعیین تکلیف قطعی یک پیشنهاد:
که به دوصورت انجام میگردد:

۱-طرح پیشنهاد-رسیدگی-واخذرای.
بعدازاصالح اخذرای میشود.

ب:تعیین تکلیف موقت یک پیشنهاد:
که به طرق زیرانجام میپذیرد:

۱-ارجاع به کمیته.
۲-روی میزگذاری.
۳-تعویق انداختن:

الف:مشخص.
ب:نامشخص)ازبین رفتن محترمانه ی پیشنهاد(

قواعد ناظر برکسب صحن وتخصیص صحن:)نه دادن وگرفتن نوبت(
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ابتدا تعریف صحن:
اند. فلور)"""""(قرارداده  انگلیسی  دربرابراصطالح  روشنفکران صدرمشروطه  که  اصطالحی ست  صحن 

)فلوربه معنای کف است اماصحن هم معنا میدهد(.
ودرحقوق پارلمانی اصطالح صحن سه معنادارد:

۱-محل برگزاری وتجمع اعضای مجمع)محل جغرافیایی(.
۲-اعضای حاضردرمجمع

۳-حق انحصاری شنیده شدن.
منظور ازحق انحصاری شنیده شدن این است که هنگامی که یکی از اعضای حاضر در جلسه تقاضای کسب 
صحن نمودورئیس نیز حق اوراتائیدنمود؛فردحق حرف زدن با صحن را دارد،امااین به معنای نفی حق حرف 

زدن دیگران نیست.
یا  اخطار  مثال  عنوان  بگویند.به  باصحن(سخن  افراددیگرمیتوانندبرخیزندوبارئیس)نه  که  معنی  این  به 

پیشنهادفوریتیبدهندیاخارج ازموضوع بودن سخنان گوینده را تذکردهند.

یا هرنوع بحثی حرف بزند میبایستی کسب  پیشنهاد بدهدیادرمذاکره  بتواند  ازآنکه عضوی در مجمع  پیش 
صحن کند.

برمی خیزد ویادست  باشد،یاازجای خود  یک عضوبرای کسب صحن،وقتی کس دیگرکسب صحن نکرده 
خود را بلند میکند.

میکندواین  تایید  وی  عنوان  یا  نام  باصدازدن  باشد،رئیس  داشته  صحن  استحقاق  زمان  عضودرآن  واگر 
عضومیتواند درمذاکره صحبت کندیاپیشنهادی راکه درچارچوب قواعد مجاز باشدمطرح کند.

البته درنشستهای کوچک که همه ی حاضران واعضاء یکدیگر را میشناسند ومیتوانندبه خوبی ببینند،وفقط یک 
نفرصحن بخواهد،رئیس میتواندفقط باتکان دادن سر به سمت او تاییدش کند.

قواعدی که ناظربرسخن گفتن است:
درصورتیکه که چندنفرباهم بلندشوند یا باهم دست بلند کنند،رئیس چگونه بایدعمل کند؟

قاعده ۱-اگر فردی که موضوع مورد بحث راپیشنهاد داده است جزو افراد بلند شده باشد،برای صحبت کردن 
اولویت دارد.به ویژه درارتباط باتوضییح موضوع پیشنهادی.

قاعده۲-افرادی که یک نوبت صحبت کرده اندباید بنشینند.
یادمان باشد که هرعضوبرای هرپیشنهاد ودر هرروزفقط میتواند دوبارو هربار به مدت تعیین شده در اساسنامه 

میتواند صحبت کند.

گفته  سخن  موردبحث  موضوع  با  موافق  است  نموده  که صحبت  نفراولی  تناوب:چنانچه  قاعده۳-اولویت 
باشد؛برای نوبت بعدی صحبت،اولویت با فردی است که میخواهدبه عنوان مخالف صحبت کند.

قاعده۴-فردی که میخواهدپیشنهاداصالحی بدهدبرای صحبت کردن نسبت به موافق ومخالف اولویت دارد.

حاصل  نصاب  اینکه  تشخیص  از  پس  گرداننده  یا  جلسه  باشد،مسئول  فرارسیده  جلسه  شروع  زمان  وقتی 
شده،بادعوت جلسه به دستور،آن را افتتاح میکند.)نصاب اعضاء:

حداقل تعداداعضایی که بایددر نشست یک مجمع مشورتی حاضر باشند تا کارها به صورت قانونی انجام 
شودنصاب آن مجمع است(.

پیشنهاد به یک طرح رسمی از سوی یک عضو،دریک نشست اداری اشاره دارد،مبنی براینکه مجمع دست 
به اقدامی بزند.
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پیش از آنکه موضوعی بتواند مورد بررسی قرار بگیرد،بایدبه صورت یک پیشنهاددر مجمع مطرح شود.

تعریف پیشنهاد اصلی:
فقط  پیشنهاداصلی  میدهد.یک  قرار  رادربرابرمجمع  موضوعی  آن  طرح  که  است  پیشنهادی  پیشنهاداصلی 

هنگامی میتواند مطرح شودکه هیچ پیشنهاددیگری دردست بررسی نباشد.

تعریف پیشنهاداصلی اولیه:
پیشنهاداصلی اولیه یک پیشنهاداصلی است که یک موضوع قائم به الذات را بعنوان یک مسئله جدیدمطرح 

میکند.)یعنی برای اولین باردر مجمع مطرح میشودوارتباطی با پیشنهادهای دیگر ندارد(.

امشب بحث خصوصیات توصیفی استانداردپیشنهادات را باهم کار کنیم

هر پیشنهاد یک تعریف دارد ودارای خصوصیات مخصوص بخود میباشد.
که از این به بعد در هر جلسه به خصوصیات استاندارد یکی از پیشنهادات که قبال تعریف کردیم میپردازیم.

ابتدا باید بدانیم که:
ویژگیهایی که یک پیشنهاد رااز پیشنهاددیگردرمقایسه باپیشنهاد اصلی متمایز میکندرا خصوصیات توصیفی 

یک پیشنهاد گویند.

این خصوصیات هشتگانه ی استاندارعبارتند از:
پیشنهاداصلی،باپائین  میفتد)یک  جلو  رسیدگی  پیشنهاددیگربرای  ازکدام  میشود  مطرح  پیشنهادوقتی  ۱-یک 
عقب  ضمنی  پیشنهادات  وتمام  فرعی،فوریتی  پیشنهادات  نمیفتدوازتمام  جلو  پیشنهادی  رتبه،ازهیچ  ترین 

میفتد(.

۲-درمورد کدام پیشنهادات دیگر کاربرد دارد.)پیشنهاد اصلی برای هیچ پیشنهادی کاربرد ندارد(.

۳-آیاوقتی کسی صحن دارداین پیشنهاد طبق دستوراست.

۴-آیا نیاز به حمایت دارد.

5-آیاقابل مذاکره است.)یعنی بالفاصله اگردردست بررسی قرارگرفت،آیامذاکره درموردآن مجاز است(.

۶-آیاقابل اصالح است.

۷-برای تصویبش به چه آرایی نیازاست.)مثال اکثریت آراء ماخوذه یا دوسوم آراء(.

۸-آیا میتواندموردتجدید نظرقراربگیرد.

تذکر:
ممکن است یک پیشنهاددارای خصوصیات دیگری نیز باشد ولی خصوصیات فوق خصوصیات استاندارد 

میباشد.

خوب دوستان حاال که متوجه شدیم خصوصیات استاندارد یک پیشنهاد یعنی چی.
اولین پیشنهادرو که پیشنهاد اصلی باشه باهم خصوصیات استانداردشو بررسی میکنیم.



40

خصوصیات توصیفی استانداردیک پیشنهاداصلی:

۱-ازهیچ موضوعی جلو نمیفته)یعنی،وقتی هرموضوع دیگه ای دردست بررسی داریم،نمیتونه مطرح بشه.(
روبررسی  پیشنهاداصلی  یه  داریم  که  وقتی  میفته)یعنی  عقب  فرعی،فوریتی،ضمنی  پیشنهادات  ازتمام 

میکنیم،؛هرپیشنهادفرعی یافوریتی یاضمنی که که کاربردداشته باشه میتونه مطرح بشه(.

۲-یه پیشنهاد اصلی درموردهیچ پیشنهاددیگه ای نمیتونه به کار بره.وتمام پیشنهادات فرعی درمورداون بکار 
میرود.)البته این خصوصیت یه توخودش چندتا ویژگی داره که اگه دوست داشتین اونارم میگم(.

۳-وقتی که یه عضوصحن داشته باشه خارج از دستوره.
)یعنی اگر عضوی کسب صحن کرده وراجب یه موضوع دیگه داره بحث میکنه نمیتونه مطرح بشه(.

۴-وقتی مطرح میشودباید توسط یک عضودیگرحمایت)تائید(شود.

5-یه پیشنهاد اصلی قابل مذاکره هست.

۶-قابل اصالح هم هست.

۷-به اکثریت آراء ماخوذه نیازدارد،به استثتاء:

الف:وقتی پیشنهاداصلی اقدامی روطرح کنه که آئین نامه)اساسنامه(تصویب آن را مشروط به بیش ازاکثریت 
آراء کرده باشد.)مثل دوسوم آراء(

ب:
اعضاء  عمومی  یا حق  رابرت  ی  نامه  دستور  های  قاعده  از  یکی  تعلیق  تاثیرش  پیشنهادی  تصویب  وقتی 

باشد،)که دراین موردبه دوسوم آراء نیاز خواهد بود(.

ج:
وقتی تصویب پیشنهادی سبب تغییر مصوبه های قبلی بشه.)مثل پیشنهادتعویق رویدادی که قبال بارای مجمع 

به تصویب رسیده،یاخلع یدکمیته(.
نیازبه دوسوم آراء هست.

۸-یک پیشنهاد اصلی میتواند تجدیدنظرشود.
 )این خصوصیت دارای شرایطیست که در کتاب راهنمای خدمات محلی خودمون در آخر ص ۱۰۹واول 

ص۱۱۰ تحت عنوان طرح بازبینی مجدد یا لغو،شرایطش آمده است(.

خوب دوستان عزیزم
امشب راجب ویژگیهای توصیفیه اولین پیشنهاد فرعی یعنی:

 پیشنهاد تعویق نامشخص 
بحث خواهیم کرد

ابتدا تعریف پیشنهاد تعویق نا مشخص:
)کنارگذاشتن پیشنهاداصلی بدون رای گیری برای آن(.
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پیشنهادتعویق نامشخص:
اگر پیشنهادنامناسبی دربرابرمجمع قرارگرفته باشد،یک عضومیتواندبرای خالص شدن ان پیشنهادوبدون رای 

گیری مستقیم درموردآن،پیشنهادتعویق نا مشخص را ارائه دهد.
مستقیم  رای  ومانع  کند  خودداری  پیشنهاداصلی  به  خودنسبت  میخواهدازاتخاذموضع  مجمع  یک  ویااینکه 

درموردآن موضوع بشود.
این پیشنهادبرای خالص شدن ازشریک پیشنهاد اصلی نامناسب مفید است.

حاال به ویژگیهای توصیفیه این پیشنهاد میپردازیم.

۱-این پیشنهادازهیچ پیشنهادی به جزپیشنهاداصلی که در مورد آن به کار میرود،جلونمی افتد.
این پیشنهادپائین ترین رتبه ی پیشنهادات فرعیست وازتمام پیشنهادات فرعی،فوریتی،ضمنی عقب می افتد.

۲-فقط میتوانددرموردپیشنهاد اصلی کاربرد داشته باشد ودر نتیجه فقط وقتی میتونه مطرح بشه که پیشنهاد 
اصلی دردست بررسیه.

۳-وقتی کسی دیگر کسب صحن کرده باشد خارج ازرستور است.

یعنی وقتی یک عضو دیگردرحال صحبت کردن درصحن مجمع هست نمیتوان این پیشنهادرا ارائه کرد.

۴-بایدتوسط یک عضودیگرحمایت)تائید(شود.

5-این پیشنهادقابل مذاکره هست.
درموردپیشنهاد  (مذاکره  و...  مذاکره  مذاکره،کمیت  )کفایت  همچون  فرعی  پیشنهادات  از  بعضی  برخالف 

تعویق نامشخص میتواند بطورکامل به شایستگی های موضوع اصلی کشیده شود.

۶-این پیشنهادغیرقابل اصالح است.

۷-به اکثریت آراء نیازدارد.

۸-رای مثبت به این پیشنهاد قابل تجدیدنظر میباشد.ولی رای منفی به این پیشنهاد نمیتواند مجددابرای همان 
پیشنهاد اصلی مطرح گردد.

به دودلیل:
الف:رای منفی به این پیشنهاد عمال باشکست مواجه شده است.

ب:به مخالفان پیشنهاد اصلی فرصت دیگری داده خواهد شد که درزمان رای گیری با طرد مستقیم،پیشنهاد 
اصلیو بکشند.

توجه:
این پیشنهادگاهی اوقات ازسوی اعضایی داده میشود که چون دفعات صحبت کردنشان تمام شده ونیاز دارند 

که مجددا دررابطه با پیشنهاد اصلی صحبت کنند.
میتواند  فقط  هرپیشنهاد  درهرروزبرای  هرشخص  بودیم  گفته  مذاکره  قواعد  درباره  باشد  یادتان  اگر  چون 

دومرتبه صحبت کند.وتصویب این پیشنهاد باعث میشود که آن اعضاء مجددا مستحق صحن گرفتن بشوند.

دوستان محترم که از این کانال استفاده میکنن  ضمن تشکر از حضورتون به اطالع میرسونم که این مباحث 
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هر چهارشنبه شب ازساعت ده تا دوازده شب در گروه اخبار خدمات وتجربه برگزار میشود.
وصبح پنج شنبه به این کانال ارسال میشود.

ضمنا خوشحال میشم اگه پیشنهادی ویا انتقادی دارین تو پی وی شخصی به من انتقال بدین.
باتشکر خدمتگزار شما حبیب اعلمی

۰۹۳5۴۰۶۸۳۸۳

سالم دوستان گلم
 عرض کنم که این هفته چهارشنبه شب در گروه اخبار خدمات وتجربه یکی از مهمترین پیشنهادات فرعی  
که پیشنهاداصالح هست رو کار میکنیم واحتمال داره سه جلسه طول بکشه....لذا دوستان درجریان باشند که 
این پیشنهاد از پر مصرف ترین پیشنهادات در جلسات اداری وکمیته های شهری وناحیه وحتی شورا هست 

وکاربرد زیادی داره.واگر سوالی یا بحثی دارید لطفابرای جلسه ی چهارشنبه  آماده کنید.
با تشکر

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۰۳:۰۱[
]"""" """"""""" کارگاه قواعدنظم رابرت[

اصول زیربنایی قانون پارلمان:
اصول  آن  از  یکی  زیربنایی،که  واصولیست  وبراساس  مبتنی  است  نموده  ارائه  رابرت  که  واصولی  قواعد 

عبارتست از:
دراین اصل: 

*-حقوق اکثریت.
*-حقوق اقلیت به ویژه یک اقلیت قوی)بزرگترازیک سوم(.

*-حقوق اعضای منفرد.
*-حقوق غائبان.

*-تمام اینها باهم.
تعریف ورعایت شده باشد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۰۳:۰۲[
دوستان متنای گذشته رو بنا به درخواست اعضای جدید الورودگذاشتم که همه بتونن استفاده کنن...

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۲۸[
خوب دوستان گلم

امشب راجب ویژگیهای توصیفیه پیشنهاد اصالح بحث خواهیم کرد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۲۹[
ابتدا تعریف پیشنهاد اصالح:

) این پیشنهادپر مصرف ترین پیشنهاد فرعی است(.
*-پیشنهاداصالح:

اگرپیشنهاداصلی درشکل دیگرمناسب تروپذیرفتنی ترشود،برای تغییردرجمله بندی آن،پیش ازبه رای گذاشتن 
پیشنهاداصلی میتوان پیشنهاداصالح را ارائه داد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

پیشنهاد اصلی رو مطرح کرده چیزی رو  نه عضوارائه دهنده ی اصالحیه ونه عضوی که  باشه که  یادمون 
اصالح نمیکنن،بلکه فقط مجمع بارای خودقادر به این کاره.
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درضمن باید بدونیم که اگه کسی به پیشنهاد اصالح رای داد،ملزم نیست که به پیشنهاداصلی که اصالحیه در 
مورد اون اعمال شده رای مثبت بده،بلکه هرعضو آزاده که هرطوردوست داره به پیشنهاد اصلی ،چه اصالح 

شده باشه یانه،رای بده.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

خوب دوستان عزیز قبل ازاینکه به خصوصییات توصیفی بپردازیم،بهتره که یه چیزی راجب پیشنهاد اصالح 
دوستانه که تو کتاب راهنمای خدمات محلیمونم بهش اشاره کرده بدونیم که چی هست:

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

پیشنهاد دوستانه زمانی اتفاق میفته که پیشنهاد اصلی هنوز برای بررسی تو صحن توسط رئیس قرائت نشده 
ویک عضو به فرد پیشنهاد دهنده میگوید که اگه میشه پیشنهادتون رو با اصالحیه من مطرح کنید... 

این پیشنهاد باید :
اوال عالوه بر پیشنهاد دهنده ی اصلی شخصی که از پیشنهاد اصلی حمایت کرده نیز از پیشنهاد اصالح حمایت 

کنه...
گرفت،میبایستی  پس  اصالح  پیشنهاد  وجود  با  را  اصلی حمایت خود  پیشنهاد  کننده ی  اگه حمایت  دوما 

شخصی دیگر پیشنهاد اصالح را مجددا حمایت نماید.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

واگرموارد فوق انجام شد،
 پیشنهاد دوستانه میشه وبرای بررسی در صحن، پیشنهاد اصلیه اصالح شده قرائت میشه.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

خصوصیات توصیفیه استاندارد پیشنهادفرعی اصالح:

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۱-الف:
وقتی که درمورد پیشنهاد اصلی ارائه بشه،ازپیشنهاداصلی وازپیشنهادفرعی تعویق نامشخص جلو میفته.امابقیه 

ی پیشنهادات فرعی وتمام پیشنهادات فوریتی وتمام پیشنهادات ضمنی عقب میفته.
ب:

وقتی درمورد پیشنهادهایی که غیرازپیشنهاداصلی بکار بره،
ازپیشنهادی که اصالح براش مطرح شده جلو میفته.

مثال اگر برای پیشنهاد تعویق مشخص مطرح شده باشه ازاون جلو میفته.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۲-میتوانددرموردهرپیشنهاداصلی به کاررود.
ونیزدر موردپیشنهادهایی که یک عنصرتغییرپذیر داشته باشند،پیشنهاداصالح در مودد اوناهم کاربرد داره.

مثال:نغییر ساعت تنفس.
تغییرزمان مذاکره.
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کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

ونیز درمورد خود پبشنهاد اصالح نیز بکارمیرود.)یعنی درمورد یک اصالح اولیه ی دردست برسی(.
دراین مورد زمان ویژگی ششم بیشتر توضییح خواهم داد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۳-وقتی که کس دیگری صحن دارد،پیشنهاد اصالح خارج از دستور میباشد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۴-پیشنهاد اصالح میبایستی حمایت شود.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

5-هرگاه پیشنهاد اصالح درمورد پیشنهادی بکار رود که قابل مذاکره باشد،قابل مذاکره خواهد بود.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۶-پیشنهاد اصالح بطور کلی قابل اصالح است.
اما میبایستی یادمان باشد که:

خود پیشنهاداصالح را فقط میتوان یکباردیگراصالح کرد.که به آن اصالح ثانویه گویند.
اصالح ثالثیه یا سوم نداریم،چون موضوع پیچیده میشود.

پس درنتیجه پیشنهادثانویه میبایستی تعیین تکلیف شود،بعداز آن میتوان مجددا پیشنهاد ثانویه ی دیگری داد.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۷-فقط به اکثریت آراء نیاز دارد.)حتی درموردی که موضوع دردست اصالح برای تصویب به دوسوم آراء 
نیاز داشته باشد(.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۰۹.۱۲.۱5 ۱۳:۳۰[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

۸-پیشنهاد اصالح میتواند تجدیدنظر شود.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۲.۱۲.۱5 ۰۸:۳5[
دوستان عزیزم توجه داشته باشید..

این  کردم.لذا  دریافت  من  وثانویه  اولیه  پیشنهادهای  با  دررابطه  وسئوالتیکه  وپیامهایی  تماسها  به  باتوجه 
چهارشنبه ابتدا بحث پیشنهادهای اولیه وثانویه رو بیشتر بجث میکنیم وبعداز اون وارد بحث جدید که:

دسته بندی شکلی پیشنهاداصالح باشه رو باهم کار میکنیم.
لطفا اگه سوالی برای پیشنهادهای اولیه وثانویه دارید برای چهارشنبه آماده نمائید که رفع اشکال بشه..."""

باتشکر حبیب الف

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۰۱:۰۷[
سالم دوستان عزیز وگرامی:

واینکه  آماده شده  وثانویه  اولیه  اصالح  پیشنهادهای  برای  که  ومتنایی  دوستان  اهمیت وسواالت  به  باتوجه 
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این موضوع میبایستی بیشتر به بحث گذاشته بشه،امشب فقط پشنهاد اصالح اولیه وثانویه روباهم کارمیکنیم.
باتشکر 

کوچیک همتون 
حبیب.الف

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

خوب دوستان همونطور که عرض اطالع رسانی شده بود قراره ابتدا امروز یه کم راجب اصالح اولیه وثانویه 
بحث کنیم بعد بحث جدیدو شروع کنیم

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

برای اینکه ذهنا یه کم آماده بشن اول تعریف پیشنهاد اصالح وتعریف اولیه وثانویه رو باهم به نگاهی میکنیم 
بعدش با یه مثال بحث رو شروع میکنیم ...

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

دوستان مثال پیشنهاد اصالح :
فرض براین است که یه پیشنهاد اصلی دردست بررسی داریم که گفته :

پیشنهادخرید یک لپ تاپ برای منشی مجمع .
یه عضو با کسب صحن پیشنهاد اصالح میده که کلمه )وپرینتر(در بعدازکلمه ی لپ تاپ گنجانده شود ،واین 

اصالح توسط یه عضو دیگه حمایت میشه ومجمع شروع میکنه برای مذاکره برای اصالح ....
این اسمش پیشنهاداصالح اولیه هست ولی یادمون باشه که هنوز توسط مجمع تصویب نشده....

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

در همین لحظه یه عضو دیگه کسب صحن میکنه وپیشنهاد اصالح روی پیشنهاداصالح اولیه میده ومیگه کلمه 
)و ویدیو پروجکشن( بعدازکلمه ی پرینترگنجانده شود، ویه عضو دیگه هم حمایت میکنه .....این اسمش 

پیشنهاد اصالح ثانویه هست.....

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

دیگه ازاینجا به بعد ما پیشنهاداصالح ثالثیه نداریم .ومیبایستی ابتدا پیشنهاداصالح ثانویه تعیین تکلیف بشه 
)یعنی تصمیم گیری بشه که وویدیوپروجکشن اضافه بشه یاخیر (اگرپیشنهاد اصالح تعیین تکلیف شد ورای 

آورد،کلمه ی پروجکشن بعداز پرینتر  قرار میگیره...

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

واگر پیشنهاد اصالح ثانویه رای نیاورد چی؟؟؟
مجمع میبایستی بره سراغ پیشنهاداصالح اولیه...واونو مورد برسی قرار بده ...

در این مرحله در زمان مذاکره میتوان یه پیشنهاداصالح دیگه داد که باز میشه پیشنهاداصالح ثانویه دیگر...

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳۴[
]" ....""""" """" """"""""" دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند...[

اما اگر پیشنهاد اصالح اولیه هم تعیین تکلیف شد و اگر رای آورد )کلمه پرینتر بعداز کلمه لپ تاپ می آید 
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(ولی اگه اونم رای نیاورد میبایستی همون پیشنهاد اصلی مورد بررسی ومذاکره قرار بگیره.....

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۳5[
ولی باید اینجا یادمون باشه که در هردوصورت اگه از اینجا به بعد یه پیشنهاد اصالح توسط یک عضو داده 

بشه مجددا اسمش میشه پیشنهاد اصالح اولیه...وبقیه ی ماجرا ....

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:۴۸[
تحصیل  بیروت  آمریکایی  دانشگاه  در  که  ساله  شانزده  ایرانی  جوان  )۱۹۱5(یک  پیش  سال  صد  درست 
دانشجویان  اتحادیه  نشریه  شماره  نخستین  در  را  رابرت  نامه  دستور  انگلیسی  زبان  به  ای  مقاله  میکرد،در 
با این  دانشگاه آمریکایی بیروت معرفی کرد.آن مقاله -که به نظر میرسد برای نخستین بار  خاور میانه را 

قواعدآشنا ساخت..... را در این کانال برایتان ارسال خواهم کرد ..." " " " 

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱۴:5۲[
چرا قواعد جلسه؟

چند باردرجلساتی اداری شرکت کرده اید که خوب پیش نمی رفته؟آیا رئیس جلسه نظم جلسه را برقرار 
نمیکرد؟آیا احساس نمیشد که چیزی سر جای خودش نیست ؟آیا وقت زیادی صرف جا انداختن چیزهای 

ساده نمیشد ؟چه چیزی غلط بود ؟......
 " " " " "

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۶.۱۲.۱5 ۱5:۰۳[
] """"" [

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۱۹.۱۲.۱5 ۱۳:5۲[
مذاکره:

مذاکره،بادرک درست،یک عنصراساسی دراتخاذتصمیم های منطقی مهم توسط مردم خردمند است.
دریک مجمع مشورتی،این اصطالح درموردبحث درباره ی مزیت های یک مسئله ی دردست بررسی به کار 

میرود-یعنی،آیاباپیشنهاد تحت بررسی باید موافقت کرد یانه.
حق مذاکره ی ذاتی در چنین مجمعی است که کلمه ی مشورتی به آن اشاره میکند.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۱.۱۲.۱5 ۰۲:۰۲[
تعاریف یک

استاددانشگاه از انجمن معتادان گمنام""""

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۱.۱۲.۱5 ۰۲:۰۳[
انجمن معتادان گمنام، اعتیاد به مواد مخدر را ناشي از فقدان سالمت عقل در اشخاص مي داند، و بر اساس 
همین تشخیص درست، تمام نیروهاي خود را بسیج کرده است تا با جذب معتاداني که اعتیاد را ترک مي کنند، 
سالمت عقل را به آنان هدیه کند. اما »سالمت عقل« چیست؟ جواب سقراط در جهان طنین انداز است: رفتار 
بر اساس عدل! و این کار چگونه ممکن مي شود؟ ساختن جامعه اي بر اساس فضائل اخالقي. و حتي در جایي 

که مناسبات بر رذائل اخالقي استوار شده است، این نسخه جواب داده است. و این یعني معجره.

اگر روزي قضات یک کشور تصمیم بگیرند »جامعه قضات«  را از رفتارهاي غیراخالقي بزدایند و - گوش 
شیطان کر - هیچ یک از قضات عضو پروفشن قضاوت هرگز و تحت هیچ شرایطي رشوه نگیرد، و با حقط 
بي طرفي و رعایت دستور شرف، قضاوت کند، در آن صورت انجمن قضات آن کشور نیز - کم و بیش - باید 
همان مراحلي را طي کند که انجمن معتادان گمنام طي مي کند چرا که وجود رشوه در میان قضات یک کشور 

به مراتب غیراخالقي تر و شرم آورتر از مصرف مواد مخدر در میان مردم عادي است.
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هاراگیري  به  دست  خود  حکومت  غیرقانوني  رفتارهاي  از  که  کشورمفروض،  یک  وکیالن  روزي  اگر 
دسته جمعي نمي زنند، توانستند ابتذال عظیمي را که در آن گرفتار شده اند درک کنند، در آن صورت، براي 
بازآفریني پروفشن خود - کم و بیش - باید همان مسیري را طي کنند که انجمن معتادان گمنام طي مي کند.

اگر روزي طبیبان یک کشور، که بیماري هموطنان را منبعي براي درآمد تلقي مي کنند و درنمي یابند که در 
آن وضعیت، نه طبیب، که یک کاسب شده اند، توانستند ابتدال عظیمي را که در آن غوطه مي خورند دریابند، 
در آن صورت، براي بازآفریني پروفشن خود - کم و بیش - باید همان مسیري را بروند که انجمن معتادان 

گمنام آن را طي کرده  است.

در یک کالم، اگر روزي ملتي بتواند - به قول زنده یاد مهندس مهدي بازرگان - پفیوزي خود را فهم کند، 
براي زدودن این پفیوزي ِ تاریخي از پیکره ي هویت خود - باید دست به تالشي بزند به همان اندازه عظیم 

که انجمن معتادان گمنام زده است.

انجمن معتادان گمنام یک منبع الهام براي تمام فعاالن اجتماعي است که براي ساختن جامعه  هاي انساني تر 
تالش مي کنند. اما رمز موفقیت این انجمن در چیست؟

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۱.۱۲.۱5 ۰۲:۰۳[
حدود ۸ صفحه از کتاب »راهنماي خدمات محلي« انجمن معتادان گمنام، خالصه  اي بسیار بسیار مختصر از 
قواعد دستورنامه رابرت ارایه شده است و در پایان این بخش آمده است »براي کسب اطالعات بیشتر در 
مورد این قواعد به کتاب دستورنامه رابرت مراجعه کنید«. تأمل در همین جزوه ي راهنماي خدمات محلي 

انجمن معتادان گمنام نشان مي دهد که رمز موفقیت انجمن - از جمله - در چیست.

انجمن معتادان گمنام بر یک ساختار سازماني طراحي شده است که مبتني بر یک درک درست از مفهوم 
»قانون« است و درک درست از قانون و فهم تمایز آن با احکامي که توسط گروه حاکم و با برچسب قانون 
و  پویا  کل  یک  مثابه  به  پارلمان  عرفي  قانون  با  که شما  ممکن خواهد شد  موقعي  فقط  مي شوند،  تحمیل 
منسجم آشنا شده باشید. جزوه »راهنماي خدمات محلي«، حداقل ساختارها و قواعد مورد نیاز براي شروع 
به کار انجمن معتادان گمنام در سطح مجلي را ارایه داده است. معتادان گمنام در ایران، هرچند تا امروز به 
متن فارسي دستورنامه رابرت دسترسي نداشند، اما با تکیه به سنت ها و همین جزوه هاي حداقلي اما بسیار 
پروفشنال، موفقیت هاي عظیمي کسب کرده اند. اما اکنون که این انجمن حدود ۴۰۰ هزار عضو جذب کرده 
است، براي اداره بهتر و منظم تر و سازمان یافته تر این تشکیالت بزرگ به قواعد بسیار بسیار بیشتري نیاز 
خواهد داشت که در اصل کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است در نتیجه، نیروهاي ساختاري این انجمن 

اهمیت این کتاب را درک مي کنند.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۱.۱۲.۱5 ۱۰:55[
]"""" """"""""" رسول[

] """"" [

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۲.۱۲.۱5 ۱۱:5۶[
سالم به دوستان گرامی وعزیزم

توجه داشته باشید باتوجه به اهمیتی که پبشنهادهای اصالح داشت فردا شب درگروهاخباروخدمات، آخرین 
بحث ازپیشنهادهای اصالح را تحت عنوان:

)دسته بندی شکلی پیشنهاد اصالح(:
را باهم کار خواهیم کرد.

به  کارگاه  آخر  در  که  نمایند  دارند،آماده  اصالح  فرعی  پیشنهاد  راجب  سوالی  عزیزم  دوستان  اگرچنانچه 
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آنهابپردازیم.
باتشکر 

حبیب.الف

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۲.۱۲.۱5 ۲۳:۲۱[
چرا قواعد جلسه؟

جمعه ۴ آوریل ۲۰۱۴
چند بار در نشستي شرکت کرده اید که خوب پیش نمی رفته است؟ آیا رییس جلسه نظم را برقرار نمي کرد؟ 
آیا احساس نمی شد که چیزي سر جای خودش نیست؟ آیا وقت زیادي صرف جا انداختن چیزهاي ساده 

نمی شد؟ چه چیزي غلط بود؟

وقتي افراد می خواهند به عنوان یک گروه اقدام کنند، اول باید دقیقًا بر سر آنچه که می خواهند انجام دهند و 
نحوه اي که می خواهند آن را به سرانجام برسانند، توافق کنند. به بیان دیگر، آنان باید با یکدیگر همکاري کنند 
تا تصمیم هایی بگیرند. بعضي وقت ها رسیدن به پاسخ »چه؟« مدت ها زمان می برد. بعضي وقت ها پاسخ این 

پرسش به طور کلي درک می شود و تصمیم های ضروري به »چگونه؟« ارتباط می یابد.

اگر یک گروه فقط سه یا چهار نفر باشند، حق دارید تعجب کنید که چرا باید به کتابي مانند این کتاب نیاز 
باشد. عقل سلیم می گوید این افراد باید بنشینند و مؤدبانه و بدون تلف کردن وقت یکدیگر مشخص کنند 

کجا می خواهند بروند. آنان
باید بکوشند تا به توافق برسند؛ اما اگر نتوانستند توافق کنند و اکثریت خواست کاري انجام دهد، گروه ممکن 
است قبول کند که نظر اکثریت پیش برود. هر کس که ریاست جلسه را بر عهده دارد ممکن است بخواهد 

یادداشتي بنویسد که چه
تصمیمي گرفته شد و به هر نفر یک نسخه از یادداشت بدهد.

حاال اگر یک گروه هفت هشت نفره را در نظر بگیرید که به این شیوه جلسه برگزار می کنند، به زودي در 
خواهید یافت که آنان دست کم به نوعي کنترل رسمي نیاز دارند. بسیاري از افراد می کوشند در آن واحد 
حرف بزنند. بعضی ها فرصت نمی یابند یک کلمه حرف بزنند. ممکن است موضوع را گم کنند؛ یا حتي ممکن 
است بصیرت اینکه موضوع مناسب را درک کنند از دست بدهند؛ و اگر مسائل به خوبي کنترل نشود، ممکن 

است جلسه را با برداشت های متفاوت در مورد اینکه سر چه چیز توافق شد یا نشد، ترک کنند.

در  کسي  چه  کند  مشخص  تا  کنید  انتخاب  جلسه  »رییس«  یک  است  الزم  ماجرا،  این  از  پیشگیري  براي 
موعد مقرر حرف بزند و مراقب باشد مذاکرات به پیشنهادهای مشخص و با دقت بیان شده منجر شود. این 

پیشنهادها باید نوشته، و به
رأي گذاشته شوند، مگر آنکه اتفاق آرا وجود داشته باشد.

هنگامي که تعداد حاضران به ۱۲ تا ۱5 نفر می رسد، مرحله ی دیگري آغاز می شود. در آن مرحله، جلسه اساسًا 
یک جلسه کامل می شود که به کنترل محکم تر، رسمی تر، و دقیق تر نیاز دارد. نوعي پارادوکس ظاهر می شود: 

تشکیالت برای حفظ آزادي عملش، باید مقررات وضع کند.

کنترل مورد نیاز فقط »حفظ نظم« نیست. بدیهي است که باید هماهنگي وجود داشته باشد تا کارها انجام شود 
و مشکالت سر راه حل شوند. اما، حتي مهم تر، این کارها باید به نحوي انجام شود که براي تمام شرکت 

کنندگان در این فرایند منصفانه باشد؛ و در این ماجرا چیزهایي هست که با چشم سر نمی توان دید.

کنترلي از این نوع طبعًا باید از سوي شخصي اعمال شود که جلسه را اداره می کند، و معموالً رییس جلسه 
نامیده می شود. انبوهي از جزئیات هست که رییس جلسه باید آن ها را مشخص کند. چه کسي کي حرف 
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برند؟ جلسه چگونه به پیش برود؟ اگر بحث ها بخواهد تا ابد ادامه یابد چه باید کرد؟ با اختالفات شدید چه 
می توان کرد؟ و در گروهي مثل یک باشگاه که وجودش تداوم دارد، مسائل چگونه به جلسه ی بعد موکول 
شود که تمایلي به برگزاري آن نیست؟ وقتي نفرات زیادي در جلسه باشند تمام این چیزها و بسیاري چیزهاي 

دیگر موانع بالقوه خواهند بود.

هر کس رییس جلسه باشد به زودي با واقعیت مهمي از زندگي مرتبط با این نوع گردهمایی ها مواجه می شود. 
در این گردهمایی ها، عماًل غیرممکن است که انساني در تمام موقعیت هایی که پیش می آید کارکرد رییس 

جلسه را، بدون مجموعه ی قابل توجهی از قواعد مدون، به طور منصفانه انجام دهد.

به مجموعه اي از قواعد و عاداتي که در دنیاي متمدن براي برخورد با این مشکالت شکل گرفته است، رویه 
پارلماني ]۱[ گفته می شود. بخش کمي از آ ن به یونان باستان برمی گردد. اما بخش اصلي آن عمدتًا در طول 
قرن ها آزمون و خطا در پارلمان انگلیس شکل گرفت، و »رویه پارلمانی« یا »عرف پارلماني« نیز از همان جا 
می آید. شاید هر کسي در نیابد سازمان هایی که بیشتر ما اغلب اوقات درگیر آن ها می شویم، از جهات مهمي 
شبیه مجالس بزرگ قانون گذاري هستند. تمام آن ها در مورد کارهایي که باید انجام شود تصمیم می گیرند. به 

همین خاطر تمام آن ها را به عنوان مجمع مشورتي ]۲[ می شناسند.

مجالس عمده ی قانون نویسی معموالً قواعد ویژه ی خودشان را تدوین می کنند. با این همه، در سازمان های 
معمولي چندان عملي نیست که قواعد نشست های خودشان را مورد توجه قرار دهند. هر گروه از این نوع 
سازمان ها، باید ساختار خودشان را تدوین کنند. اما اگر عمده ی قواعد تصمیم گیری در نشست ها از این گروه 
به آن گروه تغییر نکند، کارها بهتر پیش می رود. بدیهي است اگر افراد هر وقت که در سازمان های مختلف 

شرکت می کنند مجبور به رعایت قواعد مختلف تصمیم گیری شوند، ا

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۲.۱۲.۱5 ۲۳:۲۱[
وضاع خیلي ناجور خواهد شد. بر اساس درک عمومي در فرهنگ ما، عرف پارلماني نیاز تشکل ها به این 

قواعد را تأمین می کند.

عرف پارلماني هر چند از فعالیت های پارلمان انگلیس سرچشمه گرفته است، اما آن گونه که در آمریکاي 
امروز وجود دارد، تدریجًا به شکل متفاوتي تحول یافت. هنري مارتین رابرت)۱۸۳۷ - ۱۹۲۳( یک مهندس 
سرشناس که با درجه ی سرتیپي از ارتش ایاالت متحده ی آمریکا بازنشسته شد، در این تحول تأثیر چشمگیري 
داشته است. وي کتاب دستورنامه رابرت ]۳[ خود را نخست هنگام سرگردي در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد. 
این کتاب فوراً به عنوان یک اثر استاندارد معتبر در مورد مقررات جلسات پذیرفته شد، به نحوي که وقتی 
مردم در مورد استفاده از روش درست در یک نشست صحبت می کنند، اغلب از عمل کردن »طبق مقررات 

رابرت« حرف می زنند.

تا در  باشد  آنقدر مختصر و ساده  ابتدا کتابش را تصور مي کرد، می خواست  آن گونه که هنري رابرت در 
دست هر کسي که در جلسه  ای حاضر می شود مثل راهنما عمل کند. فکر مي کرد باید حدود 5۰ صفحه شود. 
هنگامي که ویرایش اول چاپ شد، دریافت که ۱۷۶ صفحه نیاز دارد. در پي چاپ آن، صدها نامه سرازیر شد 

که در مورد موقعیت های پارلماني سؤال مي کردند که در کتاب به روشني پاسخ داده نشده بود.

در نتیجه، طي زمان، مجبور شد براي پاسخ دادن به رایج ترین پرسش ها بیشتر و بیشتر به صفحات کتاب 
اضافه کند. خود رابرت به طور مکرر کتاب سال ۱۸۷۶ را بازنگري کرد. بنا به آرزوهاي اعالم شده اش، پسر، 
بیوه، و عروسش پس از مرگش کارش را ادامه دادند؛ و اکنون، نوه اش هنري ام. رابرت سوم، در میان تیم 
پارلمانتارین ها ]۴[ )متخصصان این قواعد در این کشور- م( است که از سوي بازماندگان رابرت اول انتخاب 
شده تا کتاب را بازنگري و روزآمد کند. ویرایش دهم این کتاب راهنما با عنوان دستورنامه رابرت؛ آخرین 

بازنگری
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ترجمه ي  است  قرار  و  منتشر شد  در سال ۲۰۱۱  نیز  کتاب  این  یازدهم  )ویرایش  است.  در دسترس   ]5[  
ویرایش یازدهم این کتاب به صورت کاغذي منتشر شود. براي اطالعات بیشتر در این زمینه به اینجامراجعه 

کنید. مترجم(

دستورنامه رابرت، کتاب کامل مقررات، اکنون عالوه بر تابلوها و ایندکس ها، ۶۴۳ صفحه متن دارد. تمام آن 
مطالب باید در کتاب باشد چرا که ممکن است الزم شود، و گاهي اوقات در مورد عرف پارلماني پرسشي 

در جایي مطرح می شود.

دستورنامه رابرت، به عنوان یک کتاب مرجع طراحي می شود تا براي هر پرسشي که در مورد آیین پارلماني 
مطرح شود، حتی المقدور پاسخي ارایه دهد.

اما الزم نیست یک فرد معمولي تمام این مطالب را بداند تا بتواند در عادی ترین نشست ها به صورت اثربخش 
عمل، یا حتي ریاست کند. دستکم ۸۰ درصد از مطالب دستورنامه رابرت در کم تر از ۲۰ درصد زمان مورد 

نیاز خواهد بود.

دستورنامه رابرت براي کسي که از آن استقبال کند، به عنوان یک متن خودآموز نوشته شده تا تمام آن خوانده 
شود، با عناویني که به نحوي ارایه شده که یک درک کلي از کل موضوع به دست می دهد. با این همه، اگر 

دریافتید آن پروژه بزرگ تر از چیزي است که اآلن می خواهید انجام دهید، الزم نیست عذر خواهي کنید.

اگر چنین وضعیتي دارید، و می خواهید بدانید در یک نشست یا در یک باشگاه چگونه به عنوان رییس جلسه 
سر و ته قضیه را هم بیاورید، این خالصه کتاب براي شماست.

درک این نکته مهم است که این کتاب مقدماتي خود کتاب مقررات نیست. فقط کتاب کامل دستورنامه رابرت 
آخرین بازنگري کتاب مقررات است. براي حفظ چارچوب یک راهنماي ساده، این کتاب بخش بزرگي از 
مقررات را حذف می کند، از یکي کردن بخش های مختلف خودداري کرده و به بسیاري از استثناهایی که 
قواعد دارند نمی پردازد. قواعد مندرج در کتاب دستورنامه اعمال می شوند و به جاي آن کتاب، هیچ یک از 
مطالب این کتاب را نمی توان به جاي آن کتاب نقل یا به آن استناد کرد. براي کمک به ارجاع سریع به قواعد 
کامل، هر موضوعي که اینجا مورد بررسي قرار گرفته به صفحات مندرج در آر.او.ان.آر اشاره شده است. با 

خواندن این کتاب یادمی گیرید که مقررات اضافي را، اگر الزم داشتید، در آر.او.ان.آر پیدا کنید.

چون این کتاب فقط یک مقدمه و یک راهنما براي دستورنامه است، براي تصویب از سوي یک سازمان به 
عنوان مرجع پارلماني ]۶[، کتاب قواعدي که یک گروه نام می برد تا بر اداره ی جلسات آن گروه اعمال شود، 
مناسب نیست. اگر سازماني این کتاب را به عنوان مرجع پارلماني خود تعیین کند، عماًل آخرین ویرایش 

دستورنامه رابرت را تعیین کرده است.

ارزش اصلي عرف پارلماني این است که فرایندي را ارایه می دهد که یک سازمان، کوچک یا بزرگ، از طریق 
آن می تواند راهحل های رضایت بخشي براي تعداد زیادي از پرسش ها در حد اقل زمان بیابد. هر اندازه که 
موضوعات جزئي و پیچیده در کار باشد، پاسخ آن ها را می توان یافت. این آیین سبب می شود وقتي همه 
موافقند، نشست ها به نرمي پیش برود، و هنگامي که موضوعات به تلخي مورد منازعه هستند، به گروه اجازه 

می دهد که تصمیم های منصفانه اتخاذ

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۲.۱۲.۱5 ۲۳:۲۱[
کند.

یک رییس هیچ گاه نباید سختگیر تر از آنچه که براي نشست الزم است باشد. اما در چارچوب آن الگو، آیین 
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پارلماني به صورت عادي و به عنوان روش باید دنبال شود تا خوب جواب دهد. این آیین چیزي نیست که 
فقط وقتی با مشکل برخوردید دنبالش بگردید.

دستورنامه رابرت آخرین بازنگري به میلیون ها نشست نظم بخشیده است. اگر محتواي اساسي آن بتواند در 
فرهنگ ما نفوذ کند هنوز هم براي ما چیزهاي زیادي دارد. هر پارلمانتاریَني در مورد جلساتي که حاضران در 
آن ها خودشان را در مواجهه با اداره ی بد، نامرتب، و حتي غیرمنصفانه ي جلسات بی یاور یافته اند، داستان های 
زیادي شنیده است. هیچ کدام این گرفتاری ها اجتناب ناپذیر نیست! اگر یک دانش مقدماتي از قواعد پذیرفته 
شده ی حاکم بر جلسات، مثاًل مانند قواعد بیس بال، به دارایي مشاع بیشتر مردم تبدیل شود، در آن صورت، 

برگزاري جلسات اثربخش نیز به یک قاعده ی جهاني تبدیل می شد.

دوستان عزیزم 

دسته بندی شکلی پیشنهاد اصالح:

یعنی:
  جمالتیکه بعنوان اصالحیه میخواهیم در پیشنهادی که موردبررسی ومذاکره قرارداردراچگونه بکار ببریم.

مثال:پیشنهاد موردبررسی:
پیشنهاد میشود که یکدستگاه لپ تاپ برای منشی مجمع خریداری گردد.

فرآیند اول:
گنجاندن کلمات:

عضوپیشنهاد دهنده با کسب صحن پبشنهاداصالح خودرا به صورت زیرارائه منماید:
مثال

پیشنهادمیکنم کلمه ی)ویکدستگاه پرینتر(بعدازکلمه ی لپ تاپ درپیشنهاداصلی گنجانده شود.

فرآیند دوم:
خط زدن کلمات:

عضو پیشنهاددهنده با کسب صحن پیشنهاداصالح خودرا به صورت زیرارائه میدهد:
مثال

پیشنهاد میکنم کلمه ی )منشی(درپیشنهاداصلی خط زده شود.

فرآیندسوم:
خط زدن گنجاندن کلمات)ترکیبی ازنوع اول ودوم(:

عضوپیشنهاددهنده با کسب صحن پیشنهاد اصالح خودرابه صورت زیرارائه میدهد:
مثال

پیشنهادمیکنم کلمه ی )لپ تاپ(درپیشنهاداصلی خط بخوردوبجای آن کلمه ی)کامپیوتر(درپیشنهاد اصلی 
گنجانده شود.

تذکر مهم :

گاهی درپیشنهادهای بزرگ وطوالنی:

برای پیشنهاد اصالح بصورتهای زیر نیز عمل میشود....
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الف:
بجای گنجاندن یک کلمه در پیشنهاد اصلی میتوان یک بند را در آن گنجاند.

ب:
وگاهی بجای خط زدن یک کلمه درپیشنهاداصلی میتوان یک بنداز پیشنهاداصلی را خط زد.

پ:
وگاهی بجای خط زدن وگنجاندن یک کلمه در پیشنهاداصلی،یک بنداز پیشنهاد اصلی خط خورده وبجای 

آن یک بند دیگردر پیشنهاد اصلی گنجانده شود.

البته به جهت اینکه فعال قاطی نکنیم برای سه مورد فوق مثال نمیزنیم.ولی اگردوستان مشتاق بودندبعداز وقت 
معمول توپی وی درخدمتم...." " " " 

یادآوری مهم:
پیشنهاددیگررا  پیشنهاد اصلی خط بخوردوبجای آن یک  پیشنهاداصالح راطوری عنوان کرد که کل  میتوان 

جایگزین کرد.)مشروط بر اینکه یک اصل مهم در پیشنهاداصالح(که درزیربه آن اشاره میکنم رعایت گردد.

مثال برای یادآوری مهم"""
پیشنهاد اصلی:

پیشنهاد میشودکتاب راهنمای خدمات جهانی انجمن معتادان گمنام توسط آقایان داوددانایی وحبیب اعلمی 
تاپایان خرداد۱۳۹5ترجمه شود.

مثال پیشنهاد اصالح جایگزین:
یک عضو پس از اینکه کسب صحن کرد میگوید:

پیشنهاد میکنم کتاب راهنمای خدمات جهانی انجمن""توسط آقایان حسین امیری ومجیدجعفری ومحمود 
شاملوتاپایان شهریور ۱۳۹5ترجمه شود.

توجه ومهم:
یک اصل مهم که میبایستی درارائه ی پیشنهاداصالح رعایت گردد:

پیشنهاداصلی  موضوع  نمیبایستی  کردیم  بحث  راجبشان   امروز  که  اصالح  پیشنهادفرعی  شکلهای  درکلیه 
تغییرویابه یک موضوع جدیدتبدیل شود.)یعنی به نوعی با پیشنهاد اصلی همجنس باشد(.

درپایان باید بدانیم که:"""

اگرپیشنهاداصالح موضوع پیشنهاداصلی راتغییربدهد،
بعداراجب آن بحث خواهیم کرد(اعتراض کندو  پیشنهاد ضمنی اخطاردستور)که  میتواندازطریق  هرعضوی 
قابل  رئیس)گرداننده(هم  خیر،وحکم  یا  شده  اصلی عوض  پیشنهاد  میکند،آیاموضوع  رئیس)گرداننده(حکم 

فرجام)استیناف(میباشد.
ودرنتیجه این مجمع است که تشخیص میدهدموضوع پیشنهاداصلی تغییرکرده است یاخیر.

کارگاه قواعدنظم رابرت. ]۲۶.۱۲.۱5 ۰۳:۳۲[
هرچند هموطنان ما اطالعات نسبتَا قابل قبولی در مورد اساسنامه و آئین نامه دارند. اما آئین نامه یا اساسنامه 
در کشورهایی که سنت های دموکراتیک دارند، فقط بخشی از کوه یخ است که بیرون از آب قرار می گیرد، 
اما بخش اصلی قواعد بازی دموکراسی،  مجموعه ای از قواعد و رویه های عرفی است که به رویه  پارلمانی 
یا قانون عرفی پارلمانی معروف است و - تا حدودی - همان قانون اساسی نامکتوب انگلستان است، که در 
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ایران به طور کامل ناشناخته مانده است. در نتیجه، در کشورهایی مثل ایران که با این رویه های عرفی آشنا 
نباشند، هر انجمنی به طور مستمر با خالء ها و کاستی های قانونی و حقوقی مواجه می شود که اعضا را مجبور 
می کند ناخواسته آئین نامه ها و مقررات خود را نادیده  بگیرند و یا به روش های من درآوری و کج  دار و مریز 
تصمیم گیری کنند و همین امر به تداوم آشوب در جوامع و انجمن ها در این کشورها دامن می زند. راه حل 

این مشکل اساسی چیست؟
این مسائل مواجه شدند، سنتی چن  با  قبل  یافته غربی - که قرن ها  همانطور که گفته شد، جوامع توسعه 
صد سال ساله برای حل این مشکالت خلق کرده اند که به صورت عرفی و سینه به سینه به نسل های بعدی 
منتقل شده است. مجموعه ی این سنت ها به قانون عرفی یا رویه ی پارلمانی معروف است ، که ریشه های 
آن به دموکراسی در دولت  شهرهای یونان باستان می رسد، اما بخشی اصلی آن از طریق آزمون و خطا طی 
هشست صد سال در پارلمان انگلستان ساخته شد و از آنجا به آمریکا رفت و در آن قاره ی جدید بود که به 
این  از  یکی  انجمن ها  انواع  در حال حاضر،  مکتوب شد.  و  کتاب های دستورنامه گردآوری  انواع  صورت 
کتاب ها را به عنوان مرجع پارلمانی خود به تصویب می رسانند و در جاهایی که آئین نامه  هایشان ساکت باشد 

طبق مقررات این کتاب ها عمل می کنند.

اساسنامه و/یا آئین نامه ی یک سازمان محصول آگاهی اعضای آن سازمان به قواعد و رویه های عرفی پارلمانی 
و تعهد اخالقی و خدشه ناپذیر آنان به رعایت »قانون« - به مثابه نظام منسجمی از اصول و قواعد انتزاعی 
مبتنی بر حقوق افراد جامعه است. چنین درکی از اساسنامه با درک رایج که آن را - احیانَا - متنی تحمیلی 

برای قاپیدن رانت از چنگال حکومت نفتی می داند از اساس متفاوت است.
اساسنامه و/یا آئین نامه فقط بخش بسیار کوچکی از قواعد و رویه های نظام عرفی پارلمانی است که اعضای 
یک سازمان آن ها را آنقدر مهم تلقی می کنند که مجموعه ی آن ها را در یک سند حقوقی مکتوب کرده و متعهد 
می شوند که هیچ یک از مفاد آن را نقض یا تعلیق نکنند. به همین خاطر، سازمان ها معمواَل یک دستورنامه 
را - که مجموعه قواعد پارلمانی در آن ها گردآوری شده است - به عنوان مرجع پارلمانی خود به تصویب 

می رسانند تا هرگاه آئین نامه  ی سازمان در مورد آن رویه ها ساکت بود، به آن کتاب مراجعه کنند.
تا کنون کتاب های زیادی قواعد و رویه های قانون عرفی پارلمان را - که سابقه آن به دولت شهرهای یونان 
باستان می رسد - گردآوری و منتشر کرده اند. اما معروف ترین، جامع ترین و کامل ترین دستورنامه با نام برند 

دستورنامه رابرت در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد

امضا  تدوین و  را  آن  اعضای یک شخصیت حقوقی  قرارداد گروهی است که  آئین نامه یک  اساسنامه و/یا 
می کنند و در اختیار جامعه کل و سایر شخصیت های حقوقی قرار می دهند و به این ترتیب متعهد می شوند 
که در همه حال طبق مفاد آن عمل خواهند کرد. بدیهی است که، بنا به این تعریف، تعلیق یا نقض هر یک از 
مفاد آئین نامه ی هر شخصیت حقوقی از سوی اعضای آن، دروغگویی دسته جمعی، آن هم، به مردم است و 
البد، گناه آن به مراتب از دروغگویی در مناسبات فردی باید سنگین تر باشد و هست. تدوین و اصالح مستمر 

چنین سندی، طبق قانون عرفی پارلمان، به مهارت هایی نیاز دارد

فقط کساني که دوازده قدم انجمن معتادان گمنام را کار کرده باشند و به اوج سعادت و شادکامي ناشي از 
انسان بودن رسیده باشند، درک مي کنند که قواعد دستورنامه رابرت - که مي تواند سبب توسعه  و تقویت و 

وحدت باز هم بیشتر انجمن معتادان گمنام شود."""

سالم دوستان گرامی
چهارشنبه شب این هفته درگروه اخباروخدمات آخرین قسمت ازبررسی پیشنهادفرعی اصالح باعنوان:

ایجادوپرکردن جای خالی:
راباهم کارخواهیم کرد.

ضمنادرصورت ماندن زمان:
تصویب  موردنیازبرای  آراء  پیشنهادهابه  توصیفی  ازویژگیهای  هفتم  درخصوصییت  اینکه  به  باتوجه 

پیشنهادهااشاره نموده است.
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به این موضوع تحت عنوان
)مبانی تعیین نتایج اخذرای(:

میپردازیم.

همونجور که در جریان هستید در هفته های پیش دررابطه با:
 تعاریف پیشنهادها وانواع ان .

وقواعد کسب وتخصیص صحن.
 ومراحل شش گانه ی طرح وبررسی یک پیشنهاد.
تعریف خصوصییات توصیفیه استاندارد پیشنهادها.

وخصوصییات پیشنهادهای اصلی وفرعی تعویق نامشخص واصالح...
بحث کردیم.

بحث  اصالح  پیشنهادفرعی  شکلی  بندی  ودسته  وثانویه(  پیشنهاداصالح)اولیه  باانواع  گذشته  ی  دردوهفته 
کردیم.

واینک امشب آخرین قسمت پیشنهادفرعی اصالح را باهم بحث خواهیم کرد.
لذاباتوجه به حساس بودن بحث امشب ،میطلبد که توجه بیشتری به آن مبذول کنید." " """

***ایجاد وپرکردن جای خالی درپیشنهادفرعی اصالح:
-ایجادوپرکردن جای خالی روش یا تکنیکی است که توسط آن تعدادنامحدودی گزینه برای یک موضوع 

خاص دریک پیشنهاداصلی یا اصالح اولیه میتواننددریک زمان دردست بررسی باقی بمانند.
-درواقع این کاریک استثناء درپیشنهادفرعی اصالح است)که طبق آن فقط یک اصالح اولیه ویک اصالح 

ثانویه میتوانست درهرزمان دردست بررسی قراربگیرند(.
-دراین مورداعضا فرصت دارندتاتمام گزینه هاراپیش ازرای دادن بسنجندوطبق نظم ومنطقی عادالنه)که با 

مثال توضییح خواهیم داد(به آنها رای بدهند.

***ایجادجای خالی***:
*ایجادجای خالی معموال به سه طریق پیشنهادمیشود:

الف(یک عضومیتواندازهمان اول یک پیشنهاداصلی ویااصالحیه ای شامل جای خالی ارائه دهد.
مثال:۱

پیشنهاداصلی:
پیشنهادمیشود مبلغ..........تومان به ساختارخدماتی اعانه نمائیم.

پیشنهاداصالح:
یک عضوباکسب صحن میگوید

پیشنهادمیکنم عبارت حداکثرتاتاریخ..........بعدازکلمه ی تومان گنجانده شود.
مثال ۲.

پیشنهاداصلی:
پیشنهاد میشوددرتاریخ..........یک همایش سراسری برگزارنمائیم.

پیشنهاداصالح:
یک عضوباکسب صحن میگوید

پیشنهاد میکنم عبارت
درشهر...........بعدازعبارت...........گنجانده شود.

ب(یک عضومیتواندباپیشنهادفرعی اصالح برروی پیشنهاداصلی ایجادجای خالی راپیشنهاد کند.
مثال۱

پیشنهاداصلی:
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مبلغ۳۰۰۰۰۰تومان به ساختارخدماتی اعانه نمائیم.
پیشنهاداصالح:

یک عضوباکسب صحن میگوید
پیشنهادمیکنم)۳۰۰۰۰۰تومان(خط خورده وبجای آن جای خالی ایجاد نمائیم.

مثال۲
پیشنهاد اصلی:

نایب گرداننده مسئول برگزاری کارگاه آموزشی قواعدنظم باشد.
پیشنهاداصالح:

یک عضوباکسب صحن میگوید:
پیشنهاد میکنم کلمه ی)نایب گرداننده(خط خورده وبجای آن جای خالی ایجادنمائیم.

پ(گرداننده خودش میتواندبه شکل زیرپیشنهادجای خالی بدهد:
گرداننده پیشنهاد میکندباخط زدن۳۰۰۰۰۰تومان یک جای خالی ایجاد شود.اگرمخالفی نیست)اجماع(جای 

خالی ایجاد میشود.]مکث[مخالفی نیست،جای خالی ایجاد میشود.
اگرعضوی مخالفت کندگرداننده پیشنهادرا به رای میگذارد.)اکثریت آراء(.

یادمان باشد:
پیشنهاد ایجادجای خالی:

احتیاج به حمایت)تائید(دارد،امانه قابل مذاکره است ونه قابل اصالح وبه رای گذاشته میشود.)اکثریت آراء(.

***روش دادن پیشنهادجهت پر کردن جای خالی***
ایم،برای  راجبشان بحث وگفتگوکرده  قبال  پیشنهاد که  گانه ی طرح وبررسی یک  مراحل شش  به  باتوجه 

پرکردن جای خالی میبایستی به مواردزیرتوجه نمائیم:

۱-طرح پیشنهاد:
که دراینجابرای دادن پیشنهادجهت پرکردن جای خالی هرعضومیتواندفقط یک پیشنهادبدهد)فقط درصورت 

اجماع میتواندپیشنهادهای بیشتری بدهد(.
-هرتعدادپیشنهادمیتواندازسوی صحن طرح گردد.

پذیرفته  خالی  جای  پرکردن  برای  پیشنهادجدیدی  رسیدهیچ  پایان  پیشنهادهابه  دریافت  زمان  -وقتی 
نمیشود)مگربااجماع عمومی(.

۲-حمایت:
دراینجاهیچ پیشنهادی نیازبه حمایت ندارد.

۳-وقتی پیشنهادهااخذشد،گرداننده پیشنهادهارابه ترتیب منطقی مرتب میکند)ترتیب منطقی یعنی اگرتاریخ 
به  بود  افرادیامکان  زیادویابالعکس-واگراسم  به  بودازکم  دورویابالعکس-اگرمقداریامبلغ  به  بودازنزدیک 

ترتیبی که هرکدام زودترمطرح شده است(وبعدتمام آنها قرائت منماید.
۴-مذاکره:

هرکدام ازاین پیشنهادمیبایستی بترتیبی منطقی که تعریف شدموردمذاکره ی کامل قرارگیرد.
5-اخذرای:

به ترتیبی منطقی که پیشنهادهامطرح شده است رای گیری صورت میگیرد.)درآراء ماخوذه(:
*دراین مرحله به نکات زیربایدتوجه داشت*

الف:
منفی  پیشنهادرای  آن  به  میبایستی  هستند  مخالف  هست  بررسی  دردست  که  باپیشنهادی  که  کسانی  همه 

بدهند،تارای نیاورد.
ب:

همه کسانی که فقط با پیشنهاددردست بررسی موافقندحتمارای مثبت بدهند.
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پ:
باتوجه به موارد فوق هرپیشنهادی که اکثریت آرای ماخوذه راکسب کرد تصویب شده است.

ت:
درنتیجه پیشنهادهای بعدی مطلقارای گیری نمیشود.

۶-اعالم نتیجه ی آراء:
آن پیشنهادی که جهت پر کردن جای خالی حائزاکثریت آراء گردیدتوسط گرداننده اعالم میگردد.

***توضیح مهم ***
ناحیه،شورای  شهری،شورای  ی  خودمان)گروه،کمیته  ی  اساسنامه  خودطبق  مادرانجمن  اینکه  به  باتوجه 
رانمیگیریم،درشرط  منفی  آراء  ودرنتیجه  میکنیم  گیری  تصمیم  حاضران  آراء  اکثریت  منطقه(بیشتربراساس 
پنجم فوق هرگاه پیشنهادی بیش ازنصف آراء حاضران راکسب نماید،تصویب شده است ودیگرنیازی به رای 

گیری برای پیشنهادهای بعدی نیست.
موافقان یک  محاسبه شودوحق  مخالفین  نفع  به  ممتنه  آراء  که  مخالفان سبب خواهدشد  آراء  نگرفتن  البته 

پیشنهادازبین برود.

***درپایان خاطرنشان میشودکه:***
پیشنهادی که پس ازتصویب،جای خالی راپرمیکند،پیشنهاداصلی راتعیین تکلیف نکرده است.وقتی جای خالی 

پرشد،گرداننده میبایستی بالفاصله باقرائت پیشنهادکامل شده نسبت به رای گیری درمورد آن اقدام نماید.

کادر عاشق یا . . . ؟
خوب، این متنی است که در کانال آقای حبیب اهلل اعلمی منشر شده است. این کانال دست کم حدود یک ماه 
قبل راه اندازی شده است و تا امروز من از آن بی خبر بوده ام. البته می دانستم که این مطالب را در گروه خود 
منتشر می کند و ناراضی هم نبودم. اما حاال که مجموعه حوادث را نگاه می کنم درمی یابم که آقای اعلمی و 
حتی آقای داود رئیس دانا )البته کم تر(  خیلی سعی کرده اند که هیچ رد و نشانی از من و از دفتر کارگاه های 

آموزش دستورنامه رابرت به انجمن معتادان گمنام ندهند. 

در حالیکه تک تک جمله هایی را که در این ده ها صفحه  اخیر نقل شد، تقریبَا بدون استثناء من ویرایش و 
بازنگری کرده ام. البه آن ها را آقای اعلمی نوشته، برای من خوانده، من آن ها را از طریق تلفن تحصیح کرده ام. 
باز آقای اعلمی آن  را برای من بازخوانی کرده، به نحوی که هیچ جمله ای انصافَا بدون تأیید من در گروه 
منتشر نشده است. خوب. با این حساب آیا نباید در هیچ کجای متن یک بار هم به من و به کار من و دفتر 
من و به کارگاه آموزش دستورنامه رابرت اشاره ای می شد؟ آیا آقای اعلمی نمی توانست از من بپرسد که آیا 
خشنود نمی شدم که اسم من و دفتر من و حتی ترجمه فارسی کتاب را یک بار هم که شده نقل می کرد؟ و 
یا یکبار هم که شده نشانی وب سایت من را در این گروه می داد؟ یکبار هم به نشانی وب سایت من اشاره 

نکرده است. چرا؟ 

البته من باید خوشحال باشم که آقای اعلمی این قواعد را ترویج می کند و آموزش می دهد. اما گمان  من 
می کنم حق من را ضایع کرده باشد. سؤالی که برایم مطرح است این که آیا چنین حقی وجود داشته است یا 

نه؟ و آیا من حق دارم که توقع داشته باشم آقای اعلمی نشانی و مشخصات من را هم نقل می کرد،؟ 

من می دانم که حتی وقتی آقای داود رئیس دانا هم می خواهد یک سؤال در مورد مشکالت اداره جلسات از 
من بپرسد - ظاهرا طوری می پرسد که دیگران ندانند کسی به اسم مربی پارلمانی هم حضور دارد. 

به هر حال، این ها نکاتی است که امشب روی قلبم فشار می آورد. عجیب است که افراد زیادی به دفتر می ایند 
و چیزهایی می آموزند اما تمایلی ندارند که بگویند قضیه از کجا آب می خورد. در چنین اوضاع و احوالی است 
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که آدم متوجه تفاوت آدم ها می شود: آقای حالج آنطور و این آقای حبیب  اهلل اعلمی هم این طور. نمی دانم 
چه بگویم. از اینکه این قواعد را ترویج می کند. از او ممنون باشم، یا از اینکه با دودول دیگران دامادی می کند 

برایش دل بسوزانم؟ 

در هر حال، دقایقی قبل با ارسال پیامی برای پسرش دانیال از او پرسیدم: آیا او عضو کانال پدرش هست یا 
نه؟ و آیا از آن کانال خبر دارد یا نه؟ البته کانال تا به حال فقط برای استفاده اعضای همان گروه راه اندازی 
شده است. اما در هر حال، از طریق همان گروه این مباحث در سطح کشور دارد ترویج می شود. من انتظار 
داشتم که ال اقل یک بار نام دفتر کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت قید می شد. خیلی بی انصافی است که 

حتی نام کتاب را هم با آنچه که من گفته ام تغییر داده است. نمی توانم هضم کنم. 



58

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

اختالل در رابطه با انجمن معتادان گمنام
به دالیل روشن ارتباط با انجمن معتادان گمنام برای من اهمیت دارد: این انجمن، صرف نظر از تشکیالت 
بهائیان، تنها سازمان بزرگ و داوطلبانه ایرانی است که بر اساس آموزه های قانون پارلمان در ایران تشکیل شده 
و موفق ترین انجمن است. تا قبل از آشنایی من با آقایایان حبیب اهلل اعلمی و داود رئیس دانا که از اعضای - به 
اصطالح - ساختاری این انجمن محسوب می شوند، من ارتباط های پراکنده ای با بعضی از اعضای این انجمن 
که از اعضای فامیل من هستند، داشتم و حتی دستورنامه را به آنان نشان  هم داده بودم تا در اختیار کادرهای 
این انجمن قرار بدهند و حتی آقای علی گلستانی یک نسخه از کتاب خالصه دستورنامه را در اختیار یکی از 
خانم های عضو انجمن خانواده معتادان و پسر خودش که جزو اعضای گروه های بهبودی انجمن است قرار 
داد. اما آشنایی من با این دو نفر عضو اصلی انجمن وضعیت خاصی یافته است: آنان تقریبًا هر هفته از اشتهارد 
و کرج به طور خاص برای شرکت در کاگاه به تهران می آیند و در یادگیری و یاددهی این قواعد بسیار بسیار 
جدی هستند. به همین خاطر، مایل نیستم و نباید اجازه بدهم که رابطه ام با این دو نفر تخریب بشود. اساسَا 
با هیچ فردی چنین اجازه ای را نخواهم داد.با این همه، وقتی کار کپی پیست کردن مطالب از کانال »کارگاه 
قواعد نظام رابرت« در تلگرام به فایل روزنوشت خاطراتم تمام شد و تمام مطالب را مرور کردم دیدم الزم 

است چند سؤال صریح ازآقای اعلمی بپرسم. در نتجه نامه زیر را در تلگرام برایش پست کردم:

سالم. من تمام مطالب کانال را کپی پیست کردم. باید اعتراف کنم انصافَا و دقیقَا همان جمالتی را در 
کانال گذاشتید که بنده هم تأیید کردم  و  از این نظر فکر می کنم تمام مطالب درست منتقل شده است و 
از این که درست منتقل کرده اید باید از شما تشکر کنم. اما چند سؤال در ذهن دارم که مایلم پاسخ صریح 

آن ها را از خود شما بشنوم.

شما می دانید که این کتاب از حدود ده سال پیش در دست ترجمه به فارسی بوده است و در حال چاپ 
است. اسم این کتاب را هم »دستورنامه رابرت«  گذاشته ام و برای این کار دالیلی دارم. به عالوه، این 
قواعد در کارگاهی به نام کارگاه آموزش دستورنامه رابرت سال هاست که تدریس می شود و  مربی این 
کارگاه فردی به نام داود حسینی است که کتاب را هم ترجمه کرده است و  تمام این مطالب را هم شما 
با تأیید وی در اختیار اعضای انجمن معتادان گمنام قرار می دهید. دفتر کارگاه های آموزش دستورنامه 
رابرت یک وب سایت هم دارد به نام کادرها که نشانی آن را هم می دانید. به عالوه آن استاد دانشگاه که 
آن مقاله را در مورد انجمن معتادن گمنام نوشته همان داود حسینی است و  بارها هم از شما تقاضا کرده 
است که آن مقاله و آن وب سایت و این ترجمه و این کتاب را به اعضای انجمن معتادان گمنام معرفی 
کنید. اما شما در تمام این مدت این اطالعات را از اعضای انجمن معتادن گمنام پنهان نگاه داشته اید و 
کوشیده اید که این اطالعات را در اختیار آنان و اعضای گروه خود قرار ندهید. در حالیکه هم حق من 
بود و هم من از شما بارها و بارها خواهش کردم که این کار را بکنید. ممکن است توضیح بدهید چرا 
این کار را نکردید؟ چرا تعمد داشته اید هیچ نامی از من و از تالش های ده ساله من و از نام کارگاه من 
و دفتر من و حتی از اسم کتاب و اینکه این کتاب به فارسی ترجمه شده است. در اختیار اعضای انجمن 
معتادن گمنام نگذارید؟ آیا مصلحتی در کار است که من از آن خبر ندارم؟ ممنون می شوم در این مورد 

برای من توضیح بدهید. بسیار ممنون می شوم. قربانت. داود

احساس کردم آنچه که من را آزار می دهد همین گله از نادیده گرفتن شدن این حقوق بود. البته، اگر فقط پای 
حقوق خودم در میان بود - هرچند به خصوص نسبت به این حقوق حساسیت دارم - اما شاید می شد کاریش 
کرد. اما اگر علت نادیده گرفته  شدن این حقوق خدای نکرده جنبه های منفی در شخصیت آقای حبیب اله 
اعلمی باشد، وظیفه خودم می دانم که با آن برخورد کنم. در نتیجه فکر کردم صادقانه آن ها را با آقای اعلمی 
در میان بگذارم تا ببینم چه پاسخی دارد. کمی بعد برایم نامه داد که اگر موافق باشم  روز یکشنبه از ساعت ده 
صبح همراه با دانیال و داود رئیس دانا به دفتر بیاید و در این موارد با هم صحبت کنیم. بدیهی است که قبول 

کردم و دیگر بحثی در این زمینه نداشتیم. 
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در ضمن دانیال هم در پاسخ به سؤال من در مورد عضویتش در کانال پدرش جواب داد که عضو کانال 
»کارگاه قواعد نظم رابرت« پدر بوده است و عجیب است که تا کنون او هم هیچ اعتراضی به این قضایا نداشته 
است که نشان می دهد آنان اصاَل تصور این را هم ندارند که در این زمینه ها از نظر حقوقی چه مسؤلیت هایی 

احتمااَل بردوش دارند. 

نکته بسیار جالب توجه به جنه هایی از حق و حقوق است که ناشی از شکل گیری مناسبات اجتماعی جدید 
است و مردم ما با آن ها آشنا نیستند. اما کسانی که با این حقوق آشنا و توقع دارند که یک عضو جامعه بشری 
این حقوق را رعایت کند، وقتی با انسان هایی مواجه می شوند که عضو جامعه هستند اما این حقوق را رعایت 
نمی کنند - این رفتارها را به حساب بدجنسی و پست فطرتی ایران ها می گذارند و همان می شود که مثال کسی 
مثل صادق هدایت از اراذل و اوباش می نالد و یا شخصیت فرهیخته ای مثل سفیر کبیر بریتانیا در ایرن در میان 

کل سیاستمدان ایران - جز یک نفر - هیچ سیاستمدار شریفی نمی یابد. 

من البته امیدوارم این چارچوب تحلیلی درست باشد و تجربه های تلخ من نشان ندهد که گویا پدرسوخته بازی 
و آب زیر کاهی در دی ان ای ایرانی ها به صورت ژنتیکالی مورثی است و در نتیجه درمان ناپذیر. 

فعالیت ها در تلگرام
با عضویت در تلگرام، فرصت های جدید و بسیار با ارزشی در اختیار کادرها قرار گفته است. به خصوص 
که من در طول فعالیت هایم به عنوان سردبیر چندین نشریه تخصصی که عمدتَا به انجمن های گوناگون تعلق 
داشت، تلفن همراه تعداد بسیار زیادی از فعاالن اجتماعی را دارم که اگر از آنان فقط دعوت کنم که به عنایت 
به شناختی که از من دارند، به وب سایت کادرها دات کام سربزنند و با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شوند، 
کار بسیار مهمی صورت گرفته است. همانطور که گفتم، شناختی که آنان آن موقع از وضعیت من کسب کرده 
بودند به حرف من نزد آنان اعتباری می بخشد که با بازاریابی به معنای متعارف کلمه بسیار متفاوت خواهد 
بود. و من تصمیم دارم به مرور از این فرصت هم برای ترویج این قواعد استفاده کنم و از این پس گزارش 
این گروه از فعالیت  هایم را نیز در این روزنوشت ها ثبت خواهم کرد. چون به فهم روند توسعه قانون پارلمان 

و دموحراسی در ایران مدد خواهد رساند. 

دعوت از دکتر هادی غنیمی فرد
دکتر غنیمی فرد یک شخصیت جذاب و جنجالی است. وقتی من نشریه منتشر می کردم او خانه صنعت و معدن 
را بنیان گذاشت و سال ها رئیس آن بود. حاال که من سال هایست روزنامه های ایرانی را نمی خوانم و از او 
خبر زیادی ندارم. اما دو سه روز پیش شماره تلفن همراه او را به دفتر تلفن تلگرام اضافه کردم. هنوز عضو 
تلگرام نشده بود. اما امروز تلگرام پیام خودکاری برایم فرستاد و خبر داد که دکتر به تلگرام ملحق شدهاست. 

این نامه  را برای او ارسال کردم. چند دقیقه بعد عالمت آمد که او مطالب را دیده است: 

سالم. جناب دکتر غنیمی فرد. نشانی کانال کادرها در تلگرام تقدیم می شود. این کانال به وب سایت کادرها 
وصل است و این وب سایت نیز اخبار و گزارش های دفتر کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت را  منتشر 
می کند. اما »دستورنامه رابرت« چیست؟ با اطمینان عرض می کنم شخصیتی در تراز و موقعیت اجتماعی شما 
حتمَا باید با  این کتاب آشنا شود. پس ابتدا به وب سایت کادرها دات کام و بعد به کانال کادرها سری بزنید 

و با عضویت در کانال کادرها به آن اعبتار ببخشید. قربان شما. داود حسینی مربی دستورنامه رابرت

دعوت از دکتر قیامت
با آقای دکتر قیامت نیز وقتی سردبیر نشریه دارو و درمان بودم رفیق شدم. مرد شریفی است. عضو اصلی و 
کلیدی انجمن بی هوشی در ایران است. در نظام پزشکی آن زمان فعال بود. حتمَا از جریان های اصالح طلب 
و دموکرات مذهبی حمایت می کند. درست مثل آقای غنمی فرد شماره همراه او را هم به تلگرام اضافه کردم. 
گفت عضو نیست. دیروز یا امروز عضو شد. این پیام را برای او ارسال کردم. همین االن دیدم که این پیام ها 
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را او هم دیده است. و البته هنوز عضو کانال کادرها نشده است:

و  اتیکز  کد  مروج  درمان.  و  دارو  سابق  سردبیر  هستم.  حسینی  داود  سالم.  قیامت.  دکتر  آقای  جناب 
پروفشنالیسم در ایران. به جا آوردید؟

اخبار  سایت  وب  این  بزنید.  کام  دات  کادرها  سایت  وب  به  سری  کنم  خواهش  شما  از  می خواهم 
کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت را منتشر می کند. اما دستورنامه رابرت چیست؟

اطمینان دارم شخصتی مثل شما که سخت درگیر فعالیت های گروهی دموکرایتک و یک پروفشنال است، 
باید با این کتاب و قواعد مندرج در آن حتمَا آشنا شود. از همین رو خواهش می کنم به وب سایت کادرها 

دات کام سری بزنید و اگر آن را مفید یافتید در کانال کادرها نیز عضو شوید.

در صورتی که آموزش قواعد دستورنامه رابرت را برای خود و سایر اعضای سازمان های پروفشنال یا 
سیاسی و  اجتماعی که با آنان همکاری می کنید، الزم دانستید، برای آموزش این قواعد کاماَل آماده هستم.

ارتقای  و  اتیکز  کد  ترویج  برای  فعالیت هایم  تمام  کتاب  این  با  آشنایی  از  بعد  می کنم،  نشان  خاطر 
پروفشنالیسم را موقتَا کنار گذاشتم تا اول این قواعد را به مردم یاد بدهیم. تازه بعد از این است که ما قادر 

خواهیم شد شبه پروفشن های دولتی موجود را به پروفشن تبدیل کنیم.

در صورت امکان سالم من را به جناب دکتر پارسا هم برسانید. فکر می کنم وی از انگشت شمار ایرانیانی 
باشد که قبل از انقالب با کتاب دستورنامه رابرت آشنا شده است. البته، در این مدت، ساختار و محتوای 

آن کتاب به صورت بنیادین تغییر کرده است.

همین باید اضافه کنم که دکتر خسرو پارسا یکی از فعاالن سازمان کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور 
قبل از انقالب بود و به همین خاطر من حدس می زنم که او باید با کتاب دستورنامه آشنا بوده باشد. زنده یاد 
احمد شایگان پسر دکتر علی شایگان وزیر دادگستری مصدق و از دوستان قدیمی و هم مشرب دکتر پارسا 
که به من گفت با این کتاب آشنا بوده است و در جریان فعالیت های کنفدراسیونی هرجا دچار مشکل می شدند 

به این کتاب مراجعه می کردند. 

مکاتبه با علی اکبر عبدالحسینی
با وی از حدود سه سال پیش آشنا هستم و در روزنوشت های قبلی در موردش زیاد نوشته  ام. خالصه اش اینکه 
وی زمانی دبیر ستاد اجرایی شورایاری های شورای اسالمی شهر تهران بود و در آن زمان و به سفارش آقای 
مسجدجامعی من دستورنامه رابرت را به وی معرفی کردم و با همت وی کارگاهی برای کارشناسان آن زمان 
ستاد اجرایی شورایاری های تهران برگزار کردم. وی چهارصد نسخه از ترجمه کتاب دستورنامه را با هزینه 
ستاد پیش خرید کرد. بعد از انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا، آقای مسجدجامعی رئیس شورای 
شهر شد و ایشان را به دبیرهیأت رئیسه شورای شهر و رئیس اداری شواری تهران ارتقا داد. اما آقای علی اکبر 
عبدالحسینی دیگر علی اکیر سابق نبود و با توجه به اینکه با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده بود، خیلی 
سعی کرد آقای مسجدجامعی را تشویق کند که در چارچوب این قواعد بازی کند. اما آقای مسجدجامعی 
قبول نکرد و - به روایت آقای عبدالحسینی و سایر کارکنان شواری شهر که من با آنان ارتباط داشتم - در 
دوره ریاستش خیلی خیلی بد عمل کرد و در سال دوم دیگر به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب نشد و به 

دکتر چمران باخت. 

به هر دلیل آقای عبدالحسینی از وضعیت هرج و مرج حاکم با سازمان اداری شواری شهر خیلی خیلی از نظر 
روحی آسیب خورد. خاطراتی که از هرج و مرج بی پایان حاکم بر شورای شهر تهران تعریف می کرد اشک 

هر چشمی را در می آورد. 



61

گروه  و  مسجدجامعی  از  هم  عبدالحسینی  آقای  و  برد  را  تهران  شهر  شورای  ریاست  چمرن  باند  وقتی 
اصال ح طلبان دل زده شد، با سردار طالیی همکاری کرد که لبخند زنان دوستان رانده شده از جناح اصالح 
طلبان را دعوت به همکاری می  کرد. آقای عبدالحسینی به صورت مشروط و با فاصله همکاری با این باند 
با این تحلیل که گویا شرایط اجتماعی سبب تغییر در رویکرد و نگرش آنان شده است، در  مخوف را - 
ستاد اجرایی شورایاری ها - البته با دبیری شخصی دیگر - شروع کرد. اما کار در این فضای جدید بسیار 
آزار دهنده تر از قبل شد و شخصیت باهوش و حساسی مثل او شاهد فسادهایی بود که طاقتش را طاق کرد. 

اگر قبول کنیم که ویروس ها و میکروب ها نیز زودتر می توانند روح های حساس و آسیب دیده را مورد تهاجم 
اواخر سال  آقای عبدالحسنی در  مننژیت  بیماری  بیاندازند، درآن صورت می توان گفت  پا  از  قرار دهند و 

گذشته حقیقتا تحت تأثیر فشارهای روحی وحشتاکی بود که به او وارد شد. 

او تمام نوجوانی خودش را با اعتقادات عمیق دینی و انسانی در جبهه های جنگ گذراند ه است. با این تفاوت 
که هرگز تمایلی ندارد آن گذشته را به رخ بکشد و نان آن را به نرخ روز بخورد. خاطره ای که برایم تعریف 
کرد هرگز فراموش نمی کنم: وقتی سنگر سربازان عراقی را فتح می کنند و وارد سنگر می شوند، از دیدن اینکه 
سربازان دشمن نیز اطراف سنگر را با آیاتی از قرآن پوشانده بودند، چنان جا می خورد که از همان جا نسبت به 
درستی ادامه جنگ با کسانی که آنان را کفار می دانست، دچار تردید عمیق می شود. او هنوز نیز از دامن همان 
تردید ها خالص نشده است. اما امروز در سطحی عمیق تر. با این مقدمات است که به ادامه ماجرا می پردازم. 

آقای  از  کوچکی  یادداشت  افتاد،  راه  به  کادرها  کانال  و  شدم  تلگرام  وارد  که  روز هایی  نخستین  همان  از 
عبداحسینی به دستم رسید. تحلیلی بود از شرایط افتضاح حاکم بر مدیریت شهری. راستش از او که فکر 
می کردم با قانون پارلمان آشنا شده بود، توقع ارایه چنین تحلیلی از مشکالت را نداشتم. فکر می کردم فردی 
مثل او باید به این نتیجه رسیده بود که ما واقعَا کلیدی ترین راه حل مشکالت امروز ایران را کشف کرده ایم 
و دیگر نباید اینقدر گیج گیج بخوریم. به همین خاطر هیچ واکنشی به نوشته او نشان ندادم. اما صبح دیروز 
جمعه به قضیه از زاویه دیگری نگاه کردم: بیماری مننژیت به او آسیب جدی زده بود و دکتر ها تأکید کرده 
بودند که این بیماری او را دچار افسردگی کرده است و حتمَا باید مراقب خودش باشد. با نگاه از این زاویه 
دریافتم که نوشته بوی یأس عمیقی می دهد و گویا هنوز در دامن افسردگی ناشی از وضعیت حاکم بر شورای 
شهر و بیماری مننژیت خالص نشده است. تأکید می کند که آقای عبدالحسینی روحیه ای بسیار عالی داشت و 

دارد. اما تا دیروز صبح تصور نمی کردم که روحیه اش در عین حال این اندازه عاطفی هم هست. 

در هر حال، دیروز صبح بود که نوشته او را در تلگرام بازخوانی کردم: 

مدیریت بر کمیت ومدیریت بر کیفت
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی.اجتماعی وفرهنگی کشورهای توسعه یافته وعقب مانده و تفاوت های میان 
انها گویای توانمندی مدیریت ونقش ان در استفاده خردمندانه از فرصت ها،امکانات ومنابع به ویژه منابع 

انسانی است.
در کشورهایی مانند ایران ودیگر کشورهای به اصطالح در حال توسعه مدیریت بر کمیت است و مدیربت بر 

کیفت به دلیل فقدان دانش ،الزامات وابزارهای ان وجود ندارد.
مدیریت بر کمیت را مبشود در تولید انواع محصوالت کشاورزی وصنعتی وفرهنگی شاهد بود . بارها شاهد 
هشدار در باره مصرف محصوالتی مانند گوجه وخیار وپیاز و....به دلیل استفاده از سموم وکود نامناسب بوده 
ایم.به عبارت دیگر جهاد کشاورزی تنها میتواند با استفاده از منابع مالی وپشتیبانی های سازمانی در افزایش 
کمیت تولید تولید موثر باشد وبرای ایفای نقش مدیریت بر کیفیت محصوالت باید ابزار ودانش وبرنامه هایی 

داشته باشد که از سطح امروز این سازمان باالتر است.
این وضعیت را در تولید محصوالت صنعتی مانند خودرو و دیگر لوازم را شاهدیم.

نگاهی به تصمیمات واقدامات مدیریت شهری در همه بخش ها نیز گویای این واقعیت است که مدیریت 
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بر کمیت هاست وهنوز دانش وتوانمندی و تخصص وبرنامه های الزم برای مدیریت بر کیفیت در ساختار 
شورای شهر وشهرداری وجود ندارد.

رشد وگسترش سراهای محله،فرهنگسراها وافزایش بودجه شهرداری از حدود سه هزار میلیارد در سال ۸۶ به 
حدود ۱۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ نشان میدهد که منابع و امکانات مالی الزم در اختیار گرفته شده اما 
شاخص های کبفی نه تنها رشدی نداشته بلکه اوضاع وخیم تر شده است.وضعیت آلودگی هوا که از مرحله 
بحران گذشته شاهد مثالی در این باره است. شورای شهر ازسال ۷۸ تشکیل شده واز سال ۸۲تا به امرور که 
تثبیت شده است میتوانسته در باره کیفیت هوا با تدوین یک برنامه بلند مدت اثرگذار باشدو علی رغم انکه 
مدیریت ثابتی داشته اما در طول دوازده سال گذشته به این مهمتربن مساله شهر تهران نپرداخته است زیرا 
فاقد توانمندی های تخصصی ومدیریتی الزم برای واردشدن به این مباحث است ونتوانسته از توان مراکر 

علمی نیز در این راه بهره گیرد.
واقعیت این است که تا شورای شهر به یک سازمان توانمند در مدیریت بر کیفیت تبدیل نشود ،تهران همچنان 

از هر لحاظ  شرایط بدتری را تجربه خواهدکرد.
علی اکبر عبدالحسینی آذر۱۳۹۴

بدیهی است من انتظار داشتم کسی که در ایران امروز با قانون پارلمان آشنا شده است، به قضایا اینطوری 
این  که  دارم خواننده ای  انتظار  بدهم. چون  توضیح  را  توقع  این  نمی بینم علت  نیازی  اینجا  در  نکند.  نگاه 
روزنوشت ها را دنبال می کند جواب این سؤال را بداند. در هر حال، این جواب را بعد از چند روز برایش 

ارسال کردم: 

متن شما را چند بار خواندم. مشکالت موحود به درستی توصیف شده است.  اما راه حل؟ بهتر است در این 
مورد سکوت کنم. قربانت. داود

فکر می کردم منظورم را درخواهد یافت. اما دیروز صبح دیدم این قطعه را برایم پست کرده است: 
کاش آدم ها می دانستند

که در هر دیدار،
یک تکه از یکدیگر را با خود می برند ...

عده زیادی
فقط غم هایشان را به ما می دهند

و چقدر اندک هستند
آدم های سخاوتمندی که

وقتی به خانه بر می گردی،
می بینی تکه های شادی هایشان را
در مشت های تو جا گذاشته اند...

فروغ چه زیبا گفت:
اگر یاد کسی هستیم،

این هنر اوست،
نه هنر ما ...!

خیلی لذت بردم. پاسخ دادم: 
بسیار هنرمندانه است. اگر از قلم خودتان تراوش کرده است، صادقانه به شما تبریک می گویم. شما یک شاعر 

مادرزاد هستید.

اما مایلم، اواَل مطمئنم سازید که آن بیماری لعنتی نتوانسته قلب شما را ترک بیاندازد.
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بالفاصله این جواب را برایم فرستاد: اولی نوشه من نبود. اما چشم، آنچه از خودم است برای شما ارسال 
خواهم کرد. 

اینجا بود که یادم افتاد او در زمینه قصه اهل قلم است. اما حاال متوجه شدم شعر هم می گوید. این هم اشعاری 
این اندازه پر احساس و جالب. بعد برایش نوشتم حاال من ادامه می دهم. و این مطالب را برایش پست کردم:

انکار کنید من از این جمله چه نتیجه ای می توانم بگیرم که می نویسید: شهر افول  حتی اگر خود شما 
آدمیت است؟

نه. به نظر من، در حالیکه ده محل خریت بود، شهر مهد تمدن و  آزادی است. اما شهر های امروز ما - 
تأکید می کنم - شهرهای امروز ما که چیزی حز طویله ای برای دهاتیان سابق نیست، همین است که شما 

می فرمایید: افول آدمیت

حتی این طویله بودن هم - بعد از آشنایی ما با مجموعه حق و حقوق شهروندی که در قانون پارلمان 
- به عنوان قانون تصمیم گیری شهری و متمدنانه کشف شد - قابل فهم است: دهاتیانی که از النه های 
موریانه ای خود به شهر فرار کرده اند - که حق دارند از آن زندگی کوفتی فرار کنند و به شهر بیایند - با 
این حق و حقوق آشنا نیستند. در نتیجه من فکر می کنم به سادگی می توانیم این حقوق را بیاموزیم و 
شهر را به جایی تبدیل کنیم که مثل نیویورک در شب سال نو میالدی شش میلیون شهروند در میدان آن 
جمع شوند و با هم یک صدا این شعر جان لنون را بخوانند:  تصور کن، کشوری وجود ندارد که برایش 

کشته شوی. . .

در جوابم نوشت: 
شهر بی ازادی وبدون تجلی هنر و بروز فرهنگ های متنوع و متعدد، بله طویله است.

به خصوص که ایدیولوژی از انسانها یک تعریف واحد دارد واز تنوع بیزار است

درجوابش نوشتم:
کامال حق با شماست. اما اجازه می خواهم به موضوع قبلی برگردم.

همانطور که عرض کردم، به تعداد افرادی که در یک مشکل شریک هستند، راه حل وجود دارد و تمام 
این راه  حل ها نیز به یک اندازه اعتبار دارد یا ندارد. خوب. چاره چیست؟

تصمیم  به  مشاع  به صورت  بتوانند  باید  هستند  شریک  مشکل  یک  در  که  افرادی  می دانید:  بهتر  شما 
مشترکی در مورد آن مشکل برسند به نحوی که همه احساس کنند راه حل به دست آمده به یک اندازه 
متعلق به همه ی اعضای آن مشکل است و بعد، همه با هم برای تحقق آن راه حل بکوشند. بنا براین، 
هر راه حلی که برای یک مشکل به ذهن من برسد راه حل واقعی نیست. این راه حل فقط باید از طریق 

همکاری تمام اعضای آن مشکل و به روش عرف پارلمانی حاصل شود.

می بینید که اگر اعضای یک مشکل با قانون و رویه پارلمانی برای رسسیدن به اجماع برای راه حل آن 
مشکل آشنا باشند، ما تازه در مسیر عملی حل آن مشکل قرار گرفته ایم که البته ممکن است در کشف راه 
حل هم اشتباده کرده باشیم. اما دیگر یکدیگر را متهم نمی کنیم و دوباره تالش خواهیم کرد که راه حل 

بهتری را تجربه کنیم.

نمی دانم به شما عرض کرده ام که قباَل اعتقاد داشتم اگر شریک خوب بود خدا شریک می گرفت. اما حاال 
می گویم اگر خدا با قانون پارلمان آشنا بود با همه شریک می شد!
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خالصه کنم: ما باید با هم همکاری کنیم. دانش فنی آن هم موجود است. بدورد

منتظر پاسخ شما می مانم.

در جوابم نوشت: 
اما در ایران یک مشکل بزرگ هست به نام ایدیولوژی که افساری است بر گردن مردمان که هویت وامال 

وارمانهای انان را به دست خودشان نابود میسازد

پرسیدم:
آیا این بخش از صحبت شما تمام شد؟

نوشت:
این ایدیولوژی، ایدیولوژی دستگاه حاکم است وتوانسته در خصوصی ترین بخش احساس و اندیشه 

ورفتار مردمان رسوب کند. مردم خود ضد آزادی اند.

نوشتم: 
نیافته است. ذهن هم یک نهاد  کاماَل حق باشماست. اما ایدتولوژی محصول یک ذهن بسته و توسعه 
اجتماعی است که مناسبات اجتماعی همان جامعه ای را بازتاب می دهد که صاحب ذهن در آن بالیده 
است. انقالب اسالمی واکنش اعتراضی دهاتیان به روش های زندگی شهریان بود. حیف که شما در ده 
زندگی نکرده اید تا با پوست و گوشت خود ذهن کوچک یک دهاتی را لمس کنید. در جریان انقالب 
دهاتیان قدرت را تسخیر کردند و از این طریق به منزلت و ثروت رسیدند. و به این سادگی ها هم قدرت 
را واگذار نخواهند کرد. اما محور تمدنی جدیدی که از مشهد تا تهران و از تهران تا تبریز - در دامنه های 
رشته کوه البرز در حال شکل گیری است، یک اقیانوس عظیم است که افراد ساکن در آن خواه ناخواه 
ذهن توسعه یافته ای خواهد یافت که ایدتولو ژی را با سرعت طرد خواهد کرد. خیلی خیلی زودتر از آنچه 
که بتوانیم تصور کنیم. در نتیجه،  تحوالت ملکولی در مقیاس اقیانوسی در کار است که تمام این اوضاع 

را به صورت بنیادین دگر گون می سازد. 

راستش بعد از همین گفتگو ها احساس کردم اگر جلوی خودم را نگیرم، و به تلگرام هم معتاد شوم از کار و 
زندگی خواهم افتاد. در اینجا بود که از آقای عبدالحسینی به خاطر مشغله زیاد عذر خواستم و به او قول دادم 
که بحث را در فرصت دیگر ادامه دهیم. حاال هم منتظر می مانم تا ببینم برای همکاری در کرج چه پاسخی 

خواهد داد. هرچند احساس می کنم هنوز وضع روحی سابق خود را بازنیافته است. 

این نمونه ها را فقط بابت اینکه توضیح بدهم چطور به تدریج دارد گفتمان آلترناتیو ساخته و گسترش می یابد. 
در همین گفتگو های دو نفره تلگرامی نیز شکل گیری عناصر مهم آن گفتمان جامع آلترناتیو را می شود یافت. 

اما یک نمونه دیگر: 

یک وکیل پروفشنال
از نخستین لحظاتی که آقای دانیال اعلمی کانال کادرها را راه انداخته بود، کسی به نام محمود عضو کانال شده 
بود. عکس خودش را هم در صفحه تلگرام جاگذاری کرده بود که دارد از روی صخره ای به پائین می پرد. 
اما وضعیت صخره و دره های سرسبز زیرپا و پشت سر او به نحوی است که انگار صاحب عکس دارد به 
جهانی به انتها و بدون ته می پرد. اما نمی شد دریافت که این مرد در حال پرواز به اعماق دره بی انتها کیست. 

آنکه شجاعت و  اما من، ضمن  بود.  ارسال کرده  برایم  را هم  از نوشت های سروش  قعطه  فرد یک  همین 
جسارت این روشنفکر دینی را تشویق می کنم و معتقدم وجود افرادی مثل او بسیار ارزشمند است، اما خودم  
بار که تلگرام را مرور می کردم نگاهی به متن سروش  بیایم. به همین دلیل هر  با عقایدش کنار  نمی توانم 
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می  انداختم و تأسف می خوردم که چرا این آقای محمود نام را نمی شناسم. 

دیروز جمعه بود که تصمیم گرفتم عکس کوچک او را به اصطالح باربرداری کنم. و وقتی عکس محمود در 
صفحه مونیتور باز شد او را شناختم: دکتر محمود بهزادی. یک وکیل پروفشنال. 

محمود بهزادی از جوانان مبارز و سیاسی قبل از انقالب است که به خاطر فعالیت های سیاسی اش در قبل 
از انقالب اسمش به تیتر اول روزنامه های قبل از انقالب هم کشیده شد. بعد از انقالب به زندان افتاد. اما 
من با بردار او در بند های مشترکی حبس کشیده بودم. بعد از آزادی از زندان و شرکت در مراسم مربوط به 
بچه های زندانی سیاسی بود که با دکتر محمود بهزادی آشنا شدم و این آشنا خیلی سریع عمیق شد به نحوی 
که وقتی برای راه اندازی شعبه اخالق پرفشنال در پروفشن ها دنبال وکیل می گشتم سراغ او رفتم و او هم از 
ایده بازآفرینی پروفشن ها از شبه پروفشن ها دولتی استقبال کرد و در نخستین و دومین مراسم سالگرد مؤسسه 
اخالق پزشکی ایرانیان شرکت کرد. در دوران جنبش سبز هم یک وب سایت به نام وکالی سبز راه انداختم 

که او هم سهمی در آن بر عهده گرفت. 

محمود از همان نخستین روز هایی که برای برگزاری کارگاه آموزش دستورنامه دنبال وکیل می گشتم با من 
همکاری داشت. اما - یادم نیست که من به جای او عبدالفتاح سلطانی را انتخاب کردم یا او بود که به دلیل 

سفرهای هر از گاهی به خارح کشور به من پیشنهاد کرد به جای او روی عبدالفتاح حساب کنم. 

گفتنی است که زن و دو دختر وی در خارج از کشور زندگی می کنند و او چند ماه خارج و چند ماه ایران 
است. به همین دلیل عذرش برای عدم شرکت در کارگاه ها موجه بود و به همین دلیل من از وکال آقای 
عبدالفتاح سلطانی را در نظر گرفتم که البته او هم به زندان افتاد و به جایش سراغ آقای آرش کیخسروی رفتم 

که یک فعال حرفه ای است. بگذریم. 

در جریان جنبش سبز و سال های بعد از آن ارتباط من با این آقای بهزادی خیلی گرم تر بود. هر از گاهی که 
گذرش به این طرف ها می آمد به دفتر سر می زد. اما حاال کمتر همدیگر را می بینیم. اما به محض انتشار کانال 
عضو آن شده بود و برای من هم یک قطعه از سروش فرستاده بود که چون او را نشناختم جوابی هم به او 
ندادم. اما دیروز صبح به محض اینکه او را شناختم متنی برایش پست کردم که این متن هم عناصر مهمی از 
همان گفتمان آلترناتیو جامع را در خود دارد و به همین دلیل نوشته سروش و توضیح خودم را - که برای 

محمود بهزادی ارسال کردم نقل می کنم: 

ما با عقول جامعه طرفیم، منبري ها اما با عواطف جامعه. ما عقل را به تعقل تلنگر مي زنیم، آنان شعله 
عاطفه را متبلور ميکنند. ما خرد را بارور مي کنیم آنان احساس را . ما مي تکانیم آنان مي شورانند. ما 

مي سگاالنیم آنان مي ناالنند ....
معلوم و روشن است که شوراندن عاطفه آسانتر است و بارور کردن خرد مشکل تر. شوراندن عواطف 
جامعه را به سویي مي برد، بارور ساختن خرد جامعه را به سوي دیگر. آنان پس از مدتي مرید و عاشق 
سینه چاک پیدا مي کنند اما ما منتقد و گردنکشان بي باک. آنان بر دوش مریدان مي نشینند، ما بر سیبل 

فحش منتقدان .
آنان جهل مي کارند و خرافه درو مي کنند ما اما بذر پرسش می افشانیم و تعقل برداشت مي کنیم. جاهله 

دستاورد غایي آنان است، عاقله ارمغان نهایي ما. 

عقل گر دشنامم دهد من راضي ام
زآنکه فیضي دارد از فیاضي ام
احمق ار حلوا نهد اندر لب ام

من از آن حلواي او اندر تب ام



66

نمی شود  باشد.  مناقشه  می تواند محل  نه،  یا  اینکه درست هم هست  اما  است.  زیبایی  متن مسجع  خوب. 
دریافت منظورش از »ما« کیست؟ فالسفه؟ و آنان کی؟ متکلمان یا روحانیان یا منبری ها؟ در میان متکلمان 
هم فیلسوفانی بوه اند که مطردو شد ه اند. نمونه اش خمینی که در حوزه هم از ظرفش آب نمی خورد ند چون 
فلسفه می گفت. یا مالصد را که او همه فلسفه می گفت. بله، اگر از این نکته  سنجی ها بگذریم - که به نظر من 
نباید بگذریم - می شود یک جور د یگر به قضیه نگاه کرد. به همین خاطر متن زیر را نوشتم و برای او فرستام: 

بله. مقایسه خوبی است: یکی برای د هاتیان، د یگری برای شهریان. اگر بچه ده باشی،  و مراحل تحول 
از دهاتی گری به شهری گری را طی کرده باشی، می توانی علت این تفاوت ها را درک کنی و تا وقتی 
در ایران ده وجود دارد از این جور دهاتیان هم تولید می شود. درست همانطور که در آمریکا، برخی از 
ایالت های کنار ساحل دموکرات پرورند و برخی از ایاالت مرکز آمریکا که بیشتر کشاورز هستند، محل 
زاد و ولد جمهور  یخواهان. خوب به جای جنگ شهری و دهاتی، باید بیاموزیم که این رقابت های سیاسی 
را در قالب یک نظام سیاسی ددموکراتیک سازمان بدهیم: ۴ سال جمهوری ایرانی مال شهری ها و چهار 
سال هم جمهوری اسالمی مال دهاتی ها. با چنین نگاهی، ادبیات سروش بهداشتی نیست. دهاتیان هم 
حق دارند همانطور که هستند باشند و همانطور که دوست دارند فکر کند. مشروط بر اینکه قواعد بازی 
قانون پارلمان را رعایت کنند. اما نه سروش و نه سایر روشنفکران، این قواعد پیچیده را بلد نیستند و در 

نتیجه هنوز همه شهری ها هم دهاتی تشریف دارند. عجب جمالتی تراوش فرمود!

در ضمن. من فقط همین امروز صبح که عکس را بزرگ کردم و در آن خیره شدم تو را شناختم. به تلگرام 
خوش آمدی. قدمت روی چشم. قربانت. داود

گفتگو های جمعه
د یروز جمعه سه گفتگو د اشتم: د وتا تلفنی با آقای د اود رئیس د انا و آقای د انیال اعلمی و یکی هم حضوری با 
آقای پرهام رضایی. این دو گفتگو نیز به نوعی وضعیت پیش رفت جنبش کادرها و شکل گیری گفتمان جامع 

آلترناتیو را نشان می د هد. پس با تأکید روی این جنبه  از گفتگو ها خالصه آن را نقل می کنم: 

یک  روید اد نو
حوالی ظهر د یروز بود که آقای د اود رئیس د انا زنگ زد و گفت که در شورای محلی انجمن معتاد ان گمنام 

است و با یک مشکل برخورد ه اند و زنگ زد ه تا ببیند که قواعد رابرت د ر مورد آن چه  می گوید؟ 

همین جا توجه خوانند گان احتمالی را به این نکته جلب می کنم که چنین رو یداد ی د ر تاریخ ایران باید برای 
نخستین بار رخ  د ا د ه باشد که کسی از د اخل یک نشست د ر شهر کرج به مربی  پارلمانی د ر تهران زنگ بزند 
و از او در مورد یک مسأله مربو ط به اد اره جلسه سؤال کند. البته،  آقای رئیس دانا چند بار د یگر هم به همین 

طور از من سؤال کرد ه است. اما آن ها هم از همین جنس هستند. اما مسأله چه بود؟ 

آقای رئیس د انا برایم توضیح د اد که د ر جریان تصویب صورتجلسه نشست قبلی بین حاضران د ر مورد یک 
بند از صورتجلسه تهیه شد ه اخالف نظر وجود د  ارد. چطور باید آن را حل کنیم؟ 

به نظرم لزومی ند ارد که به جزئیات بپرد ازم. فقط همین که چنین مسائلی به وجود آمد ه  و عد ه ای برایشان این 
مسائل به مسأله بد ل شد ه،  اهمیت تاریخی د ارد.

البته،  برای آقای رئیس د انا توضیح د اد م که خود م نیز به خاطر ند ارم که د ر این زمینه کتاب چه پاسخ صریحی 
بعد هم  و  د اد م  برایش شرح  پرکرد ن جای خا لی  تکنیک  از  استفاد ه  با  را  اما روش حل مسأله  است.  د اد ه 

خد احافظی کرد  یم و مسأله ختم به خیر شد. 
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شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

ادامه. . . 
حدود ساعت دو بعد از ظهر بود که آقای دانیال اعلمی زنگ زد. نمی دانم در مورد چالشی که با پدرش داشتم 
چقدر مطلع بود. پدرش مردی عاطفی است و گمان نمی کنم بتواند احساسات و عواطف خودش را از پسرش 
مخفی کند. وقتی من از آقای دانیال پرسیدم: که آیا او هم عضو کانال کارگاه قواعد نظم رابرت - که پدرش 
راه انداخته و یادداشت هایی را در آن می گذارد که برای اعضای الکتروگروه خودش پست می کند - هست 
یانه، به من جواب: بله. می توانم تصور کنم که در این مورد با پدرش صحبت کرده باشد و پدرش هم توضیح 
داده است که من از دست او دلخور شده ام. به خاطر مجموع این قضایا فکر می کنم آقای دانیال اعلمی باید از 
چالش من با پدرش تا حدی با خبر شده باشد. شاید می خواست ببیند من در مورد او چه فکر می کنم و آیا 

چالش من با پدرش در ارتباط من با او چه تأثیری گذاشته است؟ 

در هر حال، نوع رابطه من با پدرش که البته هنوز هم بسیار عالی و صمیمانه  است هیچ ربطی به رابطه ام با 
دانیال نخواهد داشت. بعد از حوالپرسی شهرستانی که با هم داشتیم )و او - مثل آقای عباس تاجیک، پسر 
عمومی من، چندین و چند بار پشت سرهم می پرسد: حال شما چطور است؟(، رفت سراغ مسأله اصلی، یا در 
واقع مسائل اصلی. و مسائل اصلی یک مجموعه مسأله بسیار عالی بود در مورد منشأ قانون و رابطه قانون با 
مردم و خوب و بد بودن قانون و از این قبیل مسائل بسیار مهم و عالی که بسیار هم خوب طرح و دسته بندی 
شده بود. متأسفانه تمان آن سؤال های خیلی خوب طرح و مدون شده یادم نمانده است. اما وقتی سؤا ل هایش 
را مطرح کرد توضیح دادم که شما سؤاالتی را مطرح کردید که هر فیلسوق حقی تمام وقت و عمر خودش 
را باید صرف یافتن پاسخ آن ها بکند. و واقعَا سؤال هایش همین ماهیت را داشت. اینکه در چنین سنی چنین 
سوال هایی به این ترتیب درست به ذهنش رسیده بود، یا در واقع ذهنش طرح کرده بود، لذت بردم. اما دلش 
می خواست که من طی یک گفتگوی تلفنی در مورد این سؤال ها برایش توضیح بدهم و پاسخ تمام سؤال ها را 
در یک بسته حاضر آمده به او بدهم، خیلی تصور کودکانه ای بود. با صراحت برایش تعریف کردم که اساسَا 
کل فلسفه حق یعنی یک تالش مستمر یک فیلسوف حق برای یافتن پاسخ درست همین سؤال ها. و بعد از 
این مقدمه بود که نطقم را شروع کردم. و حاال چطور می توانم حدود دو ساعت خطبه تلفنی را شرح بدهم؟  
می دانم وقتی صحبت هایم تمام شد )که البته چند دور ادامه داشت( دانیال در جمالتی که به عنوان تشکر 
مطرح می کرد - با صداقت اعتراف کرد که هر بخش از صحبت های من برای او بیش از چندین ترم دانشگاه 
نکات تازه و جالب داشته است که تمام آن را هم در حدی که می توانسته، یادداشت کرده  است. راستش خودم 
نیز - بدون آنکه بخواهم اغراقی کنم - و در مقایسه با آنچه که در گفتمان های رایج امروز جریان دارد، تمام 

نکاتی که مطرح کردم نو بود. البته نه لزومَا برای خوانندگان این روزنوشت ها. 

ممنوعیت انتقاد از گذشته سازمان
یکی از نکاتی که برای آقای دانیال مطرح کردم و فکر می کنم برای خودم نیز نو بود، تحت تأثیر مطالبی بود 
که همان روز و طی یکی دو روز اخیر از طریق کانال وب سایت نشریه ایران فردا به مدیرمسؤلی آقای حامد 
سحابی به تلگرام من ارسال شده بود. باید اضافه کنم که آقای سحابی )سوم( شماره همراه من را به کانال 
ایران فردا اضافه کرده است و به این ترتیب هر مطلبی که در کانال پست شود به دست من هم می رسد. و از 
جمله مطالبی که طی چهار شماره برای من ارسال شد، نقد نویسنده ای است به مقاله ای به قلم فردی به نام 
مجتهدزاده که به برخی از رفتارها و کردارهای زنده یاد مصدق انتقاد کرده است. و این فرد جدید نیز به آقای 

مجتهدزاده جواب داده است. 

صرف نگاه به عنوان و لید یکی دو خطی این مطالب که از طریق کانال ایران فردا برایم ارسال می شد کافی بود 
که به این نکته توجه کنم که چطور احزاب سیاسی در ایران معاصر - بی توجه به این اصل منطقی ممنوعیت 
هر نوع نقد گذشته یک سازمان و حزب سیاسی - این طور تمام مدت به پر و پای هم بپیچند و یکدیگر را 
تخریب کنند. یکی مصدق را بی نقص تلفی کند و هر نوع انتقادی را تخریب وی و دستاوردها جبیه می و 

مبارزات مردم تلقی کند و جنگ حیدری و نعمتی هم همین طور ادامه یابد. 
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در جریان گفتگوی تلفنی با دانیال و به مناسبتی که االن آن را به خاطر ندارم به همین دعوای تاریخ بر سر 
میراث مصدق پرداختم و یادآوری کردم که طبق قانون پارلمان نقد گذشته یک سازمان و یک انجمن ممنوع 
است، جز در اصالح یا ابطال یک مصوبه، که در آن صورت نیز اعضا فقط حق دارند در چارچوب مسأله مورد 
نظر نطق کنند. بعد ادامه دادم: فرض بر این است که در هر زمان در هر سازمان مخالف و موافقی وجود دارد. 
در نتیجه در زمان خود مصدق هم البد در جبهه  ملی و یا در هر جای دیگری موافق و موافق درون حزبی 
هم وجود داشته است و در نتیجه، اصاَل ممکن نیست و نباید انتظار داشته باشیم که همه اعضای جبهه  ملی 
هم دز زمان حیات مصدق به طور صد در صد با تمام نظرات و رفتارها و مواضع مصدق موافق بوده اند. در 
نتیجه بدیهی است که این مخالفت ها هنوز ادامه داشته باشد. اما احزاب سیاسی حق ندارد به این اخالف ها 
بپردازند مگر آنکه بخواهند یک سند یا یک مصوبه را اصالح کنند که آن  هم مذاکره طبق قانون باید به همان 

موشوع مورد اصالح باقی بماند. 

در ادامه توضیح دادم که تصور کنید که احزاب سیاسی همین اصل را بدانند و آن را رعایت کنند: در آن 
صورت دیگر بحث در مورد مصدق به امری تاریخی تبدیل می شود که محافل آکادمی تاریخ به عنوان یک 
موضوع آکادمیک و غیرسیاسی باید به آن بپردازند. بعد به وضعیت انگلستان اشاره کردم و توضیح دادم: این 
همه نخست وزیر در انگلستان آمده و رفته است. چرا هیچ یک از آنان به علم و کتل یک حزب بدل نشده اند.
چون فرض بر این است که هر کدام از نخست وزیران هم بر اساس اکثریت آرا کار کرده اند و در هر زمان 
هم نیروی مخالفی - حتی در دورن یک حزب - وجود داشته که با نظرات و مواضع نخسیت وزیر مخالف 
بوده اند. بنا بر این دلیلی وجود ندارد نخست وزیر یک حزب سیاسی به علم و کتل بدل شود و وسیله ای برای 

تسویه حساب سیاسی شود. 

تأکید می کنم که من فقط یک نمونه از مباحثی که با آقای دانیال در میان گذاشتم نقل می کنم. در حالیکه حدود 
دو ساعت برایش صحبت کردم و در مقایسه با گفتمان های جاری تمام آن نکات هم برای جوانی مثل دانیال 

تازگی باید داشته باشد. 

سومین گفتگوی دیروز با آقای پرهام رضایی بود که ساعت پنج و نیم بعد از ظهر به دفتر آمد و تصمیم داشت 
که شب هم به یک مهمانی چشن تولد برود. 

به سفارش نشریه دانشجویی »زمستان« یک مقاله نوشته بود در مورد مهاجرت. از آن جا که به نظر خودش 
بخش مهمی از مطالبی که نوشته بود تحت تأثیر گفتگوهای با من نوشته شده بود می خواست مطمئن شود که 

آنچه که نوشته است با مطالب و نظرات من خیلی مخالف نباشد. 

البته، خیلی خالصه که بخواهم بگویم اینکه: مقاله خوبی نبود و من هم با صراحت گفتم که اگر آن را برای 
نشر در وب سایت کادرها دات کام به من بدهد، آن را منتشر نخواهم کرد و او را واخواهم داشت که مقاله 
را از نو بنویسد. اما حاال چون وقت نیست که بخواهیم سر فرصت مقاله را بازنویسی کنیم، به نویسندگان 

زمستان تحویل بده و تصمیم اینکه چاپ بکنند یا نه به عهد خودشان. 

باید اعتراف کنم تصمیم داشتم خویشتن دار باشم و از دادن نظر در مورد مقاله خودداری کنم. اما دریافتم حتی 
اگر چیزی نگویم به این حساب گذاشته خواهد شد که من با مقاله موافق نیستم. به همین دلیل با صراحت 
کارش را نقادی کردم و حاال تمام نگرانی من این است که آیا اثر منفی بر روحیه این جوان بسیار با استعداد 

نگذاشته باشد. 

تأثیر  باهوشی است - مطلبی در مورد  او جوان  فاضلی - که  آقای  دنبال درخواست من،  به  قبل و  مدتی 
کارگاه های آموزش دستورنامه بر خودش برای نشر در وب سایت کادرها دات کام نوشت. اما آن مقاله  هم 
قابل انتشار نبود. به همین خاطر، از آن پس من دیگر درخواست نوشتن مقاله و گزارش از کارورزان جوان 
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را کنار گذاشتم. آنان زحمت می کشند، مطلب را می نوسیند، اما من با بی رحمی به آنان می گویم مقاله اشان 
قابل چاپ نیست. 

البته، مقاله آقای پرهام را من سفارش نداده  بودم. اما نمی توانستم از مطلبی که خوب نبود الکی تعریف بکنم. 
به این همه کوشیدم حتی المقدور احساسات او را خدشه  دار نکنم. اما، همان جا بود که به خصوص با توجه 
به تجربه نوشتن آقای فاضلی و مطلب دیگری که آقای دانیال اعلمی در مورد انتخابات خبرگان نوشته بود، 
ناگهان این سؤال برایم مطرح شد که آیا این افراد اساسَا خواهند توانست نویسنده و مترجمان خوبی بشوند؟ 
و وقتی هنوز این مهارت را کسب نکرده اند، و در واقع نه نویسنده اند و نه مترجم، چطور من آنان را تشویق 
کرده ام که سرخود انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی را تأسیس کنند؟ فکر می کنم از همانجا بود 
که این سؤال در ذهنم شکل گرفت که چطور می شود کمک کرد تا این جوانان به مرور مهارت های دشوار 

نویسندگی - و مهم تر - خوب نوشتن را کسب کنند؟ 

در باره مقاله 
ظاهراً نشریه زمستان که در میان نشریات دانشجویی دیگری که دیدم، از بقیه حرفه ای تر بود، تصمیم گرفته 
است که مجموعه مطلبی در مورد مهاجرت منتشر کند. البد در ارتباط با سیل مهاجرت سوریه ای ها به اروپا. 
آقای پرهام یک مطلب یک صفحه  و نیمی نوشته است که دربخش اصلی و اولیه آن کوشیده بود پویایی های 
مهاجرت از دهات کویری ایران به کالن شهر ها را از زاویه ی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی که در چند دهه 
اخیر در پی داشته است شرح دهد. انتقاد من به این قسمت از نوشته او این بود که من می فهمم شما چه 
می خواسته اید بگوید، چون در مورد نکاتی نوشته اید که در مورد آن ها درکارگاه ها کلی بحث شده است. اما 
معلوم نیست از این نوشته گنگ، مخاطب شما هم همان چیزهایی را بفهمد که من می فهمم. به بیان دقیق تر 
می شود گفت که مخاطبان شما احتمااَل چیز زیادی نخواهند فهمید اما پی خواهند برد که گویا نویسنده ی این 
مقاله حرف های مهمی داشته است یا زده است که ما نمی فهمیم. بقیه مقاله هم که به قسمت اول و اصلی 

مقاله ارتباطی نداشت. 

در هر صورت، اگر فرصت بود و اگر آقای پرهام هم به خاطر نزدیکی امتحانات دانشگاه گرفتار نبود، می شد 
همین مقاله را به عنوان یک متن کارگاهی وسط گذاشت و روی آن کار کرد و یک مقاله خوب از آن بازنویسی 
کرد که در آن صورت مهارت نویسندگی هم تمرین می شد. اما آقای رضایی فرصت نداشت. در نتیجه گفتم: 
خودت می دانی که مطلب را به زمستان بدهی یا نه. اما قباَل گفته بودم که بعد از چاپ در »زمستان« در وب 
سایت کار خواهیم کرد. اما االن می گویم به این ترتیب قابل چاپ در وب سایت نیست مگر آنکه به طور 

اساسی بازنویسی شود. 

طرح دو موضوع ذهنی
شامگاه جمعه و در جریان گفگو با آقای پرهام رضایی - که موهای فرفری خودش را هم به امان خدا رها 
کرده است - به چند دغدغه ذهنی روزهای اخیر خودم نیز اشاره کردم که فکر می  کردم برایش جالب باشد. 
در ادامه به آن ها اشاره ای می کنم چون حدس می زنم این جریان های ذهنی در درونم ادامه خواهند یافت و 

به جایی خو اهند رسید: 

تحلیل های خاطرات دهاتی
این روز ها خاطرات دوران کودکی از روستا های دمزآباد، داود آباد، امین آباد، پیشوا و حتی ورامین را که در 
دوران کودکی آن ها را تجربه کرده ام، مرور می کنم و طی فرایندی که باید جداگانه آن ها را تشریح کنم، به 
جاهای جالبی می رسم که کمک می کنند قواعد ناظر بر این رویدادها را کشف کنم و گویا دارم به تئوری ای 
که بشود این رویدادها را توضیح داد نزدیک تر می شود. بخشی از این خاطرات را عصر روز جمعه برای آقای 
پرهام رضایی تعریف کردم. اشاره به آن ها برای نشان دادن اینکه این عقاید و ایده ها چگونه به وجود می آیند 

و پخته می شوند و در سطح جامعه بسط می یابند، جالب است. 
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نقش آب در حیات دهاتیان
هیج وقت خاطره تماشای یک فیلم مستند تلویزیونی را فراموش نمی کنم: نمی دانم به چه وسیله ای با دور 
تند پیدا شدن یک گستره ی وسیع آبادانی را در جایی در آفریقا نشان می داد و در ادامه نیز نشان داده می شد 
که چطور همن گستره بسیار سرسبز با سرعت به بیابانی کاماَل بی آب و علف تبدیل می شد. خیلی عجیب 
بود: درست وسط کویر، انگار چشمه کوچکی از فضای سبز آشکار می شد و با سرعت کویر را فرامی گرفت 
و همه جا سبز می شود. بعد، با سرعت، عکس همین روند طی می شد. یعنی تمام آن فضای سبز و دلگشا با 
سرعت به بیابان تبدیل می شد و آخرین نقطه آن فضای سبز نیز در دریایی از بیابان محو می شد و دوباره از نو. 

ابنکه آن گستره فضای سبز هرسال دوباره با فرارسیدن بهار سر برمی آورد، امید بخش بود. متأسفانه، در ایران 
این طور نیست. بلکه به صورت تدریجی همه جا خشک می شود و در کام کویر پیش خزنده فرومی رود. 

چند وقت پیش در یکی از وب سایت های فارسی زبان خارجی، یک کارشناس امور حیوانات اهلی گفته 
بود که اگر می خواهید جلو ازدیاد گربه ها را در سطح تهران بگیرید، الزم نیست آنان را بکشید، بلکه باید به 
روش های دیگری مانع از افزایش جمعیت آنان شوید. بسیار خوب، اما چطور؟ پاسخ آن کارشناس این بود: 
با سر راه نگذاشتن غذا در سطل های آشغال کنار کوچه ها و خیابان ها. آن کارشناس نظرش این بود که وقتی 
گربه ها غذا برای خوردن نداشته باشند، جعیت شان زیاد نخواهد شد. این اظهار نظر بدجوری در ذهن من 
اثر گذاشت. و این روز ها بخش های مختلف روستای دمزآباد را با هم مقایسه می کنم: می بینم قسمت پائین 
آبادی که زیر مظهر قنات در وسط میدان آبادی ساخته شده بود، میزان رشد جمعیت بیشتر از قسمت باالی 
آبادی بوده است که در قسمت باالی مطهر قنات ساخته شده بود. این نکته را در جریان گفتگو با آقای پرهام 
تشریح کردم و نتیجه گرفتم: به نظر می رسد آن بخش از اهالی روستای دمزآباد که در قسمت پائینی آبادی 
ساکن بودند و آب قنات روی زمین خانه، باغ و باغچه و مزرعه آنان سوار می شد، تعداد بچه های سالم تری 
داشتند که کزنده باقی مانده بود. اما برخی از اقوام ما که در قسمت باالیی آبادی ساکن بودند، تعداد بچه های 
زنده مانده آنان نیز به مراتب کم تر از اهالی ساکن در قسمت جنوبی آبادی بود. به عنوان نمونه ، از عمه من 
که شوهرش خوش نشین بود و منزلشان آب قنات و حتی چاه هم نداشت، فقط یک پسر و یک دختر باقی 
ماند. اما از خانواده دایی مادرم که در قسمت جنوبی آبادی ساکن بودند و باغچه منزلش همیشه آب داشت و 

در حیاتشان هم یک چاه آب داشتند، حدود ده پسر و سه دختر باقی ماند. 

نکته جدید
در جریان توضیح این قضایا برای آقای پرهام بود که خودم به نکته جدیدی رسیدم: در چنان محیطی جمعیت 
اضافه پیدا نمی شود که افرادی مثل نادرشاه آنان را به هند بکشاند و سر به نیست کند. بلکه به دلیل ضعف 
ناشی از سوء تغذیه اهالی این روستا ها و به خصوص آن بخش از اهالی روستان که از سطح میانگین همان 

روستا هم کم تر می خوردند، چنان ضعیف می شدند که بر اساس کم ترین باد مخالفی می مردند. 

و بعد از آنکه شیوه معاش انگلی شوهر عمه ام را برای آقای پرهام تعریف کردم - که خارکن بود و بوته های 
خار را در تابستان جمع می کرد تا در زمستان دو سه تا بز آن ها را بخورند و زندگی بخور و نمیر خانواده از راه 
شیر همان دو سه بز تأمین می شد - توضیح دادم که چطور تنها پسر و دختر این خانواده با یک پسر و دختر 
از یک خانواده پر جمعیت در داود آباد ورامین گاو به گاو کردند، اما دختر و پسر عمه من برای ادامه زندگی 
و بعد از ازدواج به داودآباد رفتند و تا آخر عمر از اینکه پدر و مادرشان با کوچ غریبانه آنان به یک ده غریب 
موافقت کرده  بودند زجر کشیدند. بعد این سؤال را برای آقای پرهام مطرح کردم: چرا به داودآباد رفتند؟ چون 
دمزآباد دیگر هیچ جایی برای تشکیل دو خانواده جدید نداشت. اما داودآباد که در آن رودخانه های پرآبی 
جریان داشت، می توانست جمعیت زیادی دمزآباد را جذب کند. بعد، همین دختر و پسری که از دمزآباد به 
داودآباد مهاجرت کردند، هر کدام حدود ده تا دوازده دختر و پسر پس انداختند. نتیجه اینکه، وقتی آب به 
اندازه کافی نباشد و جمعیت هم به خاطر نبود وسایل بهداشتی پیش گیری از حاملگی ناخواسته رشد کند، 
اهالی ده غذای کم تری گیرشان خواهد آمد و ضعیف خواهند شد و مثل بیدی به هر بادی می لرزند و می میرند. 
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وقتی از این زاویه قضیه را دنبال کنم می شود فهمید که چرا برخی از فامیل ما که همه ریشه در دمزآباد 
داشته اند به پیشوا، خواجه ولی، داود آباد، امین آباد، شهر ری و ورامین کوچک کردند و چرا خانواده هایی هم که 

کوچک نکردند با مرگ و میر شدید فرزندان خود مواجه می شدند. 

فکر می کنم اگر همینطور به تأمالت خودم در مورد دهات ایران ادامه بدهم به جایی خواهم رسید. 

فیزیک/شیمی
وقتی آقای پرهام رضایی در گفتگوی عصر جمعه به من گفت که قرار است در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه 
صنعتی شریف در رشته ای به نام فیزیک/شیمی ادامه بدهد، تعجب کردم: فیزیکپ/شیمی دیگر چیست؟ - 
هیچ، حوزه ای که فیزیک و شیمی یکی می شود. من خیلی خوشحال شدم و از آقای رضایی قول گرفتم که 
بعد از قبولی در این رشته برای فهم کار ذهن با هم همکاری کنیم. بعد برایش توضیح دادم که به نظرم در 
حال حاضر تئوری های فیلسوفانی مثل کانت، هگل و از این قبیل ، مربوط به فلسفه ذهن - که البته من با آن ها 
آشنا هستم - برای توضیح پیچیدگی عظیم ذهن بشر واقعَا ناتوان هستند. به همین خاطر الزم است به نحو 
احسن با فیزیک مدرن آشنا شوم و فکر می کنم برای توضیح ذهن به آن تئوری ها الزم داشته باشیم. این نکته 
را نخستین بار آقای پرهام رضایی برای من مطرح کرد و من از آن خیلی خوشم می آید و به آن فکر می کنم. 
در گفتگوی عصر جمعه با آقای پرهام رضایی در این مورد هم زیاد صحبت کردیم و من فکر می کنم نکات 

تازه ای هم در آن گفتگو در این زمینه مطرح شد. 
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یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴

یک دامان ایده های نو
امروز ساعت پنج صبح که ذهنم روشن شد و به اصطالح بیدار شدم، احساس کردم دامنم پر از ایده های نو 
است که حتی فرصت یادداشت کردن آن ها را هم نمی یابم. چقدر آدم باید از چنین احساسی خوشبخت باشد. 

هنگام صرف صبحانه بود که ایده ی جدید دیگری به ذهنم رسید. فکر می کنم در عالم خیال یکی از »من« های  
درونی من داشت با آقای پرهام رضایی صحبت می کرد. االن که صحنه  را به خاطر می آورم اطمینان می یابم 
که صبح هنگام صرف صبحانه که در بخشی از ذهنم، بخشی از ذهنم داشت با بخش دیگری از ذهنم که کل 
ذهنم تصور می کرد باید آقای پرهام رضایی باشد، صحنه ی تخیلی مکالمه سقراطی جریان داشت، هیچ تفاوتی 
با صحنه ی واقعی مکالمه با آقای پرهام رضایی نداشت. یعنی انگار تمام آن قواعد ناظر بر گفتگوی واقعی با 
آقای رضایی بر روند گفتگوی تخیلی با وی نیز حاکم بود. در همان حال، ناگهان ذهن کل دریافت که آن داود 
تخیلی حرف هایی را که برای آقای پرهام رضایی می زند، حرف های بسیار با ارزش و بدیعی است و احتمااَل 
یکی از بهترین و ارزشمند ترین و نوترین ایده های آن روز صبح است. فوراَ دست از خوردن صبحانه کشیدم 

و به پشت میز کارم آمدم و در دفترک یادداشتم این جمله را یادداشت کردم: 

نسبی بودن اصل نسبیت
پاره خط دو عالمت ریاضی  پاره خط مستقیم کشیدم و سمت راست و چپ  بعد ، زیر همین جمله یک 
بی نهایت رسم کردم و در زیر انتهای سمت چپ خط نوشتم: عدم قطعیت مطلق و زیر انتهای سمت راست 
پاره خط هم نوشتم: قطعیت مطلق. همین. اما مطمئنم بودم که - به نظر خودم در آن لحظه - چیز مهمی 

کشف کرده ام. 

بعد از صرف صبحانه بود که به نظرم رسید بهتر است این نکات را برای آقای پرهام رضایی توضیح بدهم. 
در نتیجه، به برنامه تلگرم رفتم و نامه زیر را برای او نوشتم تا ارسال کنم:

سالم. صبح به خیر. امروز  طبق معمول یک خروار ایده  های جدید به ذهنم رسید. اما الزم می دانم یکی 
از آن ها را برای شما توضیح بدهم با این هدف که بررسی کنید ببیند این ایده جدید هست یا من از فرط 
بی سوادی فکر می کنم جدید است. خودم نگرانم که در واقع یک درک درست از ایده های قدیمی است 
که مال من نیستند. در هر صورت اگر ایده خوب بود - که به نظر من هست - باید با هم روی پرورش 

آن کار کنیم. و اما آن تخم دو  زرده چی هست؟

خیلی ساده. من امروز کشف کردم! که اصل عدم قطعیت نیز یک اصل نسبی است. یعنی چه؟ یعنی با 
توجه به دستگاهی که این اصل را درک می کند و  قلمر ویی که  قرار است این اصل در مورد آن به کار 
رود، ما می توانیم طیفی از وضعیت ها را تصور کنیم که یک سر آن بی نهایت عدم قطعیت است، اما سر 
دیگر طیف قطعیت محض عمل می کند. به این ترتیب تعارض ظاهری بین قانون و عدم قطعیت از بین 

می رود.

اما برای ذهن من که رهایی بخش بود و به سؤال های  آیا این حرف جدیدی است؟ نمی دانم.  خوب، 
مربوط به جبر و اختیار که از نوجوانی تا امروز در ذهنم جا خوش کرده بود و جواب آن را نمی دانستم 
پاسخ داد و حاال می توانم نفسی به راحتی بکشم. راحتی از این جهت که تردید های فلسفی من نسبت به 

شناخت از بین رفت.

خوب. من برای تبین این اصل نیاز دارم تا از دنیای ذرات و فیزیک کوانتم اطالعات بیشتری کسب کنم. 
از فیزیک کوانتم به فیزیک نیوتونی می تواند درک دو طرف طیفی را که گفتم توضیح بدهد.
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اگر فکر کردی که این اصل چیز بدرد خوری باشد ، با هم روی آن کار می کنیم تا پخته تر شود.

اما نامه در نامه چیزهای دیگری هم نوشتم که آن ها را نیز در ادامه نقل می کنم تا این موضوع تمام شود:

در ضمن، چند خواهش از شما دارم:

یک: عنصر اصلی در لوگوی کادرها، فقط کادر مربع شکل کوچکی است که به حالت لوزی قرار دارد، اما 
طی چرخشی به سمت چپ، به تدریج،  و مرحله به مرحله، بزرگ می شود و  به ثبات می رسد و در حالت 
عمودی قرار می گیرد. در نتیجه، عنصر رنگ مشکی و کادر مربع شکل بزرگ اطراف آن جزو  لوگو نیست.

با توجه به این توضیح، و با توجه به اینکه کارهای گرافیکی انجام می دهید، اگر فرصت دارید - از سر 
تفنن - با عناصر متغییر این لوگو - مثل رنگ و اندازه قاب ها و  پهنای ضلع قاب ها کار کنید و یک سری 
لوگوهای متنوع ایجاد کنید که بتوانیم در جاهای مختلف استفاده کنیم تا مخاطب تصور نکند که لوگوی 

ما مشکی است.

خواهش دوم این است: به این نتیجه رسیده ام که شما اعضای انجمن نویسندگان و  مترجمان ادبیات 
پارلمانی تا نویسنده بشوید خیلی کار دارد. نوشته ی شما،  آقای فاضلی و دانیال نشان داد که باید خیلی 
خیلی بیش از این ها زحمت بکشید و تمرین کنید. این کار مستلزم این است که شغلی انتخاب کنید که 

مستلزم نوشتن مستمر باشد: مثل روزنامه نگاری مثال.

اما اگر در مطبوعات امروز جمهوری اسالمی قلم بزنید به ابتذال کشیده خواهید شد. به همین خاطر باید 
نویسندگی را با نوشتن مطالبی برای چاپ در رسانه ای زیر نظر خودم تمرین کنید.

خوب. همانطور که گفتم، قرار است بخشی در وب سایت راه اندازی شود به نام »به قلم تازه کادرها«. در 
این بخش نوشته های شما و سایر اعضای انجمن منشر خواهد شد: اعم از ترجمه، گزارش، مقاله و یا 

حتی خاطره.

با این مقدمه از شما - و بعد - از سایر بچه های انجمن تقاضا خواهم کرد که نوشتن را - به صورت 
اجباری - تمرین کنید. برای این کار از هر کدام از اعضای انجمن خواهم خواست که در طول هفته دست 
کم یک گزارش برای چاپ در بخش »به قلم کادرها« آماده کنید. و بعد از آن که من آن را با دقت وارسی 

و نقد کردم در این بخش منتشر شود.

اما برای شروع از کجا باید حرکت کنیم؟ پیشنهاد من این است: هر تازه کادری باید گزارشی از فعالیت های 
ترویجی خودش طی یک هفته یا پانزده روز آماده کند و برای انتشار در وب سایت جاگذاری کند تا 
بعد از اینکه من و سایر اعضای انجمن آن را مالحظه کردند در صفحه همگانی وب سایت منتشر شود.

از شما تقاضا دارم اگر صالح می دانید متن همین نامه را - یا ویرایش شده آن را در اختیار سایر اعضای 
انجمن قرار دهید و از قول من از آنان بخواهید که این تمرین را شروع کنند.

البته. بعدَا برای هر یک از اعضا،  تمرین های دیگری نیز در نظر خواهم گرفت. مثاَل  خود شما باید آنچه 
را که برای ویکیپدیا تهیه کرده اید، قبل از نشر در ویکیپدیا در اینجا هم منتشر کنید و بعد از آنکه بقیه هم 

آن را دیدند در ویکیپدیا منتشر کنید.

این نامه را - تقاضا دارم - برای آقایان سامان عصر پوران، سهیل فاضلی، دانیال اعلمی، متین شریف، بهنام 
ذوقی، و خانم دل آرام نیکدل هم - با این توضیح که من از شما چنین کاری را درخواست کرده بودم، 
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 ارسال کنید. چون عین همین نکات را می خواستم با آنان نیز در میان بگذارم.

قصه ی مربوط به اصل عدم قطعیت را هم اگر بفرستی منعی ندارد.

در ضمن تصمیم گرفتم،  خاطرات کادرها در پائیز ۹۴ را به صورت آزمایشی و پی دی افی و با یک مقدمه 
در وب سایت منتشر کنم.

می بینید که برای اداره وب سایت و این جور کارها به کمک شما جوانان نیاز است.

فعاَل تمام. قربانت. داود

اصل تکینگی
در کتاب »تاریخچه زمان« نوشته استفان ویلیام هاوکینگ که ترجمه فارسی و متن انگلیسی آن را این روز ها 

در دست دارم از اصل تکینگی صحبت شده است. منظور اصل »تک« و »منفرد« بودن باید باشد. 

مترجمین کتاب بعد از ارایه معادل انگلیسی این اصطالح در پا صفحه، آن را به این شکل معنی کرده اند: 
singularity
یا تکینگی یک تابع نقطه ای است که در آن،  تابع از تحلیلی بودن باز می ایستد )مترجم(

من برای درک بهتر این اصطالح به فرهنگ های اینترنتی مراجعه کردم و دو تعریف را که به حوزه فیزیک و 
ریاضی مربوط می شوند به زبان انگلیسی نقل می کنم:

b.  Astronomy & Physics A point in space-time, such as a black hole, at 
which matter has infinite density and infinitesimal volume and the curvature 
of space-time is infinite. Also called gravitational singularity.
c.  Mathematics A point at which the derivative does not exist for a given 
function but every neighborhood of which contains points for which the 
derivative exists. Also called singular point.

معنای این دو تعریف عبارت است از: 

ب. نجوم و فیزیک. نقطه ای در فضا-زمان، مثل یک سیاهچال، که در آن ماده چگالی بی نهایت و حجم بسیار 
ناچیز دارد و خمیدگی فضا-زمان بی نهایت است. 

پ. ریاضیات. نقطه ای که در آن مشتق برای یک کارکرد مفروض وجود ندارد اما هر کنار آن حاوی نقاطی 
است که برای آن مشتق وجود دارد. نقطه تکینگی نیز گفته می شود. 

من حدس می زنم این بحث ها به همان نسبی بودن اصل نسبیت مربوط می شود. در نتیجه ممکن است هیچ 
ایده ی جدیدی مطرح نشده باشد. و به احتمال بسیار بسیار زیاد بنده ی دهاتی مثل همان چوپانی هستم که 
در آستانه هزار سوم میالتی تصور می کند آتش را کشف کرده است. با این همه، حتی اگر دیگران و سالیان 
قبل هم چنین نکاتی را کشف کرده باشند، من در این سن و در این وضعیت دارم آن ها را به این شکل از نو 
درک می کنم. و هنوز هم باید برای درک و بیان بهتر این قضایا فکر کنم و بر این باورم که پیامده های ذهنی 

مبارکی برای من خواهد داشت. 

خواص تلگرام
نظام  بر  نتیجه  بر رفتار و ذهنیت و در  اثرات چندگانه عجیبی  فناوری جدید  من فکر می کنم هر دانش و 
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ارزشی و فرهنگی آحاد هر جامه برجای می گذارد. البته این مطلب آنقدر بدیهی است که نباید این جمله را 
با عبارت »من فکر می کنم« شروع می کردم )شیره را خوردم و حکم دادم که: شیرین است(. بلکه باید مثل 

شروع انشاهای سابق مدرسه ای می گفتم: واضبح و مبرهن است که . . . 

با این همه، توصیف و تشریح اثرات موج وار هر فناوری جدید در هر جامعه مفروض باید کار جالبی باشد. 
به عنوان نمونه، خیلی دلم می خواست، به صورت میدانی راجع به این موضوع کار کنم که افتتاح قطار زیر 
زمینی شهر ری - تجریش در گشایش روابط اجتماعی بین دختران و پسران جوان چه اثرات مشخصی گذاشته 

یا خواهد گذاشت؟ 

وقتی دوران نوجوانی و جوانی خودم در ورامین را به خطر می آورم به یادم می آید که تقریبَا هیچ امکانی برای 
آنکه یک پسر و دختر جوان دقایقی بدون ترس در کنار هم باشند، تقریبَا به شکل مطلق وجود نداشت. در 
نتیجه وقت زیادی باید صرف می کردیم تا دختر نوجوانی را، آن هم از فاصله دور، در یک نقطه دنج، فقط 
می دیدیم. تازه در تمام آن مدت هم هم پسر و هم دختر احساس می کردند که دارند هنجارهای اجتماعی و 
فرهنگی و دینی را نقض می کند و یا احساس گناه می کردند و یا احساس جنایت. اما تصور می کنم حاال هر 
دختر و پسر جوان در شهری مثل تهران بی نهایت فرصت دارند که با هم در گوشه کنار همین شهری که این 

همه به ظاهر توسط گشت ارشاد کنترل می شود خلوت کنند. 

این مقدمه را از این جهت آوردم تا منظورم را از بررسی نحوه اثرات یک فناوری نشان بدهم. به همین ترتیب، 
فکر می کنم کار کردن حدود بیست میلیون ایرانی با هم در نرم افزاری مثل تلگرام تحوالت ذهنی عظیمی 
را ایجاد می کند که درک پیامدهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی آن انصافَا نیاز به تحقیق های میدانی درست 
حسابی دارد. این همه از همان احکام شیرینی شیره است. بله. اما کاش می شد در این زمینه تحقیق کرد. به 
عنوان مثال، تأثیر اینکه ما در تلگرام یا ایمیل باید به جای حرف زدن، بنویسیم. این نوشتن به جای حرف زدن 
در ایجاد روابط اجتماعی چه اثراتی برجای می گذارد؟ به خصوص که وقتی چیزی را به عنوان پیام مکتوب 
ارسال کردی دیگر نمی توانی آن را حذف کنی. مگر آنکه کل مکالمه را به عنوان یک سند از بین ببرید )البته 

اگر از نظر فنی واقعَا از بین برود(. 

تا آنجا که به ترویج دستورنامه رابرت مربوط می شود، کار کردن با ایمیل و تلگرام این عادت را در اذهان 
ایرانی - که بیشتر شفاهی هستند - به مرور ایجاد می کند که نظرات و پیشنهادهای خود را مکتوب کنند و 
بعد روی آن به بحبث بپردازند. در نتیجه زمینه های فرهنگی الزم در مورد شرایط اولیه هر نوع مذاکره را - که 

عبارت است از پرداختن به پیشنهادهای مشخص و مکتوب، در سطح ملی و میلیونی فراهم می آورد. 

خاصیت دیگر این طرز تعامل کتبی این است که شما آنچه را که می اندیشی مکتوب می کنی و در اختیار 
دیگران قرار می دهی. در نتیجه مجبور خواهید شد که نوشته خود - یا در واقع افکار خودتان را - قبل از بیان 
و ارسال - با دقت وارسی کنید. همین امر نیز به تربیت شدن ذهن و منظم شدن آن مدد می رساند و کمک 
می کند که ما به مرور از مزخرف گویی و پرگویی و بی ربط گویی دست برداریم و به مرور ذهن مردم شروع 

به کار کردن کند. 

با این مقدمه به نقل نکاتی می پردازم که در تلگرام نوشتم و برای این و آن ارسال کردم. اول از همه از آقای 
هاشمی دبیرکل زندانی سامان معلمان ایران شروع می کنم که این روز ها برای مرخصی در خارج از زندان 

است. این نامه را دیروز برایش ارسال کردم: 

ایجاد انجمن پلیس پروفشنال
آقای هاشمی، نکته ای به ذهنم رسیده که وظیفه خود می دانم با شما در میان بگذارم. می دانید که در هر 
برابر  نیز در  این معنا که اعضای پروفشن پلیس  به  نیز یک پروفشن محسوب می شود.  ، پلیس  کشور 
شهروندان یک وظیفه ی فی دیوشری دارند، در نتیجه، قانونَا وظیفه دارند منافع مردم را نسبت به منافع 
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شخصی خود همیشه در اولویت قرار دهند. به همین خاطر، پلیس هم کد اتیکز و دستورشرف دارد و 
هر عضو پلیس که این دستور شرف را نقض کند باید توسط خود پروفشن - به اصطالح - خلع لباس 
شود و بعد مثل یک شهورند دیگر محاکمه و مجازات شود.  وظیفه تک تک اعضای پروفشن است که 
از اعتماد مردم به پلیس حفاظت کنند و اجازه ندهند هیچ عضوی کد اتیکز پلیس را نقض کند و سایر 
قضایا. می دانید که ما در کشور به پلیس و ارتش پروفشنال هم نیاز داریم و باز آفرینی این پروفشن ها از 

شبه پروفشن های موجود چه کار سخت و در عین حال ضروری و مهمی است.

البته، من مدت  هاست که کار روی پروفشن را موقتَا کنار گذاشته بودم. چون به این نتیجه قطعی رسیده 
بودم که قبل از هر پروفشن دیگری ما باید پروفشن قانون پارلمان را در کشور ترویج و ایجاد کنیم.

اقبال کرده  و می کنند و این جریان  حاال که به مرور تعداد هرچه بیشتری از جوانان به قانون پارلمان 
عرصه  در  پروفشنال  انجمن های  ساختن  مهارت  روی  است  الزم  می کند،   باز  را  راه خودش  مرور  به 
پروفشن های دیگر نیز به مرور فعال شویم. معلمی یکی از این پروفشن هاست )البته در مورد پروفشن 
بودن یا نبودن معلم بحث هایی هست که فعاَل به آن نمی پردازم(. خوب، شما به عنوان یک معلم پروفشنال 
دارید در این زمینه هزینه الزم را می پردازید! خدا قبول خواهد کرد انشاءاهلل. اما شنیدم که همسر گرامی 
شما نیز نخستین رئیس پلیس زن ایران بوده است. ضمن تبریک به شما به خاطر داشتن چنین همسری، 
به این موضوع فکر کنید که شاید این بانوی گرامی برای ایجاد نخستین هسته ی تشکیل نخستین انجمن 
پلیس پروفشنال آستین باال بزند. سالم من را به ایشان برسانید و اگر صالح می دانید این موضوع را با وی 
در میان بگذارید. من به سهم خودم برای هر کمکی - از جمله ترجمه و تألیف متون مورد نیاز و آموزش 

قواعد و رویه های مورد نیاز - در خدمت خواهم بود. قربانت. داود

ایجاد انجمن معلمان پروفشنال
امروز متوجه شدم که آقای هاشمی هنوز نامه اول من را - که در باال نقل کردم - ندیده است. در نتیجه آن 

را با ارسال یک تحفه دیگر مضاعف کردم. نامه دوم را هم نقل می کنم. 

ظاهراَ هنوز پیشنهاد قبلی من را مرور نکرده اید. چون نگرانم قبل از بازگشت به زندان شما را نبینم نکته 
دیگری که به ذهنم رسید به عرض می رسانم. البته مطمئنم که زیره به کرمان می برم!

به نظر من، سازمان معلمان ایران می تواند به طور اختصاصی مأموریت خودش را ارتقای پروقشنالیسم در 
پروفشن معلمی تعریف کند و اعضای این انحمن بکوشند فضایی برای خود اعضا درست کنند تا بتوانند 

با کمک به یک دیگر سطح پروفشنالیسم در میان اعضای خودش را ارتقا دهد.

برای این کار باید جمع معلمان نخبه عضو انجمن الگوی یک معلم عالی در سطح جهانی را تعریف 
کنند. وظایف چنین معلمی را شرح دهند و  در مرحله بعد راهکارهای عملی خودتربیتی معلمان عضو 
را تدوین کنند به نحوی که هر معلم با طی کردن این طرق ارتقای پروفشنالیسم به صورت مداوم سطح 

کیفی معلمی را در بین اعضای خود ارتقا بخشد.

در این زمینه انجمن معتادان گمنام - به عنوان نمونه - تحربه های بسیار ارزشمندی دارد که اگر حضوری 
شما را زیات کردم برخی از اسناد این انجمن را به شما نشان خواهم داد.

بدیهی است که معلمان برای پیگیری مسائل صنفی خود می توانند و باید عضو کانون صنفی معلمان باشند 
ایران از جهت یک تقسیم کار مشخص تعیین شده است. اعضای  بین آن تشکل و سازمان معلمان  و 

پروفشنال کانون صفی نیز باید عضو سازمان معلمان ایران باشند.

به نطرم اگر سازمان معلمان ایران بتواند در مرحله اول در درون معلمان یک تحول اساسی ایجاد کند که 
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یک معلم وظیفه خودش را که تربیت یک شهروند دموکرات است به خوبی انجام دهد، کار بسیار بزرگی 
صورت گرفته است.

در این زمینه تجربه بسیار ارزشمند انجمن معتادان گمنام که در حال حاضر بیش ۴۰۰ هزار عضو دارد 
که همه از دیو به فرشته تبدیل شده اند، یک تجربه عالی است که باید مورد توجه تمام پروفشن ها در 

ایران قرار بگیرد.

حتمَا می دانید که انجمن معتادان گمنام رسمَا دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب 
کرده است و این انجمن بر اساس آموزه های قانون پارلمان شکل گرفته و عمل می کند.

قربان شما. داود

امروز متوجه شدم که آقای هاشمی دبیرکل محبوس سازمان معلمان ایران دو نامه من را دیده و پیام داده: 
»ممنون به امید دیدار«. یعنی چه؟ به امید دیدار، یعنی من رفتم به زندان یا دارم به زندان برمی گردم . . تا 

آینده ی دور . . . به امید دیدار؟ 

حاال نگرانی جدیدم این بود که قبل از بازگشت وی به زندان در مورد دکتر کفاشیان با وی صحبت نکردم. 
این بود که نامه سوم را به شرح زیر برایش نوشتم: 

آقای هاشمی. آیا مشخص است که کی باید برگردید؟ و آیا نحوه ی برگشت شما را هم مشخص کرده اند؟ 
یعنی باید خودتان بروید یا باید احضار شوید؟ خالصه، این احتمال هست که به صورت غیررسمی ازاد 
شده باشید؟ در هر حال، آیا امکان دیدار شما را خواهم داشت یا نه؟ به عالوه، من به دفتر ٌآقای دکتر 
کفاش گفته ام . هرگاه که وقت دادند به من اطالع دهند تا خدمت برسم. اما همانطور که حدس می زدم. 
سرشان بسیار شلوغ است. طرح من هم این است که به دکتر کفاش بگویم: دکتر از خودتان باید شروع 
کنید. در نتیجه اگر این قدر وقت نداشته باشد که به من وقت مالقات بدهد، طرح من برای آموزش دکتر 
کفاش و همکاران نزدیکش منتفی می شود. من فکر می کنم این قواعد باید از رأس هرم وزارتخانه به بدنه 
نشت کند. اگر سر این قدر سرگرم است پس برای نفوذ به بدنه با مانعی مواجه نیستیم! و نیازی هم به 

سر بی خاصیت این بدنه نخواهیم داشت. قربانت. داود منتظر پاسخ شما. تمام

درست در جریان انتقال همین مکاتبات بود که آقای هاشمی پیام داد: فردا ظهر به دفتر می آید. از او تشکر 
کردم. گزارش مالقات فردا را پس فردا ثبت خواهم کرد. 

احیای رابطه با انجمن جراحان عمومی ایران
من از نخستین روز های شکل گیری ایده ساخت انجمن علمی جراحان عمومی ایران شاهد نزدیک این جریان 
بوده ام و در نتیجه می توانم تاریخچه تحلیلی ساخت و شکل گیری این انجمن را - به عنوان یک تجربه ایرانی 
- روایت و ثبت کنم و یک از آرزو های من هم همین است. البته، همچنان منتظرم تا شرایط برای همکاری 
مجدد من با این انجمن فراهم شود و تالش کنم تا این انجمن در مسیر ارتقای پروفشنالیسم در جراحی 

عمومی قرار بگیرد. 

طی چند روز اخیر در ارتباط با انجام مسؤلیت هایی که به عنوان مسؤل وب سایت این انجمن بر عهده دارم، 
نشانه های جدیدی ارسال کرده ام که منتظرم واکنش های آن ها را بگیرم و ارزیابی کنم. در ادامه این روزنوشت 
الزم می دانم جریان ارسال این نشانه ها را روایت کنم. چرا که این رویدادها نیز به صورت مستقیم به جنبش 
کادرها ارتباط دارد. اما قبل از آن الزم است برای خوانندگان احتمالی این نوشته ها که از سوابق روابط من 
با این انجمن - که در روزنوشت های قبلی به آن ها پرداخته ام - اطالعی  ندارند، خیلی به اختصار گذشته را 
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مرور کنم. 

تاریخچه بسیار کوتاه انجمن جراحان عمومی
بدون تردید بنیان گذار واقعی و اصلی انجمن جراحان عمومی ایران دکتر بهزاد رحمانی است که متخصص  
جراحی توراکس )قفسه سینه ( است. من با وی در سال هایی که به عنوان سردبیر نشریه دارو و درمان مقاالتی 
انجمن  بهزاد رحمانی از سوی  ایرج فاضل می نوشتم آشنا شدم. در آن زمان دکتر  انتقادی در مورد دکتر 
تخصصی توراکس در هیأت مدیره جامعه جراحان ایران عضویت داشت. جامعه جراحان ایران در واقع کانون 
یا کنفدراسیون  انجمن های جراحی تخصصی ایران بود و هست. در آن زمان بین دکتر رحمانی با دکتر ایرج 
فاضل و سایر اعضای هیأت مدیره جامعه جراحان ایران اختالف نظراتی وجود داشت و چون - مثل سایر 
مجامع تصمیم گیری، اعضای هیأت مدیره آن جامعه هم با قانون عرفی پارلمان آشنا نبودند و نیستند که به 
روش اصول اختالفات خود را حل و فصل کنند به روش های من درآوردی متوسل می شوند که نتیجه اش 
رفتن  انواع کدورت ها و هدر  بروز  و  مخالفان  منزوی شدن  بیشتر رکن تصمیم گیری،   کوچک شدن هرچه 

انرژی ها به جای هم افزایی آن ها بود. 

من البته، از جاهای دیگری نسبت به دکتر فاضل پیش داروی منفی داشتم اما انتقاداتی هم که به او و نظرات او 
مطرح می کردم ربطی به آن شناخت پیشینی نداشت. و نوشتن همان انتقادها سبب شد که دکتر بهزاد رحمانی 
من را پیدا کند و از آنجا به بعد بود که احساس کردم برای ترویج نظرات مربوط به کد اتیکز در میان پزشکان 
و ارتقای پروفشنالیسم و بازآفرینی پروفشن طب از شبه پروفشن دولتی پزشکی در ایران معاصر یک همسنگر 
بسیار جدی و محکم و پای کار پیدا کرده ام. و البته،  ارزیابی های من درست هم بود: با کمک دکتر بهزاد 

رحمانی مؤسسه اخالق پزشکی ایرانیان را ایجاد کردیم و بکوب هم جلو می رفتیم. 

در سطح پروفشن پزشکی تالش وسیعی انجام شد تا مجموعه ی انجمن های علمی گروه پزشکی در یک 
ساختار کنفدراسیون مانند متشکل شوند. اما کشمکش بر سر کسب رهبری و اعمال هژمونی بین دو جناح 
اصلی که در پس و پشت یکی از آن ها دکتر ایرج فاضل بود و من و دکتر بهزاد رحمانی هم در جبهه مقابل 
قرار داشتیم مدت ها ادامه یافت و من فکر می کنم دکتر فاضل به دالیل مختلف بازی را برد و دکتر بهزاد 
این ماجرا فاصله  از  بازی ها متنفر بودم نم نم  این  از  تا حدود زیادی منزوی کرد و من هم که  رحمانی را 

می گرفت. 

در ادامه، آقای بهزاد رحمانی،  که حتی از انجمن جراحان توراکس نیز منزوی شده بود، برای پیش برد نظرات 
خودش به طرف تأسیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران رفت و با تمام قدرت و تالش و صرف هزینه ها 

و وقت های واقعَا زیاد سال ها برای تأسیس این انجمن تالش کرد. 

به  داد که  به من  را  این مسؤلیت  انجمن خیلی روی من هم حساب می کرد. حتی  تأسیس  اولیه  روز های 
تهران و سایر  انجمن در محالت  تأسیس شعبه ها و شاخه های  به  انجمن نسبت  از هیأت مدیره  نمایندگی 
شهرستان ها اقدام کنم و من نیز، برای تحقیق ایده ساختن یک انجمن پروفشنال واقعی واقعَا وقت گذشتم حتی 
موافقت جراحان برای تأسیس بیش از سی شعبه در محالت مختلف تهران برخی از شهرستان  ها را نیز جلب 

کردم. پنج شماره نشریه  هم که با عنوان »پیام جراح« منتشر کردیم واقعَا چیزهای ماندگاری از آب درآمد. 

با این همه، هرچه جلوتر رفتیم، تفاوت رویکردهای ما بیشتر آشکار می شد و در عرصه های مختلف بیشتر 
خودش را نشان می داد. اگر بخواهم روی کلیدی ترین تفاوت ها انگشت بگذارم باید بگویم: دکتر رحمانی 
بیشتر عمل گرا بود و می خواست یک انجمن قوی و پرقدرت و پرآوازه بسازد که بتواند در برابر ترک تازی های 
دکتر فاضل روکم کنی کند. اما من دنبال ساختن یک انجمن پروفشنال نمونه - به خصوص از نظر اتیکال 
بودم و چون من نقشی هم به عنوان یک جراحی در هیأت مدیره نداشتم، و هیچ مکانیز نهادی  شده ای هم 
در انجمن وجود نداشت که در مورد اختالف سلیقه های احتمالی من و دکتر رحمانی گفتگو و تصمیم گیری 
کند - دست کم چیزی شبیه هیأت مدیره مؤسسه اخالق پزشکی ایرانیان که هیأت مدیره رکن تصمیم گیر بود 
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و در موارد اختالف بین من و دکتر رحمانی راه حل میانه ای کشف و عرضه می کرد که راهگشا بود. و البته، 
در این انجمن، دکتر رحمانی به عنوان عنصر کلیدی انجمن دست باال را داشت و هم او و هم من یواش 
یواش به این نتیجه رسیدیم که در کار انجمن جراحان عمومی من نباید بیش از حد پایم را دراز کنم. همین 
تفاوت جایگاه سبب شد که من هر روز بیش از روز قبل از انجمن جراحان عمومی فاصله بگیرم و در حالیکه 
اگر به عنوان یک کارگزار می توانستم یا می خواستم کنار انجمن قرار بگیرم، کلی هم کارهای نان و آب دار 
ممکن بود به مؤسسه تحت مدیریت من داده شود. اما من ترجیح دادم کنار بکشم و کل مسؤلیت ها را دکتر 

رحمانی بر عهده بگیرد. 

بعدها یک بار دیگر و بعد از تثبیت نسبی جایگاه انجمن و جایگاه دکتر رحمانی در انجمن، وی دورخیز کرد 
که مسولیت های جدیدی برای انتشار نشریه به من بدهد. اما به جایی نرسید. من هم خیلی عالقه ای به انتشار 
نشریه کاغذی نداشتم و از آن به بعد، مسؤلیت نشریه الکترونیکی پیام جراح را برعهده گرفتم و به مرور دیگر 

کارم به حد بارگذاری اطالعیه های انجمن در این وب سایت کاهش یافته است. 

نگاهی به ماجرای اخیر
مدتی قبل بود که از طرف انجمن پوستر یک سمینار دو روزه که قرار است شاخه شمال غربی انجمن )شاخه 
تبریز( در تبریز برگزار کند و نیز پوستر کنگره دهم انجمن که قرار است در اردیبهشت در تهران برگزار شود 
برای من ارسال شد و از من خواسته شد که اطالعیه مربوط به این دو برنامه تا زمان شروع برنامه ها، هر 
هفته یکبار در میلینگ لیست مربوط به گروه جراحان ایران که در سرویس گروه های گوگل راه اندازی کرده ام 

پخش شود. 

بعد از دریافت این خبر برای خانمی که مسؤل دبیرخانه انجمن است توضیح دادم که به چه دالیلی این کار 
ممکن است سبب شود که گوگول میلینگ لیست را به اتهام ارسال اسپم برای همیشه مسدود کند و در آن 
صورت دیگر امکان ندارد بتوانیم میلینگ لیستی شامل حدود چهار هزار ایمیل اعضا و جراحان درست کنیم. 
در پایان هم توضیح داده بودم که اگر هیأت مدیره اصرار دارد می توانیم از سایت های تجاری که ایمیل های 

انبوه را در ازای دریافت پول انجام می دهند استفاده کنیم. 

من از نقل آن نامه که در آن دالیلم را به طور مشروح برای دبیر انجمن نوشته بودم صرف نظر می کنم. چند 
روز بعد بود که همان خانم طی نامه ای به من اعالم کرد که نظر انجمن این است که اگر ضروری است اقدام 

کنید و هزینه آن را هم انجمن خواهد پرداخت. 

اما من در این فاصله که بیشتر فکر کردم دیدم ما این روز ها حتی یک ماه یک ایمیل هم برای اعضای گروه 
ارسال نمی کنیم. در نتیجه شاید اشکالی نداشته باشد که حاال برای این دو مورد هفته ای یا هر دو هفته یک 
ایمیل هم ارسال کنیم. در نتیجه همین نکته را برای خانم دبیر دبیرخانه ارسال کردم. اما وی این نامه را امروز 

برای من فرستاد:

احتراما عطف به توضیحات حضرتعالی در خصوص ارسال ایمیل خواهشمند است طبق پیشنهاد شما از طریق 
هاست تجاری اقدام صورت پذیرد و درصورت اعالم هزینه ، انجمن هزینه های مرتبط را پرداخت می نماید

 بانوی گرامی
سرکار خانم زاهدی

سالم
ضمن تشکر از شما و از حسن نیت اعضای محترم هیأت مدیره انجمن، به خاطر دارید که من بعد از 
ارسال توضیحات اولیه و با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ایمیل های ارسالی ما زیاد نیست، به این 
ارزیابی رسیدم که می توانیم هر از گاهی خبر برگزاری این سمنیار و کنگره را تا روز افتتاح آن ها در 
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فهرست ایمیل های گروه منتشر کنیم و من متن خبر را طوری بازنویسی خواهم کرد که خیلی به مخاطبان 
برخورنده نباشد. با این توضیح ها به نظرم برای این مورد و در این وضعیت نیازی به توسل به ایمیل های 

تجاری نیست. 

به عالوه، می شود عالوه بر گروه  تلکرام که خودتان ایجاد کرده اید، برای وب سایت انجمن نیز یک کانال 
در تلگرام ایجاد کرد. اما توجه داشته باشید که در آنجا هم افزودن سر خود شماره تلفن افراد - هم 
خوبیت ندارد - و هم سازنده کانال هم فقط می تواند تا ۲۰۰ شماره را اضافه کند و همان محدودیتی که 

در گروه گوگل داریم خودش را نشان می دهد که برای جلوگیری از اسپم طراحی شده است. 

در هر حال، این نکته از نظر اخالقی بسیار حائز اهمیت است که صاحبان تلفن و ایمیل حق دارند که 
دیگران در صندوق های آنان و بدون اجازه آنان هرزه نامه نیاندازند. بنابر این استفاده از ارسال انبوه ایمیل 
از طریق تجاری برای همکاران جراج نیز از نظر اخالقی خوبیت ندارد. هر جراحی باید از نظر اخالقی 
ایمیلیش از دریافت اسپم و  بپیوندد و  آزاد گذاشته شود که به هر گروهی که خودش صالح می داند 

ایمیل های تجاری مصون باشد. 

با این مالحظات اخالقی است که عمل خواهیم کرد. 

بدیهی است این  مالحظات اخالقی به خصوص مورد احترام اعضای پروفشنال هیأت مدیره قرار می گیرد. 

با احترام شایسته. مسؤل وب سایت.

منبه به این ترتیب، پاسخ من روشن است: این بار هم ایمیل ها را به این دلیل که تعداد ایمیل های ارسالی ما 
کم است ارسال خواهیم کرد. اما استفاده از راه حل تجاری که من خودم پیشنهاد داده بودم غیراخالقی است 

و بهتر است به آن متوسل نشویم. 

وقتی این نامه را برای خانم زاهدی پست کردم و از آنجا که می دانم در آن انجمن فقط دکتر رحمانی است 
که رهبری را به دست دارد و بقیه هم البته نظراتشان مورد توجه قرار می گیرد، اما روش تصمیم گیری روشن 
و مشخص نیست و به همان روش های من درآوری که در جمعیت های کوچک ممکن است جواب بدهد 
عمل می کنند ، حرف دیگری نخواهند زد. اما به طور غیرمستقیم دارم به آنان می گویم: ارسال ایمیل تجاری 
برای اعضا غیراخالقی است و من با توجه به این مالحظات عمل خواهم کرد. یعنی حتی اگر بخواهند از 
ایمیل های تجاری هم استفاده کنند من مسؤلیت نخواهم پذیرفت. چون اخالقی نیست. اما در این صورت چه 

راهکار اخالقی می توان به کار گرفت؟ 

وقتی به این مسأله بیشتر فکر کردم راه حل اخالقی آن به ذهنم رسید و تصمیم  گرفتم آن را هم برای هیأت 
مدیره ارسال کنم. در نتیجه نامه زیر را هم برای خانم زاهدی که مسؤل دبیرخانه انجمن است ارسال کردم: 

بانوی گرامی 
سرکار خانم زاهدی

سالم
با عنایت به نکات اخالقی که در نامه قبلی به آن ها اشاره کردم، چند نکته دیگر به نظرم الزم است خاطر 

نشان شود. 

رضایت  با  را  آنان  ایمیل های  نشانی  انجمن  مدیره  هیأت  که  بدانند  پروفشنال  انجمن  یک  اعضای  اگر 
و آگاهی خود آنان در اختیار شرکت های تجاری قرار می دهد و عالوه بر اطالع رسانی در مورد انواع 
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تجهیزات پزشکی درآمدهای تبلیغاتی حاصل از این فعالیت ها نیز صرف امور انجمن خواهد شد، نه فقط 
هیچ اقدام غیراخالقی صورت نگرفته است، بلکه در آن صورت تمام اعضای انجمن نیز با طیب خاطر 
آماده خواهند بود نشانی ایمیل خودشان را در فهرست اضافه کنند. اما برای رسیدن به چنین مرحله ای 
ما به انجمن های نیازی داریم که روند اخذ تصمیم به صورت عادالنه و منصفانه در آن ها تضمین شده 
باشد. اما تضمین انصاف و عادالنه بودن یک تصمیم محصول آن است که کل انجمن و کل پراکتیس های 
پارلمانی داخل یک انجمن طبق قواعد قانونی که به همین خاطر در جوامع متمدن ساخته شده است 
صورت بگیرد. روزگاری من و انجمن  جراحان تالش مشترکی داشتیم که طبق همان قانون همکاری 
کنیم. اما در یک مقطع از همکاری در چارچوب آن قانون انصراف صورت گرفت و من عالقه و عشقم 
به انجمن شما را از دست دادم و حاال فقط در حد یک مزدور در خدمت شما خواهم بود. در پایان خاطر 
نشان می شود ارسال این نامه برای دکتر رحمانی بی اشکال است. چون وی از این جریان خبر دارد. سالم 
من را هم به ایشان برسانید. چون خودشان می دانند که من برای خصائل انسانی وی احترام فراوانی قائلم.

مسؤل وب سایت.

اهمیت این نامه
این نامه از چند نظر اهمیت دارد: 

۱. اینکه یک انجمن می تواند راه های زیادی برای کسب درآمد داشته باشد یا خلق کند که همه هم اخالقی 
باشند. در نتیجه نفس کسب درآمد غیراخالقی نیست. اما این کار مستلزم مهارت و پایبندی به اصول و قواعد 

اخالقی است. و حقیقتَا به معنای کاله شرعی درست کردن و یا ادا درآوردن نخواهد بود. 
۲. رسیدن به این مرحله مستلزم آن است که ما کارهای درست را به روش درست انجام بدهیم. 

۳. در نتیجه می توان انجمن موفقی هم داشت که اخالقی هم عمل بکند. اما و در نخستین گام، مستلزم استفاده 
از قانون پارلمان است. 

۴. من روزگاری عاشقانه برای انجمن جراحان کار می کردم. ویژگی آن زمان این بود که دست کم با آقای 
دکتر بهزادی قرار داشتیم که در چارچوب کد اتیکز  و بعدها در چارچوب قانون پارلمان که سنگ بنای هر 
کد اتیکزی است، عمل کنیم. اما از وقتی که دکتر رحمانی زیر این قرار زد، رابطه عاشقانه  من با انجمن نیز به 

سطح یک رابطه مزدوری تنزل پیدا کرد 
5. این نامه می تواند حاوی این پیام باشد که اگر دکتر رحمانی - که من برای خصائل انسانی او احترام فراوانی 
یعنی  قدیم -  به سبک  برای همکاری  پارلمان عمل کنیم، من  قانون عرفی  بگیرد که طبق  قائلم! - تصمیم 

عاشقانه - آمادگی دارم. 

اما سؤال این است: آیا دکتر رحمانی به کمک کسی مثل من - به عنوان پارلمانتارین -  برای اداره انجمن نیاز 
دارد؟ گمان نمی کنم. مگر آنکه بحران های درونی انجمن باال بگیرد. اما در آن صورت هم دیگر شما نمی توانید 
مثل نجمن قطعه سازان  پاشیده -  از هم  انجمن  را در یک  رابرت  مقررات  قواعد و  نظم و  این مرحله  در 
خودرو - جا بیاندازید. و اینجا همانجاست که من دارم نسبت به درستی تئوری مدیریت ایزاک آدیزیس هم 
تردید می کنم: به این معنا که می شود و باید یک انجمن را از همان روز های اولیه روی دستور نامه رابرت بنا 
کرد. و اتفاقَا آن سازمان هایی بعد از دوره بلوغ فرو می پاشند که از ابتدا روی بنای درست استوار نشده باشند. 

با این توضیح ها باید منتظر ماند و واکنش دکتر رحمانی را دید. هرچند به نزدیک تر شدن رابطه ام با انجمن 
جراحان عمومی در این شرایط خوشبین نیستم. 

نقد آدیزیس در ترازوی رابرت
حاال که صحبت از تئوری ایزاک آدیزیس شد، اشاره وار بگویم که در ذهنم ایده ای که بذرش مال چند سال 
پیش است دارد جوانه می زند و امیدوارم در روز های آینده بتوانم تئوری مدیریتی ایزاک آدیزیس را در ترازوی 
دستورنامه رابرت به صورت بنیادین نقادی کنم. چیز خوبی در عرصه دانش مدیریت از آب در خواهد آمد. 
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دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

بازنگری در تعریف قانون پارلمان
امروز متنی را که انجمن ملی پارلمانتارین های آمریکا در تعریف مفهوم قانون پارلمان ارایه داده است به 
فارسی ترجمه کردم و با عنوان باال در وب سایت کادرها قرار دادم. در مورد علت این کار هم در مقدمه این 

متن توضیحاتی داده ام که چون قرار است عین متن را نقل کنم از تکرار آن ها چشم می پوشم: 

ویرایش نخست: ۱۳ دی ۱۳۹۴
دو شنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۶ بوسیله ی گروه نویسندگان 

  
در سندی که وب سایت انجمن ملی پارلمانتارین ها در سال ۲۰۰۷ منتشر کرده بود، برای قانون پارلمان سه 
تعریف ارایه شده بود که ترجمه ی فارسی آن در مدخل وب سایت کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت 
)کادرها( نقل شده است. اما جستجو برای یافتن آن سند برای ایجاد لینک بین ترجمه فارسی به اصل انگلیسی 
به نتیجه ای نرسید. به این دلیل که انجمن ملی پارلمانتارین ها، در سندی دیگر، تعریف تازه ای از قانون پارلمان 

در اینجا ارایه داده است. کدامیک از این دو تعریف بهتر است؟

ام القوانین  پارلمان - که می شود آن را  با قواعد و رویه های قانون عرقی  با اطمینان می توان گفت تا کسی 
نامید - به طور کامل آشنا نشود، هر دو تعریف، و هر تعریف دیگری از سوی هر کس دیگری ارایه شود، 
در انتقال معنا و مفهوم پیچیده ای که در پس و پشت مفهوم »قواعد دموکراسی« نهفته است، به وی، ناتوان 
خواهد ماند. برای درک بهتر این معضل، تصور کنید کسی بخواهد مفهوم »عاشورا« را - آنطور که یک شیعه ی 
ایرانی امروز درک می کند- با ارایه تعریفی یک جمله ای یا چند خطی، به یک فردي- مثاَل - ژاپنی منتقل کند. 
زخمه بر تار »عاشورا« طنینی در روح شیدایی یک شیعه ایجاد می کند که انتقالش به ذهن یک ژاپنی - آن هم 
در چند جمله - غیرممکن است. به همین خاطر، دفتر کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت برای یاد دادن 
تدریجی این قواعد به عالقمندان واقعی دموکراسی تأسیس شده است. چون این اطمینان وجود دارد که کسی 
با خواندن این تعاریف و حتی با آشنایی با قواعد بازی دموکراسی، هرگز دموکرات نخواهد شد و دموکرات 
بودن، یعنی حق حاکمیت هر فرد را در تمام لحظات تصمیم گیری گروهی، و در نتیجه در مهم ترین عرصه 
زندگی اجتماعی، تحت قانون پیچیده دموکراسی، شناختن، اذعان کردن و محترم شمردن، مستلزم سال ها 
تمرین گروهی برای اخذ تصمیم به روش دموکراتیک است. چیزی که مثل عاشورا در ژاپن، در ایران - و البته 

در خیلی جاهای دیگر - وجود خارجی ندارد!

پارلمان در مدخل وب سایت دفتر کادرها،  قانون  از  ارایه شده  اینکه الزم بود مرجع تعریف  به  با عنایت 
اعالم شود، ترجمه مفهوم بازنگری شده ی قانون پارلمان از سوی انجمن ملی پارلمانتارین ها، در ادامه تقدیم 
می شود. برای توصیف جامع تر و تحلیل تاریخی از معنای قانون پارلمان و تفاوت آن با دستورنامه به پیشگفتار 

کتاب دستورنامه رابرت مراجعه فرمائید.

و اما، تعریف جدید انجمن ملی پارلمانتارین ها از قانون پارلمان:

رویه پارلمانی، یا قانون پارلمان، به قواعد دموکراسی اشاره می کند- یعنی به روش عمومَا پذیرفته  شده  ی 
گروهی که دور هم جمع می شوند، روال های ممکن را مطرح و بررسی کرده و تصمیماتی اتخاد می کنند.

رویه پارلمانی همچنین تعریف می کند کسانی که به عنوان رئیس،  دبیر، یا خزانه دار در یک سازمان انتخاب 
می شوند نوعًا چه وظایفی دارند.

رویه  پارلمانی، اساسًا تعریف می کند گروه های مردم، رسمی یا غیررسمی، چگونه بتوانند به شکل منصفانه و 
منسجم تصمیم بگیرند و از وقت افراد خوب استفاده کنند. در حالیکه رویه پارلمانی نمی تواند تضمین کند 
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هر عضو یک سازمان از تصمیم اتخاذ شده خرسند باشد، هدفش این است تضمین کند هر عضو از روشی 
که بر اساس آن اتخاذ تصمیم شد راضی باشد، و سازمان تصمیم ها را به شیوه ای اثربخش اما با توجه به نظر 

تمام اعضا اتخاذ می کند.

تشکیالت تصمیم سازی مختلفی از رویه پارلمانی استفاده می کنند. از جمله:

سازمان های دولتی و مدنی
گنگره ایاالت متحد آمریکا
نهادهای قانونگذاری ایالتی

شوراهای شهر و ناحیه
هیأت مدیره مدارس

انجمن های مالکان ساختمان و انجمن های محله

شرکت ها
هیأت مدیره ها

نشست های سهامدارن

سازمان های غیرانتفاعی
سازمان های خیریه

سازمان های دوستانه
کلیساها

باشگاه ها
اتحادیه های کارگری

سازمان های پروفشنال

کتاب،  این  است.  مبتنی  نوبازنوشته  رابرت  دستورنامه  بر  پارلمانتارین ها  ملی  انجمن  آموزه های  و  نظرات 
پرمصرف ترین مرجمع پارلمانی در ایاالت متحد، نخستین بار با عنوان راهنمای جیبی دستورنامه برای مجامع 
مشورتی در سال ۱۸۷۶ منتشر شد. از آن پس، این کتاب چندین بار روزآمد و کامل تر شده است. آخرین 

ویرایش این کتاب ویرایش یازدهم است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.

توضیح ها در مورد این متن
یا وب  کادرها  سایت  در وب  دیگری  جاهای  به  پیوند  قابل توجهی  تعداد  متن  این  الکترونیکی  نسخه  در 
سایت های دیگر از جمله وب سایت انجمن ملی پارلمانتارین ها ایجاد شده است که در متن کاغذی فعلی 
نیامده است. شاید اگر هنگام انتشار این متن دل و دماغی بود، این لینک ها را در متن پی دی افی آن بازسازی 

کرد. بدون آن لینک ها این نوشته چند جا دست انداز دارد که باید به آن توجه کرد. 

انتشار در تلگرام
لید این متن را همراه با لینک در کانال کادرها در تلگرام نیز جا گذاری کردم. در حال حاضر کانال کادرها در 
تلگرام ۴۲ نفر عضو دارد و طی چند روز اخیر زیاد نشده است. خوب این موضوعی است برای تأمل و تفکر. 

همراه با این متن، عکسی از نخستین چکش پارلمانی که خودم با دستکاری در یک گوشت کوب چوبی ساختم 
و االن آن را در - به اصطالح موزه- نگاه می دارم، منتشر کردم و متن زیر را در توضیح آن عکس کارکردم: 

عکس: نخستین چکش پارلمانی کادرها که شب یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دفتر کارگاه های آموزش 
دستورنامه رابرت با یک گوشت کوب وطنی ساخته شد و صبح روز یکشنبه در نخستین جلسه کارگاه های 
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پارلمانی که در سندیکای شرکت های ساختمانی در تهران برگزار شد مورد استفاده قرار  هم اندیشی عرف 
گرفت و اکنون در موزه نگهداری می شود!

ماجرای دبیرکل زندانی سازمان معلمان ایران
به  اوین  زندان  از  ایران که چند روزی  معلمان  دبیرکل سازمان  علیرضا هاشمی  آقای  امروز ظهر  بود  قرار 
مرخصی آمده است به دفتر کادرها می آمد. به همین خاطر نهار رشته پلو درست کردم و تا ساعت دو بعد 
از ظهر هم منتظر ماندم. نیامد. تلفن زدم. جواب داد که تا همین حاال برای تمدید مرخصی خود در دادسرا 
)یا دادستانی( بوده است و درست همین آالن از ساختمان خارج شده است. گفتم: بسیار خوب. پس ناهار 
منتظرم. برایم توضیح داد که هسرش همراه اوست. گفتم: چه بهتر. همسر آقای هاشمی، نخستین زن فرمانده 
پلیس است که البته حاال بازنشسته شده است. گفتم: به اندازه ایشان هم ناهار هست. تشکر کرد و توضیح 
داد که نمی دانست این همه کارش در دادستانی طول می کشد. چون بعد از ظهر هم دوستان سازمان معلمان 
برایش مراسمی گذاشته اند که باید برود. خودش ادامه داد که فردا ساعت ده صبح به دفتر می آید. توضیح دادم 

که در این ساعت کارگاه دارم. قرار شد ساعت یک فردا بیاید. 

در روزنوشت قبل من نامه ای را که از طریق تلگرام برای آقای هاشمی پست کرده بودم آوردم. در آن نامه در 
مورد چند موضوع کلید صحبت کرده بودم: 

یک. پیشنهاد به ایجاد یک انجمن پلیس پروفشنال توسط همسرش
دو. تخصصی کردن فعالیت سازمان معلمان در جهت ارتقای پروفشنالیسم در معلمی به عنوان تربیت 

شهروند دموکرات
سه. ضرورت عضویت اعضای سازمان معلمان ایران در کانون صنفی معلمان و برعکس، عضویت اعضای 

پروفشنال آن اتحادیه در سازمان معلمان
چهار. استفاده از تجریه انجمن معتادان گمنام در ساختن سازمان های پروفشنال از جمله معلمان و پلیس 

پرفشنال
پنج. تأکید بر اینکه اگر دکتر کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش و دیگر مقامات ارشد آن وزارت خانه 
روند اصالح را از خودشان و از جلسات خودشان شروع نکنند، به نظر من کار زیادی از دست کسی برای 
ترویج این قواعد دربدنه وزارتخانه و در مدارس برنخواهد آمد و خواهش از آقای هاشمی که معرف من 

به دکتر کفاش بوده است برای تأکید این موضوع به وی. 

راستش کمی نگران بودم طرح این پیشنهاد سبب رنجش خاطر آقای هاشمی شده باشد و اصاَل قید آمدن به 
دفتر را هم بزند. این بخشی از روحیه ی بیشتر ایرانیان است که در برای پیشنهادهای از این دست واکنش منفی 
نشان می دهند. اگر قرار باشد با چارچوب مفهومی ایزاک آدیزیس این سبک را توضیح بدهیم باید بگوییم 
که معلمان چنین واکنشی ناشی برخورد خود به خودی یا بر اساس سبک مدیریتی کسانی است که در آن ها 
سبک کارآفرینی یا آتش افروزی قوی تر است. خوشبختانه آقای هاشمی فردی سلیم النفس است و می تواند 
عواطف خود را کنترل کند و بیشتر اوقات با خوش قلبی ذاتی که دارد می تواند جوهر یک ایده خوب را - از 

هر کس که باشد - بگیرد و استفاده کند. 

در هر صورت، قرار شد فردا ساعت یک بعد از ظهر به دفتر کادرها بیاید. ظاهراَ مرخص او را دور روز دیگر 
تمدید کرده اند. من امیدوارم که دیگر او را احضار نکنند. از این کارها در قضای ما رواج دارد. ظاهرا اقداماتی 
در دست اجراست که زندانی او را کان لم یکن می کند. هرچند خودش معتقد بود که چند ماهی این روند 

طول خواهد کشید. حقیقتَا به زندان انداختن مرد شریفی مثل او اسباب خجالت است. 

به هر حال،  من تصمیم دارم چند کتاب که آقای حبیب اهلل اعلمی از انتشارات انجمن معتادان گمنام به من 
داده است در اختیار آقای هاشمی بگذارم. بعد از دستورنامه رابرت که یک نسخه از آن را برایش به داخل 
زندان فرستادیم، این جزوات نیز به ما کمک خواهد کرد که چطور بر اساس دستورنامه رابرت انجمن های 

پروفشنال بسازیم. 



85

همچنین عالقمدم از تجربه های او در امر آموزش این قواعد در زندان کسب اطالع کنم و با عنایت به این 
تجربه ها در مورد روش ترویج این قواعد، نوع همکاری با سازمان معلمان و کانون صنفی و وزارت آموزش 
و پرورش برای ترویج این قواعد و ارتقای پروفشنالیسم در پروفشن معلمی و به طور کلی پیشبرد جنبش 

پروفشنالیسم در ایران همفکری و همکاری کنیم. 

گزارش مالقات فردا را ثبت خواهم کرد. دنبال گرفتن یک عکس هم از او هستم تا شاید بشود از مالقات 
فردا یک گزارش هم در وب سایت کار کرد. 

کوتاهی در ثبت تجربه پارسیان
من روز های سه شنبه و چهارشنبه برای برگزار نخستین کارگاه در یک شرکت تجاری به عسلویه و از آنجا به 
شرکت پاالیش کاز پارسیان که در جنوب استان فارس و بین مهر و المرد ساخته شده سفر کردم و برای حدود 
یست و پنج نفر از کارکنان و کارشناسان آن شرکت چهار جلسه کارگاه برگزار کردم. یک تجربه منحصر به 
فرد بود و می شود و می شود آن تجربه را در قالب یک سفرنامه به صورت یک اثر مستقل هم نوشت و منتشر 
کرد. اما تا امروز حتی گزارش مختصری هم از آن داستان ارایه نداده ام. فقط دو سه بند مطلب در مورد آن 
در وب سایت منتشر کردم و به بهانه های مختلف از نوشتن آن تجربه سرباز می زنم. چرا؟ آیا دچار افسردگی 
شده ام؟ خسته شده ام و به کمی استراحت نیاز دارم؟ حرف ها تکراری است و نکته بدیعی در آن نخواهد آمد 

و به همین خاطر دستم به نوشتن نمی رود؟ 

که  پیش گویی  آن  پیش بینی  تحقق  به طرف  روز  به  روز  که  هم  منطقه  اوضاع  نیست.  پیش بینی  قابل  آینده 
پیش بینی کرده بود بین ایران و عربستان جنگ سختی در خواهد گرفت و در آخر، این سربازان چینی هستند 
که پاالیشگاه ها نفت و گاز عربستان را از زیر آوار خرابی جنگ بیرون می کشند تا نفت مورد نیاز خودشان را 
استخراج کند، جلو می رود. دیروز بود که عربستان روابطش را با ایران قطع کرد. بحرین و امارات و سودان 
هم قطع کردند. از آن طرف بسیاری از سازمان های شیعی صدای اعتراض خودشان را بلند کردند و در حالیکه 
قرار بود وحدت بین شیعه سنی ایحاد شود این دو فرقه تاریخًا متخاصم به طرف یک جنگ تمام عیار پیش 
می روند. خیلی وقت پیش به خیلی ها گفتم که ما داریم برای بعد از جنگ ایران و عربستان کار می کنیم. 
خیلی ها هم از آن پیش گویی تعجب می کردند. اما اوضاع روز به روز دارد بدتر می شود. و منطقه در کام یک 
جنگ منطقه ای و مستقیم بین ایران و بلوک شیعه با عربستان و بلوک سنی پیش می رود. گفتن ندارد که این 
جنگ هزار و چهار صد است که شروع شده و ادامه دارد، اما اینکه بین دو کشور ایران و عربستان درگیری 
قدرت  دو  این  بین  انگار چاره ای  که  است  و مخرب  تلخ  ببندند،  موشک  به  با  یکدیگر  و  بده  رخ  مستقیم 

منطقه ای باقی نمانده است. 

به گزارش خودم بگردم. می ترسم انتظار فرصت برای نوشتن یک کزارش تمام عیار از کارگاه در پارسیان 
سبب شود نوشتن آن همچنان به عقب بیافتد و به طور کلی فراموش شود. پس همینجا برخی چیزها را که به 

خصوص به تداوم کارگاه  در آن شرکت مربوط می شود، گزارش می کنم. 

گفتگو با آقایان عزیزی و توسلی
روز شنبه همین هفته بود )اگر اشتباده نکنم( که به دفتر آقای عزیزی تلفن کردم. آقای عزیزی و آقای خواجه 
دو نفر از کارشناسان واحد آموزش هستند. حاال بهتر معنای این اصطالح کارشناس را درک می کنم: واحد 
آموزش در شرکت پارسیان یک مدیر دارد که به احتمال بسیار زیاد منزلش در تهران است و مدتی در تهران 
و مدتی نیز تمام وقت در شرکت است. وقتی مدیر نیست چه کس یا کسانی واحد آموزش را اداره می کنند؟  
کارشناسان. پس منظور از کارشناس در ادبیات اداری شرکت های مستقر در فواصل بسیار دور از تهران و 
شهرهای بزرگ که پرسنل  آن ها یک هفته کار می کنند و یک هفته یا دو هفته مرخی هستند، به معنی مدیرانی 
است که در غیاب مدیر اصلی به رتق و فتق امور می پردازند. در واحد آموزش نیز آقای عزیزی و آقای خواجه 
به ترتیب و به نوبت امور واحد آموزش را تمشیت می کنند اما مدیر واحد آموزش فردی است به نام آقای 
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دهقان که صبح روز دوم فرصت شد تا چند دقیقه ای با او صحبت کنم. 

اما در طول دو هفته بعد از برگزاری کارگاه اصاَل به شرکت پارسیان تلفن هم نزده بودم. به خانم نسیم پور 
هم که من را به شرکت پاالیش گاز پارسیان معرفی کرده بود زنگ نزدم و هنوز هم زنگ نزده ام. با این همه 
شنبه که به آقای عزیزی تلفن زدم گفت که طی دو هفته گذشته او هم در شرکت نبوده است و گرفتار درمان 
فرزندش بوده است و تازه امروز شنبه است که بعد از کارگاه فن اداره جلسه که به زادگاه خودش رفته بود، 
سرکار برگشته است و از واکنش مدیران و کارشناسان نسبت به نحوه برگزار کارگاه اطالع دقیققی ندارد چون 

اصاَل با هیچکس تا آن روز شبنه صحبتی در مورد کیفیت کارگاه نداشته است. 

وی بالفاصه توضیح داد که البته برگه نظرسنجی از شرکت کنندگان وجود دارد اما او هنوز فرصت نکرده 
است که آن را ببیند. ولی در پاسخ به نظر من در مورد کیفیت کارگاه با صراحت خوب تعریف کرد. اما این 
برای من کافی نبود. مسأله مورد عالقه من این بود که بدانم آقای شرکت پاالیش گاز پارسیان تصمیم گرفته یا 
خواهد گرفت که چند نفر از افراد عالقمند را به عنوان اعضای یک کارگاه برای یک دوره آموزش نسبتَاِ بلند 
مدت در اختیار من بگذارد تا به مرور و با استفاده از فنی آوری های گوناگون آنان را با نخوه ی اداره چلسات 
تصمیم گیری آشنا کنم به نحوی که این نیورها به بهترین شکل ممکن چلسات را اداره کنند و روش اداره 

جلسات را در شرکت نیز نهادینه کنند؟ 
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پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴

خالصه ماجراها
طی چند روز گذشته کارگاه روز سه شنبه گذشته را داشتیم که مسائل مهمی  در آن مطرح شد و تجربه هایی 
که به دست آوردیم، در سطح ملی اهمیت دارد. دیروز چهارشنبه هم سه مالقات مهم داشت با دو دانشجوی 
تربیت مدرس، اعضای هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های شرکت های حمل و نقل جاده ای که قطعَا 
بر سرنوشت ترویج دستورنامه رابرت در میان انجمن های ایرانی تأثیر خواهد گذاشت. و با آقای علیرضا 
هاشمی دبیرکل محبوس سازمان معلمان ایران که طی حدود شش ساعت گفتگو مسائل بسیار مهمی را مورد 
بررسی قرار دادیم که من مطمئنم در ترویج پروفشنالیسم در کشور تأثیر مهمی خواهد داشت. در این مدت 
مطالب متنوع و جالبی هم در وب سایت و در کانال کادرها منتشر شد و در جریان کارهای تلگرامی نیز 
دستاوردهای مهمی کسب کردیم. من سعی می کنم در این روزنوشت )البته االن ساعت نه شب است و باید 
بگویم »شب نوشت«( خالصه این رویدادها را روایت کنم. اما قبل از آن سه مطلب که پیش تر در کانال کادرها 
جاگذاری شده و من یک نسخه  از آن ها را در همین صفحه  نیز جاگذاری کرده بودم نقل می کنم. نخستین 
مطلب بیانیه کانالی شماره یک است که با عنوان بیانیه کانالی کادرها، روز سه شنبه ۱5 دی ۹۴ در کانال کادرها 
جاگذاری شد. با مرور متن آن دیگر نیازی به توضیح نخواهد بود و همین متن نشان می دهد که من تا چه 

حد می کوشم کیفیت رونامه نگارانه کانال را باال نگاه دارم یا باال ببرم: 

بیانیه کانالی کادرها

اعضای محترم کانال کادرها

با توجه به اینکه مطالب منتشر شده در کانال های تلگرام غیرقابل ویرایش است، دفتر کارگاه های آموزش 
دستورنامه رابرت وظیفه خود می داند به این وسیله به اعضای محترم کانال کادرها یادآوری کند که طی 
روز های اخیر در اصل مطالبی که در وب سایت کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت منتشر شده  است، 
اصالحات معناداری صورت گرفته است. در نتیجه، نسخه  کانالی آن ها فاقد اعتبار است و نباید به آن ها 

استناد کرد. این موارد عبارتند از: 

۱. عنوان مطلب »تهیه طرحی برای تقدیم به انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی« به این شکل 
اصالح شده است: »پیش نیازهای ساخت پروفشن پارلمانی در ایران«. بند آخر مقدمه این مطلب که در 

کانال منتشر شده به شکل زیر تغییر کرده است: 

از آنجا که نکات پیشنهادی برای طرح در مجمع انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانِی، در واقع 
پیش نیازهای ساخت پروفشن پارلمانی در ایران امروز را تشریح کرده است و در نتیجه برای تمام کادرها 
اهمیت دارد، گزارشی اجمالی از نکات مطرح شده در نشست مشترک مربی دستورنامه و عضو محترم 

این انجمن در ادامه تقدیم می شود:

۲. در مطلب مربوط به ترجمه دستورنامه رابرت به زبان عربی نیز بند یک مقدمه آن به شکل زیر تغییر 
کرده است:

درست صد سال پیش )۱۹۱۵( یک دانشجوی شانزده ساله ی ایرانی تبار در دانشگاه آمریکایی بیروت، در 
مقاله ای به زبان انگلیسی دستورنامه رابرت را در نخستین شماره نشریه اتحادیه دانشجویان این دانشگاه 
معرفی کرد. آن مقاله - که به نظر می رسد برای نخستین بار خاورمیانه را با این قواعد آشنا ساخت - به 
زبان انگلیسی اینجا )لینک( در دسترس عالقمندان قرار دارد. آن جوان هم بعدها کوشید با بهره گیری از 
آموزه های همان کتاب، احیانًا بدون ذکر منبع، یک فرقه دینی را به یک سازمان معنوی بین المللی تبدیل 

کند.
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۳. بند دوم از مقدمه مطلب بازنگری در تعریف قانون پارلمان نیز به شکل زیر اصالح شده است: 

با اطمینان می توان گفت تا کسی با قواعد و رویه های قانون عرقی پارلمان - که می شود آن را ام القوانین 
نامید - به طور کامل آشنا نشود، هر دو تعریف، و هر تعریف دیگری از سوی هر کس دیگری ارایه 
شود، در انتقال معنا و مفهوم پیچیده ای که در پس و پشت مفهوم »قواعد دموکراسی« نهفته است، به 
وی، ناتوان خواهد ماند. برای درک بهتر این معضل، تصور کنید کسی بخواهد مفهوم »عاشورا« را - 
آنطور که یک شیعه ی ایرانی امروز درک می کند- با ارایه تعریفی یک جمله ای یا چند خطی، به یک 
فردي- مثاَل - ژاپنی منتقل کند. زخمه بر تار »عاشورا« طنینی در روح شیدایی یک شیعه ایجاد می کند 
که انتقالش به ذهن یک ژاپنی - آن هم در چند جمله - غیرممکن است. به همین خاطر، دفتر کارگاه های 
آموزش دستورنامه رابرت برای یاد دادن تدریجی این قواعد به عالقمندان واقعی دموکراسی تأسیس 
شده است. چون این اطمینان وجود دارد که کسی با خواندن این تعاریف و حتی با آشنایی با قواعد 
بازی دموکراسی، هرگز دموکرات نخواهد شد و دموکرات بودن، یعنی حق حاکمیت هر فرد را در تمام 
پیچیده  قانون  تحت  اجتماعی،  زندگی  عرصه  مهم ترین  در  نتیجه  در  و  گروهی،  تصمیم گیری  لحظات 
دموکراسی، شناختن، اذعان کردن و محترم شمردن، مستلزم سال ها تمرین گروهی برای اخذ تصمیم به 
روش دموکراتیک است. چیزی که مثل عاشورا در ژاپن، در ایران - و البته در خیلی جاهای دیگر - 

وجود خارجی ندارد!

با احترام. 
دفتر کادرها
تهران. ۱۵ دی ۹۴

بیانیه کانالی شماره ۲
متن بیانیه کانلی شماره ۲ را هم در ادامه می آورم. متن خوبی از کار درآمد و از آقای دانیال اعلمی خواستم این 
متن را برای توصیف کانال استفاده کند گفت تعداد کاراکتر های آن زیادتر است حد قابل قبول ۱۲۰ کارآکتر 
است. قرار شد خالصه یا بازنویسی کنم. در هر صورت طی یک بند مانیفست کادرها را خالصه بیان کرده ام: 

اعضای محترم کانال کادرها

از آنجا که هر مطلب وب سایت کادرها )کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت( - دست کم - باید 
حقوقی،  سیاسی،  مدیریتی،  عرصه های  از  یکی  در  را  آلترناتیو  جامع  گفتمان  کوچک  گام  یک  بتواند 
قانونی، اخالقی و فلسفی جلو ببرد و به بسط و تحکیم و تقویت ارزش های دموکراسی، حکومت قانون، 
آزادی فردی، برابری و احترم متقابل و بردباری نسبت به عقاید و ایمان های مختلف مدد برساند، تقاضا 
دارد اگر به این ارزش ها باور دارید و اگر آن مطلب را برای تقویت این ارزش ها مفید یافتید، لینک آن 
را به سایر همفکران خود هدیه دهید. و اگر آن مطلب فاقد این خصوصیت بود، دفتر کادرها را از دادن 

هشدار محروم نسازید. 
با احترام
دفتر کادرها
و آخرین مطلبی که امروز صبح در وب سایت و بعد در کانال کادرها منتشر شد، قسمتی از بخش 5۶ کتاب 
دستورنامه است که در آن بعضی از اصول تفسیر تشریح شده است. من آن قسمت از کتاب را با مقدمه زیر 

در وب سایت کادرها منتشر کردم. در ادامه فقط مقدمه را می آورم که در کانال هم منتشر شد: 

بعضی از اصول تفسیر
هرچه سازمان های ایرانی بزرگتر و تقسیم کار در آن  ها پیچیدۀ تر می شود، ضرورت ارتقای مهارت های تکنیکی 
برای ثبت و ضبط پراکتیس های حقوقی سازمان ها نیز ملموس تر خواهد شد. همانطور که روزگاری می شد 
امور مالی یک حجره را با حساب سیاق نگه  داشت، اما امروز تصور یک بنگاه تجاری بدون نظام پیچده ی 
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حسابداری، غیرممکن شده است، رتق و فتق امور حقوقی سازمان ها نیز هر روز پیچده تر می شود و تعدا هرچه 
بیشتری از مسؤالن انواع سازمان ها این نیاز را بیشتر احساس می کنند. در چنین شرایطی، دستورنامه رابرت، در 
سطح مدیریت، می تواند راهگشا باشد. هرچند دستورنامه رابرت، به مثابه بخش عمومی قانون عرفی پارلمان، 
سلسله مدارجی از معنا دارد که، به ترتیب در سپهر های مدیریتی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اخالقی و فلسفی 
مورد بحث قرار می گیرد. اما اصول تفسیر آن - که می تواند در مورد آئین نامه ها و سایر قواعد و اسناد مصوب 
هر سازمان کاربرد داشته  باشد - به ویژه ، برای مدیران سازمان ها و در سطح دانش مدیریت، قابل توجه است. 
به همین دلیل، این قسمت از کتاب که در پایان بخش 5۶ ویرایش دهم دستورنامه رابرت آمده است، در ادامه 

و به صورت مستقل، با ذکر نکته ای در خصوص »تفسیر«، تقدیم عالمندن می شود.

برخالف مکاتبی که خودشان را »فرزند زمان خویشتن« می دانند و هر مکال و معممی از هر شهر و دهی اصول 
و قواعد آن را تفسیر می کند، هر نوع تغییر در قانون پارلمان را یک اصل تغییر ناپذیر دیکته کرده است: روش 
حفظ حقوق اکثریت،  اقلیت، افراد، عائبان و تمام این ها با هم و به شکل متوازن )متناسب با وزن آرا(. بله. 
گفتن این جمله بسیار ساده  است، اما برای پی بردن به اینکه چنین اصلی چگونه در عمل محقق شده است، 
باید با حدود هشتصد صفحه قواعد مندرج در دستونامه رابرت آشنا شد که مثل یک نظام ریاضی، مجموعه ی 
منسجمی از قواعد را ارایه داده است که در طول تمام فرایندهای تعیین حق حاکمیت در یک گروه، حقوق 
متوازن اکثریت، اقلیت، افراد، غائبان و تمام این ها را با هم تعیین و تعریف کرده است. در چنین نظامی از 
قواعد انتزاعی حقوقی، تفسیر به معنایی که در مورد برخی از متون دینی به کار می برند نیست. بلکه بیشتر یک 
فن و تکنیک است که باید آن را فرا گرفت و طبق آن عمل کرد. اصول این نوع تفسیر اسناد حقوقی انواع 

سازمان ها در ادامه تقدیم شده است.

برای نکات ویرایشی این متن، لطفَا مقدمه بخش 5۶ را مرور فرمایید: 
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شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴

برنامه ریزی برای حضور در تلگرام
از وقتی کانال کادرها در تلگرام راه اندازی شد، بخشی از وقتم صرف رتق و فتق امور این کانال می شود. 
خیلی وقت پیش بود که دریافتم مبادله با ایمیل در یران بد جوری از رونق افتاده است. البته، هنوز صندوق 
ایمیل هایم پر از نامه های سازمان های بین المللی و خارجی می شود که از مدت ها قبل مشترک آن  ها بودم. به 
عنوان نمونه اخبار مربوط به پارلمان بریتانیا همچنین به وسیله ایمیل و با همان نظم همیشگی برایم ارسال 
می شود. یا مجموعه بسیار زیادی از خبرنامه هایی از بخش های مختلف وزارت بهداشت آمریکا که از زمان 
سردبیری دارو و درمان مشترک شده بودم و هنوز دارد با همان نظم و ترتیب به دستم می رسد. یا اعضای 
گروه اسپیپ،  که یک سی .ام.اس اوپن  سورس است و من هم به عنوان مترجم این نرم افزار به فارسی با این 
گروه سال هاست که همکاری دارم، همچنان مشتری پر و پا قرص ایمیل هستند. اما در ایران، با جرأت می شود 
گفت که استفاده از ایمیل دیگر بین گروه های وسیعی از جامعه،  که به کامپوتر شخصی کمنر دسترسی داشتند 
از رونق افتاده و در عوض این برنامه تلگرام است که بیش از بیست میلیون نفر ایرانی از آن استفاده می کنند 

و کار کردن با آن  هم بسیار ساده است. 

بعد از مدتی که از طریق این نرم افزار با چند نفر از دوستانی که در کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت 
هم شرکت کرده اند،  مکاتبه داشتم، متوجه شدم که حتی در جریان مکاتبه های دو نفره در تلگرام نیز می شود 
برخی از قواعد دستورنامه رابرت را رعایت کرد و کارآیی و اثربخشی این ارتباطات را افزیش داد. به عنوان 
نمونه، وقتی با آقای پرهام رضایی مکاتبه می کردم، متوجه شدم، چقدر خوب است هرگاه کسی صحبتش تمام 
شد به نفر مقابل اعالم کن تا او بداند که نطقش تمام شده و به اصطالح صحن را واگذار کرده است. رعایت 
همین قاعده ی ساده، روند رابطه من با آقای پرهام را بسیار روان تر کرد. همین تجربه را در جریان مکاتبه با 
آقای سهیل فاضلی تجربه کردم و همانجا بود که دریافتم می شود به تعدیل برخی از قواعد دستورنامه رابرت 

برای استفاده در تلگرام فکر کرد. 

ظاهراَ شب جمعه گذشته باید با همین افکار خوابیده باشم. چون صبح جمعه که از خواب بیدار شدم،  بخشی 
از ذهن خودم را مشغول گفتگو با کسی یافتم که داشت از تعدیل برخی از قواعد دستورنامه رابرت برای 
استفاده از آن ها در تلگرام صحبت می  کرد. بالفاصله فهمیدم ایده جدیدی به ذهنم خطور کرده است: استفاده 

از قواعد دستورنامه ربرات در مجامع تصمیم گیری تلگرامی! 

صبح دیروز جمعه به همین ایده فکر کردم. با اینکه تصمیم گرفته ام برای اجرای تصمیم هایی که اگر انجام 
شوند دیگر کاری نمی شود کرد،  و در عین حال، فرصت برای تأمل بیشتر در مورد آن ها وجود دارد، زود 
اما تعدیل برخی از قواعد دستونامه رابرت به نحوی که بشود از آن ها در برگزاری مجامع  تصمیم نگیرم. 
تصمیم گیری گروهی در تلگرام استفاده کرد، آنقدر جذاب بود که احساس کردم می شود تصمیم قبلی خود را 
با دو سوم آرا نقض کنم و همان روز مطلبی به عنوان مقدمه بنویسم و در وب سایت و کانال کادرها منتشر 

کنم. 

نیازی به تأمل زیاد نبود تا متن زیر را تهیه کنم و بعد از انتشار در وب سایت در کانال کادرها نیز منتشر کنم:

خالصه دستورنامه رابرت برای مجامع تصمیم  گیری در تلگرام

ویرایش اول: ۱۸ دی ۱۳۹۴، ویرایش سوم ۱۹ دی ۱۳۹۴
جمعه ۸ ژانویه ۲۰۱۶ بوسیله ی دفتر کادرها  

  
برنامه  تلگرام به دلیل خصوصیاتی که دارد با استقبال گسترده ایرانیان مواجه شده است. گفته می شود در 
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حال حاضر بیش از بیست میلیون نفر از هموطنان ما از برنامه تلگرام استفاده می کنند. پیش  بینی می شود 
این رقم باز هم افزایش یابد. نیازی به تحلیل این پدیده ی مبارک نیست تا مشخص شود که، از یک سو، 
برای چنین استقبالی چه پیش نیازهایی الزم بوده که طی سال های اخیر در ایران فراهم آمده است، و از 
سوی دیگر، این استقبال میلیونی در ارتقای جهشی کیفیت فرهنگی در جامعه چه اثرات حیرت انگیزی 

برجا خواهد گذاشت.

با این همه، مرور انواع فعالیت های گروه های مختلف در برنامه تلگرام نشان می دهد که هموطنان ما باید 
به تفاوت کارکرد گروه هایی که برای تحقق هدف های مختلف در برنامه تلگرام ایجاد می کنند، از نظر 
حقوقی، توجه کنند و به خاطر داشته باشند که اگر قرار است گروه الکترونیکی آنان در تلگرام، به مثابه 
یک شخصیت حقوقی، در مورد مسائل مختلف به یک تصمیم واحد برسد، در آن صورت الزم است 
اعضای این نوع از گروه ها با مبرم ترین و پرمصرف  ترین قواعد قانون عرفی پارلمان آشنا باشند. به همین 
دلیل و در پاسخ به این نیاز کاربران تلگرام است که دفتر کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت )کادرها( 
در نظر دارد مجموعه ای از پرمصرف ترین و مبرم ترین قواعد دستورنامه رابرت را - به زبان ساده - با 
عنوان موقت »خالصه دستورنامه رابرت برای مجامع تصمیم گیری در تلگرام« تدوین کرده و از طریق این 

وب سایت و کانال کادرها به کاربران عزیز تلگرام معرفی کند.

از تمام عالقمندان به فعالیت های گروهی دموکراتیک انتظار می رود به نحوی که مناسب می دانند این 
قواعد را در اختیار سایر هموطنان عزیز تلگرامی قرار دهند.

گروه های  و  شد،  خواهد  تشریح  صفحه  همین  ادامه ی  در  تدریج  به  قواعد،  این  می کند،  نشان  خاطر 
تلگرامی می توانند لینک همین صفحه را به اعضای خود معرفی کنند تا به این صفحه بیایند و به مرور با 

این قواعد آشنا شوند.

اگر کسانی نیاز دارند این قواعد را به صورت خالصه و سریع مرور کنند، می توانند به خالصه کتاب 
می کنند  فکر  اگر  کنند.  مراجعه  اینجا  در  است،  شده  تألیف  منظور  همین  برای  که  رابرت  دستورنامه 
می توانند این قواعد را به صورت کامل و جامع مطالعه کنند، به ترجمه فارسی اصل کتاب در اینجا سر 
بزنند. و اگر به این نتیجه رسیدند که الزم است برای کسب مهارت در اداره مجامع تصمیمِ گیری - به ویژه 
وقتی تعداد اعضای آن از حدود ده نفر بیشتر باشد - در کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت شرکت 
کنند، با دفتر کادرها تماس بگیرند و یا مکاتبه کنند. دفتر کادرها تجربه حدود ده سال محلی سازی این 
قواعد را در اختیار عالقمندان قرار می دهد. این قواعد ساده هستند، اما تجربه نشان می دهد،  به خاطر 

سپردن آن ها و اداره کردن یک جلسه بر اساس مجموعه ی آن ها به تمرین و زمان نیاز خواهد داشت.
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یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴

برگشت به گذشته
از وقایع خیلی عقب افتاده ام. از سه شنبه هفته گذشته تا امروز شاهد تجربه های بسیار ارزشمندی بوده ام که 
گسترش سریع و عمیق گفتمان جامع آلترناتیو را به خوبی نشان می دهند. اما به دالیل مختلف از تحلیل و 
ثبت آن ها باز مانده ام. امروز ساعت سه بعد از ظهر نیز در کانون انجمن های مؤسسات و شرکت های حمل 
و نقل کاالی جاده ای کشور قرار دارم و امیدورم، اگر کار خاصی پیش نیاید بتوانم عقب ماندگی ها را جبران 
کنم و به صورت فالش بک - به قول سینمایی ها - رویدادهای مهم جنبش کادرها در چند روز اخیر را ثبت 

و ضبط کنم. 

مهم ترین ویژگی انجمن: رفتار شرافتمندانه
پریشب سعی کردم نخستین قسمت از متنی را که با عنوان موقت »خالصه دستورنامه ربرات برای مجامع 
تصمیم گیری تلگرامی« نوشتن آن را شروع کرده ام،  بنویسم. اما به دلیل حساسیتی که روی تک تک کلمات این 
متن دارم، در حال حاضر، و تا وقتی که متن ساختار و ریتم نهایی خود را بیابد، کار با دشواری پیش  می رود. 
به همین خاطر، متن را رها کردم تا - به اصطالح - یکی دو شب روی آن بخوابم. امروز صبح ساعت ۳ و ۳۰ 
دقیقه بامداد از خواب بیدار شدم و دریافتم که ذهنم برای ادامه کار آمده است. ماشین را روشن کردم و صبح 
امروز متن زیر را، در یک صفحه مستقل در وب سایت با عنوان »مهم ترین ویژگی انجمن: رفتار شرافتمندانه« 

منتشر کردم و عین همان را در کانال کادرها نیز پست کردم:

عکس: مت کاتزن برگر از فلیکر

۱. مهم ترین ویژگی یک انجمن: رفتار شرافتمدانه!

ویرایش اول: ۲۰ دی ۱۳۹۴، ویرایش دوم، ۲۰ دی ۱۳۹۴
یکشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶ بوسیله ی دفتر کادرها  

  
در تلگرام می توان گروه هایی با اندازه ها،  کارکردها و هدف های مختلف تشکیل داد: از سرقت دسته جمعی 
اموال فکری دیگران تا کارزارهای سراسری، له یا علیِه - به اصطالح - منافع ملی! در هیچ یک از این 
گروه ها به »دستورنامه رابرت« نیازی نیست. اما اگر اعضای یک گروه بخواهند یک جامعه ]۱[ یا یک 
پیش گزیده ی  قانون  طبق  بالنعل،  طابق النعل  باید  که  است  صورت  این  در  فقط  دهند،   تشکیل  انجمن 
دموکراسی رفتار کنند که دستورنامه رابرت، جامع ترین، کامل ترین، عمومی ترین و روزآمدترین روایت 

مکتوب آن را در اختیار عالقمندان قرار می دهد.

بر اساس ده سال تجربه ی محلی سازی دستورنامه رابرت، با اطمینان می توان گفت که در جوامع آشوبی /
استبدادی، مبرم ترین پیش  نیاز درک، قبول و رعایت دستورنامه رابرت این است که اعضای یک جامعه، 
الف( بدانند شرافت چیست، ب( بخواهند شرافتمندانه رفتار کنند، پ( بتوانند دستور شرف خود را به 
شیوه ی دموکراتیک تدوین و تصویب کنند، و از این ها مهم تر، ت( در همه حال، به دستور شرف خود 

پایبند بمانند. چرا؟

فصل اول دستورنامه اختصاصی رابرت برای انجمن های تلگرامی )تلگرو انجمن( - در ادامه - به همین 
مسائل می پردازد:

گفتن این نکته الزم است که در توضیح اصطالح های جامعه و انجمن و تفاوت آن ها با کانون، پانوشتی در 
متن وب سایت اضافه کردم که به دلیل اهمیت آن، عینَا نقل می کنم: 
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در ترجمه فارسی دستورنامه رابرت، همه جا، »انجمن« معادل اصطالح پارلمانی Society به کار رفته 
تفاوت های  دموکراسی،  قانون  نظر  از  کانون،   و  انجمن  بین   .Association معادل  »کانون«  و  است 
حقوقی مشخصی وجود دارد که به مرور تعریف خواهد شد. اما مهم ترین تفاوت  این است که در مجامع 
تصمیم گیری یک انجمنۤ اشخاص حقیقی عضو انجمن حضور می یابند، اما در مجامع تصمیم گیری یک 
کانون، که به آن کنوانسیون گفته می شود، نمایندگان منتخب انجمن ها یی که به صورت داوطلبانه آن کانون 
را تشکیل داده اند شرکت می کنند. به خاطر همین تفاوت ها، قواعد ناظر بر پراکتیس های حقوقی یک 
انجمن با کانون تفاوت هایی دارد که - به خصوص - در فصل نوزدهم کتاب دستورنامه رابرت با عنوان 
»کنوانسیون ها« مورد بررسی قرار گرفته است. ترجمه این فصل از کتاب به زودی در همین وب سایت 

منتشر خواهد شد.

گزارش پشت صحنه 
خوب، آنچه که در سطح علنی رخ داده است نوشتم، اما آنچه که در درون ذهنم من رخ داد تا همین چند 

جمله را سر هم کند، دنیای بسیار مهم تری است که سعی می کنم با اشاره به آن سراغ سایر رویدادها بروم.

من از سال ها قبل متقاعد شده ام که کشور ما به یک جنبش معنوی عمیق و اصولی و به دور از فرصت طلبی نیاز 
دارد. به عالوه ، اعقتاد دارم بخش قابل توجه از مردمی که عمیقَا دیندار هستند، در واقع می خواهند انسان های 
شریفی باشند. در طول سال های قبل از انقالب نیز روحانیون توانسته بودند رفتار شرافتمندانه را معادل رفتار 
دیندارانه به مردم معرفی کنند. نتیجه ی آن همه تالش روحانیون و دینداران،  انقالب اسالمی بود که قدرت 
سیاسی را برای بسط و تحکیم ارزش های دینی کسب کرد. اما در طول بیش از سه دهه ی گذشته چه رخ داد؟ 
در این مورد باید خیلی خیلی محطاط قضاوت کنم. به همین دلیل خیلی با احتیاط می گویم: در این مدت، به 
مرور تمدن و فرهنگ شهرنشینی در چالش مستمرم با فرهنگ دهاتی در کشور توسعه یافت و درک جدیدی 
از مفهوم شرف و شرافت در حال سر برآوردن است که برای تمدن و جامعه ی شهروندی مناسب تر است. 
با چنین رویکردی من دیگر اعتقاد ندارم که - به عنوان نمونه - سیاست اساسَا چیز مزخرفی است و دامن 
مقدس دین باید از امر کثیف سیاسی پاک شود. یا اعتقاد ندارم که دین باید به امورات شخصی افراد بپردازد. یا 
دهاتیان یک مشت اراذل و اوباش هستند که شهر ها را با حضور نحس خود می آالیند. نه. این روزنوشت جای 
ادامه دادن به این قضایا نیست. از رویدادها بسیار عقبم و باید به مطلب اصلی برگردم. اما در طول چند روز 
گذشته که مشغول تأمل در مورد انتخاب رویکرد برای نوشتن خالصه دستورنامه رابرت برای تلگرو انجمن ها 
بودم، ناچار شدم بار دیگر رویکردم به کل جهان را بار دیگر و به سرعت بازنگری کنم. یکی از دالیل تأخیر در 
نوشتن مطلب »خالصه دستورنامه رابرت برای تلگرو انجمن ها« نیز همین تعارض بود: آیا گسترش سریع تر 

دستورنامه رابرت در برنامه تلگرام اهمیت دارد،  یا ترویج یک فرهنگ معنوی و آرمان گرایانه؟ 

احیای آرمانگرایی
من - یا به دلیل خصوصیات شخصیتی خودم، یا به هر دلیل دیگر - احساس می کنم جامعه ی ما به یک جنبش 
معنوی نیاز دارد و یکی از کارکردهای این جنبش این باید باشد که دین داری را به یک مرحله باالتر ارتقا دهد. 
به بیان بهتر، ما به جای دین دهاتی، به دین شهری و دین عقلی نیاز خواهیم داشت. این ها حرف های تازه ای 
نیست، حرف تازه شاید این باشد که دستورنامه رابرت امکان خلق گفتمان مورد نیاز برای چنین جنبشی را 

در اختیار می گذارد. 

به عالوه، من فکر می کنم همان انگیزه هایی که جوانان را در دهه های قبل از انقالب به آرمان گرایی مارکسیستی 
و بعدها به آرمانگرایی اسالمی جذب کرد، اکنون نیز در کار است - و شاید همیشه در کار باشد - و گفتمان 

جدید تمام ویژگی های الزم برای جذب این جوانان آرمان گرا را می تواند خلق کند. 

با توجه به نکات باال، که فقط به آن ها اشاره کردم، کوشیدم تا خالصه دستورنامه رابرت برای تلگرو انجمن ها 
را با توجه به چنین رویکرد و چنان هدف هایی بنویسم و در وب سایت و کانال کادرها منتشر کنم. در این 
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نوشته ی بسیار کوتاه، عبارات »سرقت های دسته جمعی اموال فکری دیگران و راه اندازی کارزارهای ملی له 
یا علیه - به اصطالح - منافع ملی«، با دقت انتخاب شده است تا به کل مخاطبان بگوید اگر دنبال چیزی جز 

ساختن یک جامعه انسانی هستند، نیازی به قواعد دستورنامه رابرت ندارند. 

اما نکته بسیار مهم این است که من آگاهانه در پی آن هستم که یک جامعه دموکراسی رابه عنوان یک آرمان 
شهر که ارزش دارد برای ساختنش زحمت بکشیم، معرفی کنم. در حالیکه بسیاری از جنبش های آرمان گرایانه 
جنبش های  بورژوازی،  جامعه  عنوان  به  غربی،  ارزش های  و  تمدن  و  دموکراسی  نقد  با  کوشیده اند  اخیر 
آرمان گرایانه ای بر ضد جوامع غربی خلق کنند. دستاورد - یا به عبارت مناسب تر - شانس بزرگ من این 
بود که به دلیل شرایط اجتماعی توانستم اهمیت دستورنامه رابرت و روش دموکراسی را درک کنم و بتوانم 
دموکراسی و سایر ارزش های دموکراتیک را به مثابه یک هدف آرمانی ارتقا دهم. در حالیکه پیش از درک 
عمیق از دستورنامه رابرت، دموکراسی، به آن معنا که قباَل درک می  کردم،  هرگز آن اندازه ارزش نداشت که 
برای ساختنش عاشقانه و پیرانه سر تالش کنم. در حالیکه امروز، دموکراسی، به عنوان یکی از ارزش های هم 
ارز حکومت قانون،  آزادی های فردی، برابری، تساهل و تسامح در برابر ایمان ها و عقاید مختلف، یک بسته ی 
به هم بسته ی ارزشی هستند که بنای هر جامعه ی انسانی چاره ای ندارد جز آنکه بر اساس آن ها استوار شود. 

امروز گفتمان کادرها در تالش است که ساختن چنین جامعه ی انسانی را به عنوان یک آرمان اخالقی و معنوی 
به جوانان ایران و خاورمیانه معرفی کند. مقدمه ی بسیار کوتاهی که بعد از تالش های قکری زیاد، نوشته شد، 

محصول این رویکردی بود که به صورت مداوم دارد ارتقا می یابد. 

اما این رویکرد فقط در آنچه که می نویسم، بازتاب نمی آید. بلکه در هر کاری که می کنم نیز انعکاس دارد. 
امیدوارم در طول گزارش هایی که خواهم داد، این بازتاب ها را ترسیم کنم. 

اعضای محترم کانال کادرها
سالم

ویرایش سوم مقدمه ی »مهم ترین ویژگی یک انجمن: رفتار شرافتمندانه«، در ادامه تقدیم می شود. این متن 
پیوندهایی دارد که در وب برگ زیر فعال هستند: 

http://www.kadrha.com/spip.php?article154&var_mode=calcul

مهم ترین ویژگی یک انجمن: رفتار شرافتمدانه!

در تلگرام هم می توان گروه هایی با اندازه ها،  کارکردها و هدف های مختلف تشکیل داد: از سرقت دسته جمعی 
اموال فکری دیگران تا کارزارهای سراسری، له یا علیِه - به اصطالح - منافع ملی! در هیچ یک از این گروه ها 
به »دستورنامه رابرت« نیازی نیست. هر گروهی قواعد خودش را می سازد و طبق آن عمل می کند. اما اگر 
اعضای یک گروه بخواهند یک جامعه ]۱[ یا یک انجمن - بر اساس قواعد مبتنی بر حق مساوی اعضا و نه 
بر اساس قدرت متفاوت آنان - تشکیل دهند،  فقط در این صورت است که باید طابق النعل بالنعل، طبق قانون 
پیش گزیده ی دموکراسی رفتار کنند که دستورنامه رابرت، جامع ترین، کامل ترین، عمومی ترین و روزآمدترین 
روایت مکتوب آن را در اختیار عالقمندان قرار می دهد. این قواعد،  هرچند از قواعد دستور زبان دشوارتر و 
پیچیده تر هستند، اما اگر -مثل زبان - از کودکی آن ها را فرامی گرفتیم، حتی وجودشان را هم حس نمی  کردیم.

بر اساس ده سال تجربه ی محلی سازی دستورنامه رابرت، با اطمینان می توان گفت که در جوامع آشوبی/
می کنند،  عمل  و  می گیرند  تصمیم   مصلحت  شخصی  تشخیص  اساس  بر  جامعه  آحاد  تمام  که  استبدادی، 
مبرم ترین پیش  نیاز درک، قبول و رعایت دستورنامه رابرت این است که اعضای یک جامعه، الف( بدانند 
شرافت چیست، ب( بخواهند شرافتمندانه رفتار کنند، پ( بتوانند دستور شرف خود را به عنوان یک جامعه 
و انجمن، تدوین و تصویب کنند، و از این ها مهم تر، ت( در همه حال، به دستور شرف خود واقعَا پایبند 
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بمانند. چرا؟ چرا بدون این پیش شرط ها حکومت قانون در جامعه ی آشوب/استبداد ممتنع باقی خواهد ماند؟

فصل اول دستورنامه اختصاصی رابرت برای انجمن های تلگرامی )تلگرو انجمن( - در ادامه - به همین 
مسائل می پردازد. اگر از این زاویه دستورنامه رابرت دیده نشود، بهتر که هرگز دیده نشود!

با احترام
دفتر کادرها

مالقات با مسؤالن کانون انجمن های کارفرمایی مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی کشور
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سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

برگشت به گذشته به امید احیای ما فات
امروز کارم را با ارسال چند پیام تلگرامی شروع کردم که هر کدام جنبه هایی از پیشرفت در جبهه های مختلف 
جنبش  کادرها را - فقط تا آنجا که به فعالیت های من ارتباط می یابد -  نشان می دهد. با نقل آن ها کارم را 

ادامه می دهم. 

انجمن میثاق خانوادگی
یکی از اقداماتی که چند ماه قبل شروع کردم، تأسیس یک انجمن خانوادگی به عنوان نمونه بود تا بتوانم 
تجربه های ساخت آن را - در صورت موفقیت - به صورت یک راهنما تدوین و منتشر کنم. اما - به نظرم - به 
دلیل شرایط بسیار بد اقتصادی که اعضای فامیل من این روز ها با آن دست و پنجه نرم می کنند به نحوی که 
امکان هر نوع فعالیت داوطلبانه را برای کمک به اقوام از آنان می گیرد، و البته به دالیل مهم تر فرهنگی، این کار 

متوقف شد. حتی بهترین اعضای فامیل نیز احساس کردند کشش شرکت در جلسات این انجمن را ندارند.

البته می شد کار را حتی تلفنی یا تلگرامی هم پیش برد. اما واقعیت این است که فعالیت ها داوطلبانه انجمن 
وقت می گیرد و وقتی پدر یک خانواده مجبور است از ۲۴ ساعت روز ۳۰ ساعت آن را برای درآوردن یک 

لقمه نان شرافتمندانه چار نعل بدود، فرصتی برای فعالیت داوطلبانه برایش باقی نمی ماند. 

در هر حال، دیروز آقای علی  گلستانی، چهره شاخص فامیل، که روی او بیش از هر کس دیگری برای تشکیل 
انجمن خانوادگی حساب کرده بودم، و حسابم نیز کاماَل درست بود و هست، و در همان چندین جلسه اولیه 
نیز بیشترین کمک را به برگزاری جلسات کرد و بیشترین لطمات را هم خورد، تلفنی به من خبر دارد که 
پنجشنبه آتی مراسم ازداوج پسرش در قرچک برگزار می شود و من را دعوت کرد تا در آن مراسم شرکت کنم. 

من البته تبریک گفتم اما هیچ قولی در این مورد که در مراسم شرکت خواهم کرد ندادم. خیلی به قضیه فکر 
کردم. و سرانجام امروز صبح که از خواب بیدار شدم پیام تلگرافی زیر را برایش ارسال کردم. تأمل در این پیام 
نکاتی را در مورد روند فعاَل نافرجام ایجاد انجمن میثاق خانوادگی بیان می کند که بی نیاز از توضیح می شوند: 

جناب آقای علی گلستانی
سالم. من به دلیل اختالف با بعضی از اعضای فامیل نزدیک خودم، مدت هاست در مراسم عز ا و عروسی 
فامیل شرکت نمی کنم. یکی از هدف های اصلی از راه اندازی انجمن میثاق خانوادگی حل همین اختالف ها 
به روش های شرافتمندانه بود. تصمیم داشتم در نخستین گام بعد از تشکیل این انجمن تقاضای رسیدگی 
به اختالف های خانوادگی من با اقوام را در دستور قرار دهد. با این امید که بعد از قبول حکم کمیته حل 
اختالفات، با اعضای فامیل تجدید رابطه کنم. متأسفانه کسانی که قول دادند چنین انجمنی را تشکیل دهند به 
وعده وفا نکرند. به همین خاطر من هنوز از شرکت در مراسم فامیلی معذور و محروم هستم. به همین خاطر، 
ضمن اشتیاق به حضور در مراسم عروسی ولیعهد گرامی، و عرض تبریک به شما و به شاه دادماد، تقاضا دارد 

عذر من را بپذیرید. با احترام. داود . فعال تمام

تازه بعد از ارسال این پیام بود که از خودم پرسیدم: آیا با این پیام، آقای علی گلستانی را تحت فشار اخالقی 
اقتصادی واقعَا در  امنیت  از نظر  میثاق خانوادگی  انجمن  او،  و سایر اعضای مؤسس  ندادم؟  غیرالزم قرار 
شرایطی نسیتند که بتوان از آنان توقع داشت برای تأسیس انجمن داوطلبانه وقت بگذارند. در نتیجه بیان اینکه 
آنان به عهد خود وفا نکردند، یک اتهام واهی است. بله، اما متأسفانه پیام رفته است و من امیدوارم در گفتگوی 

تلفنی جبران کنم. نگرانم توضیح در این زمینه هم نوعی تقدس بازی غیرالزم جلوه کند. 

قدرت طلبی یا فضلیت خواهی؟ 
از نخستین روز  هایی که با آقای امیرعلی  قربانی آشنا شدم، صداقت این جوان به نحو حیرت انگیزی توجهم 
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را جلب کرد. این جوان ضریب هوشی بسیار باالیی دارد. اما هنوز - به دالیل جوانی یا پرورش در یک محیط 
شهری شده - با تناقضات جامعه ایرانی که پر از تعارضات ناشی از فروپاشی نظام ارزشی دهاتیان در کالن 
شهر تهران است - چنانکه باید آشنا به نظر نمی رسد. شاید به همین خاطر، با بی پروایی و با صداقت و حتی 
با افتحار اعالم می کند که با تمام وجود دنبال قدرت، رهبری و ریاست است. یا شاید، به هر دلیل، در نخستین 
گفتگوهای - چه بسا خصوصی اش - به من چنین گفت )البه. در جلسات عمومی هم با تأکید تکرار کرد. 

وگرنه، من صحبت های خصوصی افراد را در این خاطرات نقل نمی کنم(. 

از همان نخستین روز ها یکی از دغدغه های من این بود و هست که روح حساس این جوان در جامعه ای پر 
از این تناقضات با بیان صریح این درونیات، آسیب ببیند. مدت ها حضور در کارگاه را بدون خبر قبلی ترک 
کرد. البته، از قبل تأکید کرده بود که فقط در ایام تعطالت تابستانه دانشگاه ها قادر به شرکت در کارگاه خواهد 
بود. در نتیجه هیچ رفتار سرزنش آمیزی مرتکب نشده بود. با این همه،  من نگران او بودم و هستم. تا اینکه 
بعد از ارسال پیغام تلگرامی جمعه گذشته به دفتر کادرها آمد و من هنوز فرصت نکردم گزارش گفتگوهایم 
با او را بنویسم. این مالقات سبب شد که بیشتر از گذشته به او فکر کنم. سرانجام امروز صبح نامه تلگرامی 
زیر را برای او ارسال کردم که هم برخی از رویکردهای من را در تحلیل شرایط فعلی جامعه به او نشان 
می دهد - که می دانم به دلیل هوش سرشاری که دارد، و صحبت های قبلی که با هم داشته ایم، درس های بسیار 
زیادی از همین اشاره های کوتاه خواهد گرفت - و هم شاید رویکرد جدید در اختیار او بگذارد تا وضعیت 
درونی خود را با لحنی برای دیگران تشریح کند که کم تر آسیب ببیند. متن آن نامه تلگرامی که البته هنوز 

جوابی به آن نداده است: 

جناب آقای قربانی. قضاوتی را که خودتان در مورد خودتان داشتید، فراموش نمی کنم. اینکه صادقانه 
اعتراف می کنید دنبال قدرت و ریاست و رهبری هستید. اما توجه شما را به این نکته جلب می کنم که 
- دست کم - در ایرانی که نسل من می شناختند و می شناسند، و یکی از ویژگی هایش نفاق و دورویی 
ناشی از نبود امنیت حریم خصوصی در دهات باید باشد، قدرت طلبی - به معنای منفی قدرت - را امری 
غیراخالقی تلقی می کردند. راستش درکی هم از قدرت قانونی نداشتند و تا وقی یک ملت به معنای واقعی 
کلمه با دانش فنی قانون دموکراسی آشنا نشود، قادر نیست بین مفهوم قدرت قانونی و قدرت غیرقانونی 
چنان تمایزی قائل شود که بتواند تالش برای قدرت در چارچوب قواعد قانون دموکراسی را امری طبیعی 

و عادالنه و مثبت درک کند.

با توجه به تشریح این وضعیت متناقض نما در فرهنگ جاری در ایران معاصر، فکر می کنم وظیفه دارم 
به شما خاطر نشان کنید هرجا که صادقانه  خصوصیات خود را توصیف می کنید حتمَا به فرهنگ و نظام 
ارزشی فرد مقابل خود توجه کنید. چون این احتمال بسیار بسیار بیشتر است که شما را فردی ریاست 
طلب،  قدرت طلبی و رهبری طلب به معنای منفی تلقی کنند و بسیاری از خصائل اخالقی عالی که در 

وجود شما موج می زند،  به ضد خود تبدیل شود.

به همین دالیل به شما توصیه می کنم به جای استفاده از اصطالح های رهبری  یا قدرت یا ریاست طلبی از 
اصطالحات دیگری استفاده کنید که خصوصیات شما را بهتر توصیف می کنند. مثل میل واقعی به اینکه 
توانمندی های خودتان را تا ورای مرز های قابل تصور ارتقا دهید یا فضلیت طلبی. انگیزه ای قوی همیشه 
در شما موج می زند که از آنچه که هستید،  بهتر شوید. چقدر این انگیزه عالی است. این انگیزه را با توجه 
به نظام ارزشی متناقضی که ناشی از هچوم دهاتیان به کالن شهر ایران است، توصیف کنید تا به جای آن 
که توی ذوق دیگران بخورد،  بتوانند ارزش های واقعی شما را همانطور که هست درک کنند. قربانت. داود

یک استعداد دیگر
آقای سهیل فاضلی نیز یکی دیگر از جوانان با استعدادی است که اهمیت و ضروروت دستورنامه رابرت را 
درک کرده است. با هم در ارتباط هستیم. اما از وقتی جذب بازار کار شده و به عنوان مسؤل بازاریابی خارجی 
یک شرکت بازرگانی تازه تأسیس ایرانی مشغول به کار شده است، با سرعت در بازار کار غرق می شود و 
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از این بابت نگرانم که فرصتی برای رشد کارآفرینی  های اجتماعی برایش باقی نماند. به همین خاطر، الزم 
می دانم هر از گاهی نکته ای را با وی در میان بگذارم. امروز صبح نوشتن این نامه را بهانه کردم و تلگرامی 

برایش فرستادم: 

اندازی شود که  آقای فاضلی. در نظر است بخش جدیدی در وب سایت کادرها دات کام راه  جناب 
کاربرد دستورنامه رابرت را در دیسیپلین های مختلف آکادمیک و عرصه های مختلف اجتماعی نشان دهد. 
یکی از این عرصه ها مدیریت است و تصمیم دارم در نخستین فرصت نوشتن سلسله مطالبی را با عنوان 
موقت »سنجش ایزاک آدیزیس در ترازوی دستورنامه رابرت« شروع کنم. موضوع مهم دیگر، تبین علت  
ممتنع بودن برنامه نویسی در ایران امروز است که با رویکرد کادری تشریح خواهد شد. برای نوشتن مطلب 
دوم به کتابی که کپی آن در اختیار شماست نیاز خواهد بود. البته، عجله ای در کار نیست. اما اگر به آن 
کتاب نیاز مبرم دارید یک کپی از آن تهیه کنید و یک نسخه از آن را هم به دست من برسانید. ظاهرا 

فرصتی برای خودتان باقی نگذاشتید که نوشتن را تمرین کنید. از این بابت متأسفم. قربانت. اود

در پاسخ کوتاهی برایم آرزوی موفقیت کرد. جواب زیر را برایش تلگرام زدم: 

ممنون. اما می دانید که معنای واقعی موفقیت من در موفقیت شماها نهفته است. در نتیجه، آروزی شما 
برای موفقیت من کفایت نمی کند. هرگاه شما و دوستان دیگر، برای موفقیت خود، برای انسان تر شدن 

مداوم،  تالش کنند، در واقع به موفقیت من هم کمک کرده آند. قربانت. داود تمام

امیدوارم دیگر از این قدیس بازی ها در نیاورم، اما سخت باور دارم که جامعه ما فقط و فقط به یک جنبش 
معنوی نیاز دارد تا بتواند خودش را به مثابه یک جامعه انسانی بازسازی کند. سنگ پایه گفتمان این چنبش 
معنوی را هم همین قانون یا رویه دموکراسی باید تشکیل بدهد که به طور بنیادین درک همه ما را نسبت به 

جامعه انسانی دگرگون خواهد کرد. 

ماجراهای دبیرکل محبوس 
دیشب آخر شب بود که برادر آقای علیرضا هاشمی دبیرکل محبوس سازمان معلمان ایران زنگ در ساختمان 
دفتر کادرها را به صدا درآورد. خیلی نگران شدم که چه اتفاق بدی ممکن است رخ داده باشد؟ خود او از 
بیماری های دلهره آوری رنج می برد. در عین حال، آنقدر شوخ طبع و با صفا به نظر می رسد که - به عنوان 
مثال - آن موقع شب به دفتر کادرها بیاید تا به من خبر بدهد که فردا خواهد مرد! اما به محض اینکه کیسه 
پالستیکی را در دستش دیدم خیالم راحت بود. درست حدس زده بودم. آن موقع شب آمده بود تا کتاب های 
راهنمای انجمن معتادان گمنام را که هفته قبل به بردارش داده بودم به من پس بدهد. طی روز های اخیر، با 
دبیرکل سازمان معلمان ایران یک مالقات و چند گفتگوی جالب داشته ام که فرصت نکرده ام به آن ها بپردازم. 

حاال خالصه وار، نکات مهمش  را روایت می کنم. 

ضرورت انتقال  الکتروانجمن ها از تلگرام به اسکایپ یا ابزارک های مشابه دیگر! 

ویرایش اول: ۲۳ دی ۱۳۹۴
چهار شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶ بوسیله ی گروه نویسندگان 

  

در حالیکه تلگرام با استقبال میلیونی ایرانیان مواجه شده است و دفتر کادرها وعده داده است تا خالصه ای 
از مبرم ترین و پرمصرف ترین قواعد دستورنامه رابرت را، برای الگتروگروه هایی که در تلگرام تشکیل شده 
است، به مرور تدوین کند و از طریق همین وب سایت در اختیار عالقمندان بگذارد، به دالیلی که در ادامه 
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توضیح داده خواهد شد، توصیه می شود، آن دسته از الکترو گروه های تلگرامی که می خواهند به مثابه یک 
انجمن و یک شخصت حقوقی به فعالیت خود ادامه دهند، با تدارک تدریجی مقدماتی که در ادامه شرح داده 
می شود، از تلگرام به اسکایپ یا ابزارک های مشابه دیگر ، که کار کردن با آن ها هم تقریبًا به همین سادگی 

است، منتقل شوند.

خاطر نشان می شود دفتر کادرها آمادگی خود را برای توضیح سؤال های پارلمانی اعضای این الکتروگروه ها 
اعالم می کند. سؤال های خود را از طریق تلفن، ایمیل و تلگرام با دفتر کادرها در میان بگذارید.
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جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴

قسمت اول:
توضیح در مورد جن نگاری های زیر

آنچه که در زیر آمده است،  متنی است که آقای حبیب اهلل اعلمی کارورزی که همراه با آقای داود رئیس دانا 
از اشتهارد و کرج به کارگاه می آیند و با پیگیری حیرت  انگیزی دارند قواعد دستورنامه را به بهترین شکل 
ممکن فرامی گیرند و به دیگر رهبران و مسؤالن انجمن معتادان گمنام در سراسر کشور آموزش می دهند، از 
طریق تلگرام برایم فرستاده تا آن ها را قبل از انکه در گروه تلگرامی خودش پست کند من آن ها بخوانم و نظر 
بدهم و تصحیح کنم. من هم این متن را روز چهارشنبه از صفحه تلگرامی کپی و اینجا پیست کردم تا بعد از 
اصالح به او برگردانم تا در گروه خود پست کند. بعد تصمیم گرفتم این متن را به عنوان یک سند تاریخی 
همین جا حظ کنم تا دیگران بدانند که این قواعد چه طور در سطح کشور پخش شد و هرکس در ترویج این 

قواعد چه نقشی ایفاء کرد. 

همینچا بگویم که در دو سه شنبه گذشته ما با همین دو نفر یعنی آقایان حبیت اهلل اعلمی و داود رئیس دانا )که 
پسر عموی همان رئیس دانای معروف است( - و دانیال اعلمی فرزند آقای حبیب اهلل اعلمی که دانشجوی 
دانشگاه تربیت مدرس است - دو کارگاه داشته ایم که من فرصت نکرده ام - و گمان نمی کنم در آینده هم 
فرصت کنم که گزارش آن را ثبت کنم. پس خوب است همینجا به مهم ترین نکات این دو کارگاه اشاره کنم.

پیشرفت درس های
خوب. درس ها و آموزش های دستورنامه رابرت به خوبی پیشرفت. ما در این کارگاه در واقع به سطح دوم 
رسیده ایم. در واقع می توانم بگویم تنها همین کارگاه  است که مباحث آن دارد در سطح دوم مورد بحث قرار 
می گیرد. یعنی داریم تک تک پیشنهاد ها را به صورت جداجدا کار می کنیم. متن را عینَا می خوانیم و سعی 
می کنیم با توضیح و بیان مثال هایی قواعد مندرچ در هر فصل را مصداقی مورد بحث قرار بدهیم بعد، آقای 
اعلمی آماده می شود تا گزارشی از همان پیشنهاد را به صورت خالصه شده آماده کند و برای اعضای گروه که 

گفته می شود بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای ساختار تشکیالتی ان.ای عضو آن هستند پست کند. 

به این ترتیب، در سه شبنه دو هفته قبل، تکنیک ایجاد و پر کردن جای خالی را که در فصل مربوط به پیشنهاد 
اصالح آمده است مورد بحث قرار دادیم. اما در سه شنبه گذشته، مبانی اخذ رأی ـ اکثریت و دو سوم - و 
شرایط اخذ رأی - آرای حاضران، آرای کل سازمان، و آرای مأخذه، و نیز تصویب پیشنهاد بر اساس اجماع 
یا توافق عمومی مورد بحث قرار گرفت و فردای همان روز بود که آقای اعلمی متن هایی را که در مورد این 

موضوع تهیه کرده بود برای تصحیح نزد من ارسال کرد. که بخشی از آن ها در زیر عینَا نقل شده است. 

انصراف از ترجمه
قباَل قرار شده بود چند صفحه از کتاب راهنمای تشکیالت جهانی انجمن معتادان گمنام را، که در آن ها با 
تعدیل برخی از پرمصرف ترین قواعد دستورنامه رابرت به دستورنامه اختصاصی کنفرانس جهانی تشکیالت 
انجمن گمنام معرفی شده است، ترجمه کنم و در اختیار آقایان بگذارم تا در نشست های خود با راهبران 
منطقه ای ایران در مورد آن ها گپ بزنند. چون ظاهراَ کسانی در شورای منطقه ای این انجممن نظر داده بودند 
که کنفرانس جهانی دستورنامه رابرت را کنار گذاشته است و حاال تصمیم گیری بر اساس روش اجماع و 
توافق آرا را به جای آن گذاشته است. هدف آقایان داود رئیس دانا و حبیب اهلل اعلمی این بود که متن ترجمه 

را به آقایان نشان بدهند و بگویند چنین چیزی صحت ندارد

من هم مسؤلیت ترجمه را قبول کرده بودم. به این خاطر که آن موقع فکر می کردم این متن را می شود به 
عنوان یک سند آموزشی در وب سایت کادرها دات کام منتشر کرد. بعد که متن را خواندم دیدم ممکن است 
سبب گیج شدن مخاطبان وب سایت و ترویج بدآموزی و کج فهمی شود و به این دلیل از انتشار سند در وب 
سایت صرف نظر کردم و دیگر چنین انگیزه ای نداشتم. در این صورت،  برایم امکان نداشت که وقت زیادی 
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صرف ترجمه سندی بکنم که قرار است به یک دعوای درون تشیکالتی بی خود و بی جهت خاتمه دهد که 
به روش های راحت تری می شد آن را خاتمه داد و در واقع با توضیح های شفاهی و تلفنی که برای آقای داود 
رئیس دانا دادم و او هم آن ها را در نشست شورای منطقه ای انجمن ان. ای ارایه کرد،عماَل خاتمه یافت و 
منتفی شد. خیلی ساده آقای رئیس دانا توصیح داده بود که روش حقوقی تصویب آرا طبق قواعد دستورنامه 
هیچچ تعارضی با رسیدن به اجماع یا تالش برای رسیدن به اجماع ندارد. شکل حقوق این فرایند همان چیز 
است که ما به آن اصالح یک پیشنهاد می گویم، اما برای یافتن اصالحیه هایی که به رسیدن به توافق عمومی 
کمک کند می توانیم از تکنیک های مختلف و از جمله از فنون مذاکره که در قلمرو دانش دیپلماسی قرار 
می گیرد استفاده کنیم. با این توضیح ها آن دعوا در مورد معتبر بودن دستورنامه رابرت خاتمه یافت و نیازی به 
ترجمه آن سند با این هدف دیگر منتفی شد به همین خاطر من در سه شنبه دو هفته پیش این نکات را توضیح 
دادم و گفتم: حاال دیگر برخالف قولی که داده بودم نیازی به ترجمه این سند برای شما نیست و من هم قصد 
انتشار آن در وب سایت را ندارم. در نتیجه من فقط یک بند از مقدمه این سند را که به نظرم ضروری است 
برای شما ترجمه خواهم کرد تا به دوستان ارایه دهید. اگر باز هم نیاز به ترجمه بود، باید هزینه آن را تأمین 
کنید و من هم سند را در اختیار انجمن نویسندگان و مترجمان ادربایت پارلمانی قرار خواهم داد تا ترجمه 

کنند. بعد متن آن پارگراف را در کاگاه سه شنبه گذشته برای اعضای کارگاه ترجمه کردم و توضیح دادم. 

نکته مهم در این بند: حضور پارلمانتارین در کنفراسن جهانی تشکیالت ان.ای
در این بند که من ترجمه کردم چند نکته وجود داشت که یکی از ان ها بسیار مهم بود: اینکه در کنفرانس 
جهانی باید یک پارلمانتارین حضور بیابد تا مانع از آن شود که وقت اعضای کنفرانس صرف مذاکره در مورد 
امور رویه ای شود. به نظرم بیان این مطلب به اعضای شواری منطقه ای انجمن معتادان گمنام و نیز آشنایی 
این دو نفر با نخستین پارلمانتارین ایرانی - من من کله گنده! - ممکن است سبب شود که نخستین انجمن 
ایرانی نخستین پارلمانتارین را رسمَا به کنفرانس داخلی یا منطقه ای خود دعوت کند. البته مادران صلح من 
را برای همین منظور دعوت کردند اما جلسه دوم من را از مجمع خود به بیرون پرتاب کردند. نکته مهم این 
است که اتفاقَا، همین سه شنبه گذشته مادران صلح جلسه داشتند و قرار بود خانم روبان تبریزی و خانم آل 
بویه مسأله دعوت از من را برای آموزش مجدد این قواعد مطرح کنند و نتیجه را به من بگویند. من هم توسط 
خانم بهار مختاری برای خانم تبریزی پیام دادم که شما که روش های تصمیم یگری را بلد نیستید ممکن است 
در مورد همین مسأله هم نتوانید به یک تصمیم برسید. در نتیجه آن گروه از اعضای مادران صلح که عالقه 
دارند می توانند در کارگاه شرکت کنند و به بقیه کاری نداشته باشند. به هر حال همانطور که گفتم هنوز از 

نتایج آن نشست خبری ندارم. 

این است که تصریح کرده است در مواردی که قواعد دستورنامه  بند آمده  نکته مهمی دیگری که در آن 
اختصاصی پوشش نداده است باید به دستورنامه رابرت مراجعه کنند. این هم بسیار مهم است. و البته، مستلزم 
این است که شعبه ایران، که حاال ترجمه فارسی دستورنامه رابرت را در اختیار دارد متن ترجمه فارسی آن 
را به عنوان مرجع پارلمانی تصویب کند. این ها مستلزم گذر زمان بیشتری است. اما روند به همین سو جلو 

می رود. 

گزارش فعالیت های ترویجی
در همان اول کارگاه،  و بعد از آنکه من از آقای دانیال اعلمی خواستم تا ریاست آموزشی کارگاه را بر عهده 
بگیرد، اعضا گزارش فعالیت های ترویجی خودشان را ارایه دادند. نکته جالب این بود که آقای داود رئیس دانا 
گزارش داد که در یکی از نشست هایی که او در استان اردبیل و با حضور بیش از صد نفر از اعضای انجمن 
معتادان گمنام تشکیل شده بود تا وی دوازده مفهوم تشکالتی را برای حاضران توضیح دهد، او در آن نشست 
کتاب دستورنامه رابرت را معرفی کرده و برای آنان توضیح داده که چطور این مفاهیم در واقع از کتاب دستور 
نامه رابرت استخراج شده است. از شنیدن چنین گزارشی خیلی خوشحال شدم. به همین خاطر آن را در اینجا 

نقل کردم تا آیندگان بدانند که این قواعد با چه سرعتی و چگونه دارد در کشور گسترش می یابد. 

سربرآوردن یک پارلمانتارین پروفشنال
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تمام نشانه ها حاکی از آن است که آقای دانیال اعلمی هر روز گام های بسیار بلندی به سوی یک پارلمانتارین 
پروفشنال شدن برمی دارد. طی هفته گذشته یک نمودار را که در آن فرایند های پراکتیس پارلمانی نشاند اده 
شده است ترجمه کرده است. پیش ترجمه آن را برایم ارسال کرد همراه با نامه ای با این مضمون که من این 
کار را انجام داده ام ببین و نظرت را بگو، اما من برایش نوشتم: تو این کار را انجام نداده ای و بی اجازه از 
صاحبش آن را ترجمه کرده ای. او فوراَ جواب داد که بله، من کار را انجام نداده آم. و فقط آن را ترجمه کره ام. 
اما به اشتباه فراموش کردم به این نکته هم توجه کنم. به هر حال من در انتقال تجربه هایم به این پارلمانتارین 
جوان روی چند خصوصیت تأکید دارم: فاصله گرفتن از شلخته کاری و بی دقتی که در دانشگاه های کشور 
سکه رایج است. پایندی به کد اتیکز و دستور شرف که برای دانشگاه های ایران اصلن یک مسأله ناشناخته 
است.  و اتفاقَا هر دوی این دغدغه های من مورد پسند دانیال و سایر دانجیونان قرار گیرفته و می گیرد و این 

نشان می دهد که چقدر جوانان تشنیه این روکیرد هستند. 

نکته بسیار مهم در مورد دانیال این است که متوجه جنبه های بسیار قوی عدالت طلبی و عدالت خواهی در 
مجموعه ی قواعد دستورنامه شده است و از این خصوصیت دستورنامه به عنوان »گوهرناب« نام می برد. آری، 
دانیال که دنبال گوهر ناب عدالت می گشت آن را در قواعد دستورنامه یافته است به همین خاطر در سخنرانی 
مقدماتی خود به عنوان رئیس جلسه و یا در گزراش خود به این نکته هم اشاره کرد که چطور ساختن یک 
جامعه عدالت محور مستلزم رفتار اعضای جامعه در چارچوب این قواعد است. از شنیدن این نکات از دهان 

این جوان کم سن و سال بسیار خوشحال شدم. 

گزارش فعالیت  آقای جبیب اهلل اعلمی هم به فعالیت هایش برای گروه  تلگرامی مربوط می شد که قباًل آن را 
توضیح دادم. من هم در گزارشم به برخی از کارهایی که می کنم اشاره کردم. از جمله به نکته ای که خوب 

است در بند جداگانه ای به آن اشاره کنم: 

انتقال تجربه های انجمن معتادان گمنام به سازمان معلمان
دیروقت دوشنبه شب بود که آقای هاشمی نقاش، برادر آقای علیرضا هاشمی دبیرکل زندانی سازمان معلمان 
ایران مجموعه کتاب های انجمن معتادان گمنام را که چهارشنبه قبل در اختیار دبیرکل گذاشته بودم برایم پس 
آورد. این مجموعه شامل کتابچه های دازوده مفهوم تشکیالتی، دوازده گام، کارکردن دوازده گام، و راهنمای 
تشکیالت محلی ان. ای بود که آقای حبیب اهلل اعلمی برایم آورده است. از آقای هاشمی پرسدم: خوب چرا با 
خودش به زندان نبرد؟ جواب داد: اجازه نمی دهند با خودش چیزی ببرد. راست می گفت. به عالوه، اگر به 
این کتاب ها نیاز داشته باشد، بچه های ان.ای که در زندان نیز تشکیالت بهبود راه انداخته اند می توانند آن ها 
را به آقای هاشمی در زندان بدهند و شاید نیازی نداشته است که آن ها را نگهدارد تا بعدَا خانواده ش برایش 

به زندان ببرند. 

به هر حال، من دسته ی کتاب ها را عمدَا روی یکی از مبل ها گذاشتم تا جلو چشم باشند و وقتی سه شنبه 
کارگاه شروع شد آن ها را با خود به کارگاه ببرم تا گزارش مربوط به این فعالیت را فراموش نکنم. به همین 
خاطر من در گزارش مختصری که دادم به این نکته هم اشاره کردم که چطور تالش می کنم تجربه  های 
تشکیالتی انجمن معتادان گمنام را برای ساختن  انجمن های دیگر در اختیار کارورزان کارگاه ها بگذارم. به 
عنوان نمون، سعی کرده ام در مورد تجربه های این انجمن با دبیرکل سازمان معلمان ایران صحبت کنم و به 
همین خاطر این کتاب ها را در اختیار وی گذشته بودم تا بخواند و بردارش دیشب آن ها را برایم پس آورد. 

البته، به این موضوع اشاره نکردم که در نشست دو نفره  ای که با دبیرکل سازمان معلمان داشتیم، چطور در 
طول شش ساعت، مبرم ترین مسائل را مورد بحث و مذاکره قرار دادیم و قرار شد آقای هاشمی برخالف 
دستور دادستان، روز پنجشبنه به زندان برنگردد تا روز جمعه چند نفر از کادر رهبری سازمان را به دفتر کادرها 
بیاورد تا زمینه را برای برگزاری جلسات مشترکی بین آنان و با حضور من فراهم سازد. من هم روز پنجشنبه 
منتظر تلن او ماندم. اما نه پنجشنبه تلفنی شد و نه جمعه اعضای رهبری سازمان به دفتر کادرها آمدند. هنوز از 
دالیل این نیامدن خبری ندارم. اما احتمال می دهم آقای هاشمی موفق نشده باشد رضایت آنان را برای چنین 
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کاری کسب کند. اما مهم این است که صحبت های من در مورد نقش سازمان معلمان آنقدر مهم و جدی 
بود که دبیرکل زندانی معلمان چنین تصمیمی را گرفت که البته شاید نتوانست سازمانش را قانع کند. اما من 

همچنان صبر می کنم تا ذهن ها به مرور توسعه یابد و آماده شود. 

متن  هم  این  پرداخت.  خواهم  بعدی  قسمت  به  است.  بس  جمعه  روز  روزنوشت  اول  قسمت  خوب. 
جن نگاری ها:

***آراء مساوی ومواردی که
 رای رئیس )گرداننده( برنتیجه اثردارد.***

اگر گرداننده جلسه یک عضو صاحب  رأی مجمع باشد، هنگام اخذ رای با برگه، اومی تواند مانند هرعضودیگری 
رای بدهد.

اما هنگام اخذرأی علنی، گرداننده، اگر عضو صاحب رأی مجمع باشد، می تواند )اما مجبور نیست(هرگاه 
رای اش برنتیجه تاثیر بگذارد، رای بدهد. )یعنی، می تواند هم تساوی را بشکند و هم ایجاد تساوی کند؛ 
یا، در مواردی که دوسوم آراء الزم است، وی میتواند هم  سبب کسب دوسوم آراء شود و هم  مانع  

از آن.

***تذکر***
الف:

درتساوی آراء، پیشنهادی که تصویبش به اکثریت آراء نیاز دارد، می بازد، زیرا تساوی آراء اکثریت آراء 
نیست.

به این ترتیب، اگر بدون رای رئیس تساوی آراء حاصل شده باشد،گرداننده، در صورتی که عضو باشد، 
می تواند رای مثبت بدهد، و از این رهگذر سبب تصویب پیشنهاد شود.

و یا اگر بدون رای گرداننده، آراء مثبت یک رای بیشتر باشد )بعنوان نمونه، ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای 
مخالف(، او میتواند رای منفی بدهد و تساوی ایجاد کند، و به این ترتیب سبب ردپیشنهاد شود.

ب:
در مورد پیشنهادی که به دوسوم آراء نیاز دارد، اگر بدون رای گرداننده، تعداد آراء  مثبت  یک رای کم 
تراز دو برابر آراء  منفی باشد )بعنوان مثال،۳۹ رای مثبت و ۲۰رای منفی(، گرداننده، اگر عضو باشد، 

میتواند رای مثبت بدهد و به این ترتیب سبب تصویب پیشنهاد شود.
رای  و۲۰  مثبت  رای  مثال،۴۰  )بعنوان  باشد  سوم  دو  دقیقا  مثبت  آراء  گرداننده  رای  ویا،اگربدون 

منفی(،گرداننده میتواندرای منفی بدهد،که نتیجه اش رد پیشنهاد خواهد بود.

***تذکر***

الف:
درتساوی آراء، پیشنهادی که تصویبش به اکثریت آراء نیاز دارد، میبازد، زیراتساوی آراء اکثریت آراء 

نیست.
باشد،گرداننده،درصورتیکه  شده  حاصل  آراء  تساوی  رئیس)گرداننده(  رای  ترتیب،اگربدون  این  به 

عضوباشد،میتواند رای مثبت بدهد،وازاین رهگذرسبب تصویب پیشنهادشود.

و۲۴رای  موافق  نمونه،۲۵رای  بیشترباشد)بعنوان  رای  یک  مثبت  آراء  گرداننده  رای  ویااگربدون 
مخالف(،اومیتواندرای منفی بدهدوتساوی ایجادکند،وبه این ترتیب سبب ردپیشنهادشود.
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ب:
کم  رای  یک  مثبت   گرداننده،تعدادآراء  رای  نیازدارد،اگربدون  آراء  دوسوم  به  که  درموردپیشنهادی 
ترازدوبرابرآراء منفی باشد)بعنوان مثال،۳۹رای مثبت و ۲۰رای منفی(، گرداننده،اگرعضوباشد،میتواندرای 

مثبت بدهدوبه این ترتیب سبب تصویب پیشنهادشود.
ویا،اگربدون رای گرداننده آراء مثبت دقیقادوسوم باشد)بعنوان مثال،۴۰رای مثبت و۲۰رای منفی(،گرداننده 

میتواندرای منفی بدهد،که نتیجه اش رد پیشنهاد خواهد بود.

***یادآوری***
گرداننده نمیتواند دوبار، یکبار به عنوان عضو،و بار دوم به خاطرموقعیتش بعنوان گرداننده رای بدهد.

***************

فهم قاعده زیر به نظرم برای مخاطبان که با فرحام و نحوه ی طرح فرجام آشنا نباشند، دشوار خواهد بود. 
چون، نیتجه آرا به این بستگی دارد که حکم رئیس چگونه تنظیم و قرائت شود. به نظرم این بند را حذف 

یا آن را بیشتر توضیح بدهید. اصاَل این بند داخل پیشنهاد فرجام قابل بررسی است و نه اینجا: 

**درفرجام خواهی نسبت به حکم گرداننده، تساوی آراء، حکم گرداننده را تائید میکند، حتی اگر رای 
او تساوی را ایجاد کرده باشد، طبق این اصل که تصمیم گرداننده میتواند با رای اکثریت رد شود.
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جمعه ۲5 دی ۱۳۹۴

قسمت دوم:
از جرقه به انفجار

بیانیه کانل کادرها
اعضای محترم کانال کادرها

بار  چهارمین  برای  شرافتمندانه«  رفتار  انجمن:  یک  ویژگی  »مهم ترین  مطلب  می شود  یادآوی  احترام  با 
بازنویسی شد. برای آن گروه از اعضای کانال کادرها که به خصوص تصمیم دارند در کنار الکتروسخنگاه ها 
)الکتروفارم  ها(یی که در تلگرام ایجاد کرده اند، نسبت به تشکیل انجمن های الکترونیکی نیز اقدام کنند، الزم 
بیاندازند و اگر توصیه های آن را مفید یافتند، سایر دوستان  است ویرایش چهارم این نوشته را نیز نگاهی 

عالقمند را هم مطلع سازند. 

با احترام. دفتر کادرها. جمعه ۲5 دی ماه ۱۳۹۴. تهران  
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سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

شروع همکاری با کانون انجمن های حمل و نقل
طی مدتی که نرسیدم روزنوشت ها را دنبال کنم حوادث بسیار مهمی رخ داده است. گمان نمی کنم بتوانم 
به بسیاری از آن ها بپردازم. به همین دلیل چاره کار را در این می بینم که با سیر حوادث جلو بروم و وقتی 
به موضوعی می پردازم سابقه ی آن را هم به نحوی شرح بدهم که رویدادهای مهم چند روز گذشته را هم 
توضیح بدهد. همین ماجرای همکاری من با کانون انجمن های صنفی حمل و نقل یک نمونه است. قصه  آن 
از مدت ها پیش شروع شد و هر بار که خواستم ماجرای آن را یادداشت کنم، فرصت نشد. حاال ضمن تشریح 

رویدادهای دیروز، به سوابق این رویداده هم تا آنجا که فرصت اجازه بدهد می پردازم. 

انقالب اعضا علیه بوردها
دیروز دوشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ نخستین جلسه منطقه ای انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های 
حمل و نقل کاالی برون شهری در دبیرخانه انجمن تهران برگزار شد. من هم بعد از مذاکرات اولیه برای 
راه اندازی وب سایت کانون برای تهیه گزارش در این جلسه حاضر شدم.  و حوالی ظهر که به دفتر کادرها 
برمی گشتم به مطالب مقاله ای فکر می کردم که تصمیم گرفته بودم برای انتشار در وب سایت کادرها دات کام 
بنویسم: انقالب اعضای انجمن ها علیه هیأت مدیره ها. وقتی هم به دفتر رسیدم نوشتن آن را شروع کردم و 
آنچه را هم که نوشته بودم، و آن را به این صورت در وب سایت منتشر نخواهم کرد، در ادامه نقل می کنم: 

تلگرام و انقالب بی فرجام علیه هیأت مدیره ها!

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

کسانی که تحوالت در صنعت انجمن  سازی را دنبال می کنند اذعان دارند که با رواج شبکه های 
است  کرده   انحصار خارج  از  را  رسانه  که  ایران،  در  تلگرام  رواج  با  به خصوص  و   - اجتماعی 
تعیین  و  اخذ تصمیم  انجمن های مستقر،  برای کسب حق مشارکت در روند  از  بعضی  اعضای   -
سرنوشت گروهی، در تدارک انقالب علیه هیأت مدیره های انجمن های خود برآمده اند. آنان با تشکیل 
الگتروگروه ها  در تلگرام، عملکرد  ضعیف هیأت مدیره های خود را به چالش می کشند، آنان را به 
کم کاری یا ندانم کاری محکوم می کنند و با تشکیل اپوزیسون در مجمع تصمیم گیری می کوشند تا 

در انتخابات هیأت مدیره پیروز شوند و سکان هدایت انجمن را به دست گیرند.

هرچند فرهنگ سازمانی هیچ دو انجمنی مشابه هم نیست، اما می توان جنبش کنونی اعضا انجمن های 
مستقر را انقالبی علیه هیأت  مدیره ها ارزیابی کرد که مثل هر انقالبی که برای حکومت قانون صورت 

می گیرد، بی فرجام خواهد ماند.

این نوشته ی مختصر، بعد از تحلیل اجمالی این رویداد تاریخی، استدالل خواهد کرد که حاکمیت 
نیاز دارد که ملت ما باید آموزش آن ها را بعد از صد سال  قانون به مهارت های بسیار پیچیده ای 

مبارزه ی بی فرجام باید تازه آغاز کند:

تصور اینکه جایگزین روش های من درآوردی و هیأتی اداره مجامع تصمیم گیری یک مهارت پیچیده ی 
تاریخی است که ریشه های آن  به تجربه ی دموکراسی در دولت  شهرهای یونان باستان می رسد، و طی 
بیش از هشتصد سال تاریخ پرتنش پارلمان های انگلستان ساخته و پرداخته شده است و تازه، قواعد این 
تبیین  را  آن  فلسفه  استخراج کردند و کوشیدند  آمریکایی ها  بعدها  را  زبان تصمیم گیری گیری گروهی 
کنند و دانش فنی آن را در اختیار دیگران بگذارند، تا پیش از ترجمه  کتاب دستورنامه رابرت به فارسی 

ممکن نبود.
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حتی انقالبیون صدر مشروطه نیز که کوشیدند با قیام و قعودی احکام فقهی و موازین شرعی را با برچسب 
»قانون« و به دست مکالها به اجرا بگذارند نشان دادند که درک شان از قانون با درک پارلمان ششصد 
سال قبل انگلستان آن دوره شبیه بوده است و با ایجاد »مجلس شورای ملی« نیز نمی توان به حکومت 

قانون رسید.

بنا بر این، بسیار طبیعی بود که ایرانیان، ناتوانی های تاریخی خود برای فعالیت های دموکراتیک گروهی و 
ایجاد جوامع قانونی را - که در جغرافیای تاریخی ایران محلی از اعراب نداشت - به گردن حکومت هایی 
بیاننازند که در طول تاریخ، قدرت  غیرقانونی را به روش ها غیرقانونی تصاحب کرده بودند و در چنان 

جامعه  ای اصل مصلحت بود که حکم می راند و نه قانون.

اما در ادامه احساس کردم که مقاله از ابتدا در مسیر نادرستی جلو رفت: زیر سؤال بردن درک انقالبیون صدر 
مشروطه از مفهوم قانون. حرفم درست است اما احساس کردم االن و در این مقاله سعی کنم روی جنبه های 
کاربردی قواعد بیشتر تأکید کنم. نوشته را مثل بسیاری از سوژه های دیگر نصفه نیمه رها کردم تا بیشتر پخته 

شود. 

سوابق کار
ریاست کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی برون شهری 
کشور با شخصی است به نام آقای حسین احمدی زاده. از ده سال پیش که من کارم را به عنوان سردبیر و ناشر 
پیام کارفرمایان با کانون عالی انجمن های صیفی کارفرمایی ایران )کعاصکا( شروع کردم،  آقای احمدی زاده 

هم یا رئیس یا نایب رئیس و یا یکی از چهره های کلیدی و تأثیرگذار در کعاصکا بوده است.  

البته، در همان سال های اولیه همکاری من با کعاصکا، و در جریان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، تنش ها 
در مجمع چنان باال گرفت که به انشعاب در جریان کارفرمایایی منجر شد و گروه تشکل های کارفرمایی 
مخالف با هیأت مدیره وقت ، از کعاصکا جدا شدند و یک کانون جدید راه انداختند که از حمایت آقای دکتر 
جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی وقت نیز برخوردار بود یا شد. می شود گفت که لیدر و یا یکی از رهبران 
مسلم آن جریان مهندس محسن خلیلی عراقی بود که با همکاری کارفرمایانی که در انجمن مدیران و در 
کنفدراسیون صنایع ایران که هر دو سازمان های دست پرورده آقای مهندس خلیلی عراقی محسوب می شوند 
کانون عالی کارفرمایان ایران را - در کنار کعاصکا راه انداختند. دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در 
دولت اول آقای احمدی نژاد هم، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را به این دلیل که در زمان 
تعیین شده انتخابات هیأت مدیره را برگزار نکرده است، منحل اعالم کرد و به جای آن کانون عالی کافرمایان 
ایران را به رسمیت شناخت. از آن زمان به بعد مبارزه کانون قدیم و جدید آغاز شد. در کانون قدیم - یا 
نمایندگان  از  دیگر  گروهی  با  حسین احمدی زاده  آقای  و  عطاردیان  محمد  مهندس  آقای   - کعاصکا  همان 
تشکل های کارفرمایی همکاری داشتند. من هم به عنوان سردبیر کعاصکا در این جبهه  قرار داشتم و چند سال 
اول فعالیت های نشریه پیام کارفرمایان - در کنار سایر کارهای خبررسانی - مبارزه قلمی با کانون موازی و 
مخالفت با اقدام دولت و وزارت کار برای انحالل کعاصکا بود. رهبری این جریان بیشتر با آقای مهندس 
عطاردیان بود که در عرصه های حقوقی و فرهنگی و اجتماعی، با پرچم دفاع از حق آزادی انجمن، با تصمیم 
نیز لشگر بزرگ  اما آقای احمدی زاده  امور اجتماعی مبارزه می کرد.  غیرقانون مسؤالن وقت وزارت کار و 
انجمن های حمل و نقل را برای حمایت از این حق قانونی بسیج می کرد. نطربه پردازی آن مبارزه هم - که 

به عنوان مبارزه برای حق ازادی انجمن تئوری پردازی می شد - با من بود. 

آقای مهندس عطاردیان موفق شد در عرصه ملی و بین المللی از مقبولیت و قانونیت کعاصکا دفاع کند و 
سرانجام دادگاه تجدید نظر دیوان عالی عدالت اداری به نفع کعاصکا رأی داد و آقای عطاردیان از دادگاه 
خواست به استناد مواد قانون کار که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را یک تشکل منحصر به 
فرد تعریف کرده است، کانون عالی کارفرمایان موازی را منحل کند و سرانجام آن کانون قانونَا هم منحل شد. 
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آقای دکتر جهرم دکتر  به جای  بود که وزیر کار عوض شد و  مبارزات حقوقی کعاصکا  در مراحل آخر 
شیخ ااالسالم به وزارت کار آمد. وی رویکردی کاماَل متفاوت با دکتر جهرمی داشت و از همان ابتدا کوشید 
که دو جریان کارفرمایی را با هم آشتی دهد و آقای عطاردیان هم از این پیشنهاد استقبال کرد و سرانجام در  
انتخابات سال گذشته، ضمن آنکه چالش های ناشی از سوءاداره مجمع باال گرفت، و آقای حسین احمدی زاده 
در اعتراض به رویه های اداره مجمع سالن را ترک کرد و انجمن های حمل و نقلی نیز سالن را ترک کردند، 
اما سرانجام آقای احمدی زاده به عنوان رئیس کعاصکا انتخاب شد در حالیکه اکثریت هیأت مدیره را اعضای 
گروه رقیب در اختیار گرفتند. می شد حدس زد که دعواها - در شرایطی که هیچ یک از اعضای هیأت مدیره 
کعاصکا، به رغم آنکه عمر خود را در راه فعالیت های انجمنی ایثار کرده اند، اما با الفبای این کار هم آشنا 

نیستند - ادامه خواهد یافت. 

نقش دستورنامه رابرت در این ماجرا
من یازده  سال پیش که به عنوان سردبیر پیام کارفرمایان کارم را شروع کردم با دستورنامه رابرت اصلن آشنا 
نبودم. در نتیجه، در چارچوب گفتمان جاری، باور داشتم که دولت حق انحالل انجمن ها را به اتهام رعایت 
نکردن اساسنامه ندارد - که البته چنین حقی را نداشت و ندارد. اما آن زمان متوجه این قضیه نبودم که هیچ 
یک از طرفین بازی اصلن قواعد پیچیده ی بازی را بلد نیستند. در نتیجه، و به رغم آنکه در چارچوب قوانین 
موجود دولت حق  انحالل انجمن ها را نداشت و ندارد، و از این منظر حق با جریان کارفرمایی عطاردیان/
احمدی زاده بود. اما اکنون که با دستورنامه رابرت آشنا شده ام با اطمیان می گویم که اساسًا در جامعه ای که همه 
چیزش بر اساس آشوب/استبداد جلو می رود، داوری و قضاوت پروفشنال به طور کلی ممتنع است. و اگر قرار 
باشد امروز در مورد آن دعوا ها قضاوت کنم می گویم: هر دو جریان به یک اندازه نسبت به روش دموکراسی 
و حکومت قانون بی اطالع هستند. و چون در هر فعالیت  گروهی، اختالف نظر و تضاد منافع طبیعی است، اما 
بازیگران روش دموکراسی را برای حل منازعه خود بلد نیستند، بدیهی است که بیشترین نیروی خود را صرف 
حل مشکالت رویه ای می کنند که دنیای متمدن از بیش از پانصد سال پیش این مشکالت را حل کرده است. 

 
با این رویکرد می توان و باید کل حدود چند سال مبارزه برای دفاع از حق آزادی انجمن را اتالف وقت در 
جهل ناشی از ناآشنایی با قانون پارلمان تعریف کرد. اما آیا این همه اتالف وقت و انر ژی کمکی کرد که دو 

طرف این دعوای تاریخی نیز به همین نتیجه برسند؟ مطلقا.

کم و بیش عین همان دعوا در جریان برگزاری مجمع سال گذشته کعاصکا )۱۳۹۳( نیز بروز یافت. اما این 
بار آقای مهدس عطاردیان - به هر دلیل - مصلحت را در آن دید که طرف آن جناح را بگیرد یا آن جناح 

اصولی تر و بهتر رفتار کردند. به همان دالیلی که گفتم قضاوت ممتنع خواهد ماند. 

خوشبختانه من در مجمع سال گذشته حاضر بودم. هرچند برای شرکت در یکی از کارگاه ها باید مجمع را 
زودتر ترک می کردم اما کل ماجرا را بعدَا در فیلم ویدئویی در دفتر انجمن حمل و نقل تهران با دقت تماشا 
کردم و بیش از پیش اطمینان یافتم که نمایندگان انجمن های صنفی که به مجمع کعاصکا آمده بودند هیچ 
چیز در مورد قواعد اداره جلسات - جز چند بند که معمواَل در اساسنامه های انجمن های ایرانی قید می شود 
نمی دانند. رئیس جلسه هم که به روشی بسیار نادرت معرفی و انتخاب شد، با اینکه بعدَا فهمیدم یک فعال 
انجمنی بسیار جدی و قدیمی است، ما ایشان هم با قواعد آشنا نبودند و خالصه اینکه کشمکش های سال 
گذشته فقط و فقط ریشه در نابلدی اعضای مجمع داشت و هیچ کس را هم بابت این قضیه نمی توان سرزنش 

کرد. 

در نهایت آقای احمدی زاده از ریاست هیأت مدیره کعاصکا استعفا داد و از هیأت مدیره هم بیرون رفت. به 
این ترتیب، این بار یک جناح دیگر از کارفرمایان از کانون عالی خارج شدند. اما این بار من دیگر می دانستم 
علت این است که هیچ یک از طرفین با قواعد بازی آشنا نیستند. به همین خاطر از همان آغاز دعوا سعی کردم 
جانب هیچ یک از طرفین را نگیرم. اما آقای احمدی زاده برای نوشتن نامه یا کار های دیگر با من صحبت کرد 
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و من هم برخی از قواعد مربوط به اداره جلسه را تا آنجا که به دعوا ها مربوط می شد با وی در میان گذاشتم. 
و نامه هایی هم که می خواست برای افراد و نهادهای مختلف بنویسد برایش تنظیم یا پیش نویس کردم. به طور 
کلی نظر من در آن زمان این بود که آقای احمدی زاده حتی اگر کرسی ریاست را ترک می کند دلیلی ندارد که 
کعاصکا را ترک کند. چون او و سایر انجمن های حمل و نقلی که تعدادشان به بیش از ۱5۰ انجمن می رسد 
می توانند نقش کلیدی در بهبود کعاصکا ایفا کنند. من پیشنهاد کردم که آقای احمدی زاده برنامه ای به عنوان 
اپوزیسیون تدوین کند و برای کسب اکثریت آرا در انتخابات سال بعد تالش کند. البته، این حرف ها واقعَا 
برای قامت فعالیت انجمنی در ایران ناساز است. من هم قضیه را رها کردم تا همین چند روز پیش بود که 
از کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی به من زنگ زدند و از من دعوت کردند که به آنجا بروم و رفتم. 

خالصه رویدادها
اگر بخواهم به جزئیات رویدادها بپردازم باید یک رمان مطلب سر هم کنم. خیلی خالصه اینکه  اعضای هیأت 
مدیره کانون انجمن های کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای می خواهند و می خواستند 
اعضا  نیاز  اما  دهند.  پاسخ  اعضا  نیازهای جدید  به  بتواننتد  تا  کنند  فعال  با کمک من  را  کانون  وب سایت 
چیست؟ خالصه اینکه اوضاع اقتصادی بنگاه های باربری خیلی خراب است و انگاری که درشگه در سرباالیی 
افتاده است و اسب های درشگه یکدیگر را گاز می گیرند: انواع تضادهای بین بنگاهی و بین شهری باال گرفته 
است و اعضای انجمن ها نیز ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار هیأت مدیره نمی یابند و در نتیجه، با تشکیل 
ایران  از سراسر  نقلی  و  کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل  از  و دعوت  تلگرام  در  الگتروگرو هایی 
مشکالت بنگاه های باربری را مورد بررسی قرار می دهند و طبعَا در این بررسی به این نتیجه می رسند که کلید 
حل مشکالت در دست دولت یا حکومت است اما این وظیفه اعضای هیأت مدیره انجمن هاست که با ایجاد 
همبستگی صنفی به مسؤالن دولت فشار بیاورند تا به این مشکل ها رسیدگی کنند. البد اعضای هیأت مدیره 
بیش از ۱5۰ انجمن حمل و نقلی هم در این الکتروسخنگاه های مجازی حضور می یابند و توضیح می دهند که 
از دست ما انجمن ها هم کاری بر نمی آید و هیأت مدیره کانون سراسری انجمن ها که در تهران و زیر گوش 

مسؤالن مستقر است باید کاری انجام دهد و  نمی دهد. 

البته، برخی از اعضای هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی هم در الکتروگروه ها حضور 
دارند و سعی می کنند تا به انتقادهای اعضا در این الکتروگروه ها جواب دهند. اما هر جوابی هم که در آستین 

داشته  باشند چند انتقاد را وارد می دانند:

یک، برای تشکیل جلسات بین هیأت مدیره سراسری کانون و هیأت مدیره انجمن های استان ها و شهرستان ها 
هیچ اقدام جدی نکرده اید. بله. کانون سراسری انجمن های حمل و نقل در این زمینه کم کاری کرده است. راه 
حل؟ تقسیم جغرافیایی ایران به شش منطقه و برگزاری نشست های مشترک و مستمر بین هیأت نمایندگان 
انجمن های حمل و نقلی شهرستان های مستقر در استان های آن منطقه. ایده خوبی است. هیأت مدیره کانون 
سراسری انجمن های حمل و نقلی هم تصمیم گرفته اند این ایده را عملیاتی کنند و نخستین نشست را هم 
انجمن  شرکت های حمل و نقل روز دوشنبه ۲۸ دی برگزار می کند و در این نشست نمایندگان انجمن های 

حمل و نقلی شهرستان های استان تهران شرکت خواهند کرد. 

دو. دومین انتقاد وارد این است که هیأت مدیره هیچ تالش جدی برای اطالع رسانی در میان اعضای خود 
انجام نداده است. در حالیکه در حال حاضر وسایلی مثل شبکه های اجتماعی این اندازه به وفور و راحت و 
ارزان در دسترس تمام بنگاه های باربری قرار دارد. در این زمینه هم هیأت مدیره تسلیم انتقاد منتقدان شده 
است و تصمیم گرفته است وب سایت جدیدی به سردبیری من راه اندازی کند و از طریق کانال یا کانال های 

مختلف نیز دست به اطالع رسانی بزند. 

در همین مرحله است که آقای جفره ای - که از سال ها پیش برای انجمن تحت مدیریست خودش یک وب 
سایت ایجاد کرد و برای این کار از من - که مسؤل کمیته آی .تی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی 
ایران )کعاصکا( هستم کمک گرفت و در تمام این سال ها نیز از کار من راضی بوده است. آقای احمدی زاده 
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رئیس قبلی کعاصکا و رئیس فعلی خانه حمل و نقل و رئیس کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی و 
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقلی تهران هم که ده سال است من را می شناسد و از کارم هم راضی است. 
نتیجه؟ از من خواستند تا کار را شروع کنم و من هم که شرایط را برای ترویج تدریجی قواعد دستورنامه 
رابرت در میان یکی از بزرگترین و قوی ترین انجمن های کارفرمایی بسیار مناسب یافتم این پیشنهاد را قبول 

کردم. نتیجه؟ 

پیگیری جریان انجمن های صنعت حمل و نقل
من در نوشتن این روزنوشت ها از روش های مختلفی استفاده کرده ام. این روش ها، پا به پای تحوالت در 
تغییر هم کرده است. در یک مقطعی تصمیم گرفتم روزنوشت ها را  تغییر می کرد و  باید  وضعیت کادرها 
بر اساس جریان ها جاری در حوزه های مختلف اجتماعی تنظیم کنم. به عنوان مثال، در این روزنوشت ها 
جریان شکل گیری هیأت مدیره شرکت گاو پروری دمزآباد را که من هم یکی از آنان هستم، دنبال می کردم و 
نشان می دادم که چه تحوالتی در ارتباط با ترویج قواعد قانون پارلمانی رخ داده است. در آن مقطع، جریان 
انجمن های حمل و نقلی را هم به مثابه یک جریان دنبال می کردم. به همین خاطر تصمیم داشتم از نخستین 
روز هایی که بحث راه اندازی یا در واقع فعال سازی دوباره وب سایت کانون مطرح شد گزارش کامل آن را 
در روزنوشت هایم بدهم. اما این روز ها - به خصوص بعد از عضویت در تلگرام و راه اندازی کانال کارگاه 
- سرم آنقدر شلوغ تر شده است که طی روز های اخیر فرصت نکردم این همه رویدادهای مهم را حتی به 

اشاره یاد کنم. 

از جرقه به انفجار
همین جا به همین ایده ز جرقه به انفجار هم اشاره کنم که دوست داشتم طی روزنوشتی همین معنا را هم 
توضیح بدهم که چیست و چرا رخ می دهد. اما فرصت نکردم. دلم می خواست یک مطلب مستقل و عالی 
در این زمینه بنویسم. اما می ترسم دیگر فرصت دست ندهد. پس همینجا به آن اشاره مختصری خواهم کرد. 

منظورم از این عبارت این است که نشان دهم این روز ها هر جرقه ی کوچکی سبب یک انفجار در ذهنم 
می شود در نتیجه به جای آنکه بتوانم همان جرقه را یادداشت کنم مجبور می شوم ساعت ها به انفجار ذهنی 

ناشی از همان جرقه توجه کنم. 

اگر بخواهم این رویداد ذهنی را با کم ترین کلمات تشریح کنم باید بگویم: این روز ها و در پی سال ها تأمل 
و ساختن پی ها و دادپی های ذهنی مختلف برای جاگذاری مفاهیم جدید در پایگاه های داده های ذهنی در 
ذهن خودم، این روز ه هر جرقه. یا شکل گیری هر مفهوم جدید سبب می شود سیالب عظیمی از مناسبات و 
روابط جدید بین مفاهیم مرتبط با همان ایده  کوچک در ذهنم شکل بگیرد و انگار تمام داده ها و اطالعاتی که 
قباَل در ذهنم وجود داشتند، باید از مفاهیمی که مثل عدده های در مبنای ده بیان شده اند، تبدیل به مفاهیمی 
شوند که مثل اعداد ریاضی باید از مبنای ده به مبنای دو تغییر کنند. به این تغییرات عظیم ذهنی می گویم: از 

جرقه به انفجار. 

به نظرم این رویداد ذهنی با آنچه که قباَل با عنوان انقالب ذهنی تعریف کرده بودم تفاوت دارد. می شود گفت: 
انقالب ذهنی چیزی شبیه به انقالب بلشویکی ۱۹۱۷ است، و از جرقه به انفجار چیزی شبیه ایده ی انقالب 
مداوم که بعدها تروتسکی مطرح کرد. نه. مثال زیاد خوبی نیست. اما دیگر این بند را هم از این نوشته حذف 
نمی کنم. شاید به برخی از خوانندگان کمک کند. اما بهتر است یکی دو مثال بزنم و از این موضوع بگذرم. 

آیا روس ها وحشی هستند؟
این جرقه  نه؟  یا  آیا روس ها وحشی هستند  بنویسم که  این مورد  دارم مطلبی در  مدت هاست که تصمیم 
وقتی در ذهنم زده شد که این جمله را در گزارش خانم گزارشگر مرکز جردن دانشگاه نیورک از سخنرانی 
آقای آلگ خارخوردین رئیس دانشگاه اروپایی سن پترزبورگ خواندم که گفته است در دوران پرستوریکا 

آمریکایی ها با دو ترجمه از دستورنامه رابرت به روسیه آمدند تا »روس های وحشی« را متمدن سازند. 
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راستش من خیلی وقت است این واقعیت را با گوشت و پوست خودم لمس کرده ام کسانی که با دستورنامه 
رابرت به درستی آشنا نشوند، در واقع با هزاران حق و حقوق پارلمانی خود و دیگران آشنا نشده اند. و اگر 
قبول کنیم فرق اصلی و اساسی انسان با حیوان این است که انسان در جامعه و در روابط بین خود بر اساس 
حق - به معنای انتزاعی و مساوی آن - باید رفتار کند و مهم ترین قلرو این حقوق نیز حقوق مربوط به تعیین 
سرنوشت گروهی است، در نتیجه جامعه ای که با قانون و حقوق پارلمانی آشنا نباشد یک جامعه وحشی 
است. خوب. با این برداشت به راحتی می شود توضیح داد که چرا روس ها هنوز وحشی هستند و حق با 
آمریکایی هایی بوده است که دو ترجمه از دستورنامه رابرت به دست به روسیه رفته اند. اما متأسفانه حتی 
رئیس دانشگاه اروپایی سن  پترز بورگ هم قادر نبوده و قادر نیست این وجه از دستورنامه رابرت را درک کند. 

بله. جرقه ای که در ذهنم زده شد این ها بود و به این خاطر که بیان این ایده ها می توانست به خواننده ایرانی 
کمک کند تا شاید با الیه های معنایی عمیق تر دستورنامه رابرت نیز دسترسی پیدا کند. اما به محض آنکه 
تأمل در خصوص این ایده را شروع کردم انفجار ذهنی شروع شد. یعنی  چه؟ یعنی اینکه احساس کردم کل 
اطالعات انتقادی ای که از تاریخ شوروی کمونیستی و قبل از آن و بعد از فروپاشی آن در ذهنم داشتم باید با 
چنین رویکردی مورد بازنگری قرار بگیرد. در نتیجه تصمیم گرفتم در جریان نوشتن مقاله، به تمام نکاتی که 
آقای خارخوردین در نطقش مطرح کرده بود با رویکرد جدید بپردازم. در این مرحله از تأمل بود که احساس 
کردم تمام اطالعات ذخیره شد در ذهنم در مورد روسیه را باید به طور اساسی مورد بازنگری قرار بدهم و از 
نو تمام آن ها را سازمان بدهم. به بیان دقیق تر، ذهنم این کار را شروع کرده بود و هر روز صبحه که از خواب 

بلند می شدم دامن پر از ایده های جدید بود که مثل شاخه نبات به همان ایده اولیه چسبیده بودند. 

یک مثال دیگر این ایده این بود که متوجه شدم کل دستورنامه خودش در واقع یک دستور شرف برای حق 
و حقوق پارلمانی در جریان تعیین سرنوشت گروهی است. به محض تأمل در خصوص این جرقه را شروع 
کردم ذهنم دوباره با همان انقالب مداوم یا انفجار مواجه شد. اما این بار قلمرو این انفجار به قلمروی »کد 
اتیکز« و »پروفشن« ها مربوط می شود که از مالقات با دکتر رضا منصوری و آشنا شدن با اینترنت شروع شد 
وتا تدوین طرح ملی بازآفرینی پروفشن ها از شبه پروفشن های دولتی ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. اما 
احساس می کردم تمام آن رویداد ها را می توانم در پرتو درک جدیدم که ناشی از آشنایی با حقوق پارلمانی 
است بازنویسی کنم و اطمینان یافتم و دارم که تمام آن مطالب برای خودم و در نتیجه برای خواننده کاماَل 

نو و بدیع خواهد بود. 

از این مثال ها خیلی خیلی در دسترس است اما بس است. می خواستم توضیح بدهم یکی از دالیل نانوشته 
ماندن روزنوشت های این روزهای اخیر همین مبارک ذهنی است که تماشای این انفجارهی ذهنی را بسیار 
لذت بخش تر از ثبت  آن ها کرده است و من هم ساعت ها مشغول نشخوارهای ذهنی یا ذهن ورزی هستم. 

بگذرم و به خط اصلی قصه برگردم. 

نخستین نشست منطقه ای انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی برون 
شهری

بله، این عنوان بلند که من آن را به خاطر اهمیت تاریخی آن به طور کامل نقل کردم، عنوان رسمی نخستین 
نشستی از این نوع بود که روز دوشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ در دبیرخانه انجمن بنگاه های باربری تهران واقع در 
سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد و در آن نمایندگان انجمن های بنگاه های باربری 
شهرستان های استان تهران هم شرکت کردند. من هم که قرار است سردبیر وب سایت کانون سراسری این 
انجمن ها باشم دعوت شده بودم و کمی قبل از ساعت نه صبح در صحن این مجمع حضور یافتم. بعضی 
از اعضای هیأت مدیره انجمن تهران و کانون سراسری را از بیش از ده سال قبل که به عنوان سردبیر نشریه 
کاغذی و الکترونیکی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران )کعاصکا( می شناسم در آن جا حضور 
داشتند. با آنان در چند روز قبل نیز مذاکراتی داشتم. قرار بود امروز صبح وب سایت کانون را راه انداخته 
باشم. اما به خاطر یک مشکل فنی مربوط به آپلود کردن فایل های وب سایت، این کار با مشکل مواجه شد و 
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شرمنده بودم. اما پیش نویس بیانیه ای را که قرار بود بنویسم ساعت ۴ صبح نوشته بودم و از طریق تلگرام برای 
آقای احمدی زاده رئیس هیأت مدیره کانون سراسری و انجمن تهران ارسال کرده بودم. من متن آن بیانیه را 
که بر اساس صحبت های آقای احمدی زاده تنظیم کرده بودم تا به عنوان نخستین بیانیه در وب سایت کانون 
منتشر کنیم، در ادامه نقل می کنم. بدیهی است این متن رسمی نیست چون هنوز به تأیید نرسیده و منتشر 
نشده است. فقط محض اطالع از اینکه هیأت مدیره و مسؤالن کانون نسبت به وضعیت موجود چه تصوری 

دارند نقل می شود: 

همکاران گرامی
اعضای محترم کانون

همه ما شاهد هستیم که چطور در برابر چشمان ما فناوری هایی که هنوز طرز استفاه از آن ها را به طور کامل یاد 
نگرفته ایم کهنه شده و از دور خارج می شوند و فناورهایی جدیدی که استفاده از آن ها راحت تر،  اقتصادی تر 

و سریع تر است جای آن ها را می گیرند. 

طبیعی است که این تحوالت سریع در عرصه ی فناوری های گوناگون، ایجاد دگرگونی های بنیادین در روابط 
اجتماعی و سازمانی بین انسان ها را اجتناب ناپذیر می سازد. و همانطور که روش های کهنه ی صدور بارنامه و 
نقل و انتقال اطالعات با سرعت برق متحول می شود، مناسبات بین افراد نیز، چه در سطح بنگاه ها و چه در 

سطح انجمن ها و کانون های سراسری نیز متحول می شود و باید متحول شود. 

به  رو  عظیمی  تحوالت  با  جهانی  سطح  در  آن  انتقال  و  خرید  و  کاال  سفارش  طرز  امروز  که  همانطور 
روبرو شده است و - به عنون مثال - هواپیما های بسیار کوچک بی سرنشین کاالهای خریداری شده را به 
منزل سفارش دهندگان منتقل می کنند، روش های گردهمایی و مشورت و تصمیم گیری اعضای انجمن ها نیز 

دگرگون شده و این تحوالت با سرعت ادامه دارد. 

همه ما شاهد هستیم که با گسترش نرم افزارهای ارتباطی، اکنون این امکان وجود دارد که تمام اعضای یک 
انجمن یا یک کانون سراسری بتوانند به راحت ترین شکل ممکن با هم در ارتباط باشند و از حال و روز 

یکدیگر به صورت همزمان و بدون صرف وقت و هزینه، با خبر شوند. 

مورد  خوبی  به  اگر  تاریخی،  فرصت های  این  متأسفانه  که  است  این  از  حاکی  شواهد  برخی  همه،  این  با 
بهره برداری قرار نگیرد می تواند به جای آنکه به تقویت و تحکیم همبستگی صنفی ما مدد برساند، آن را 

تضعیف کند و با انواع چالش ها مواجه سازد. 

همکاران گرامی
اعضای محترم

وظیفه خود می داند به اطالع شما عزیزان برسانم که هیأت مدیره منتخب شما در کانون سراسری انجمن های 
کارفرمایی مؤسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای، یکی از مهم ترین علت بروز برخی سوءتفاهم ها را که 
می تواند منجر به تضیف اتحاد و همبستگی درون صنفی ما شود، کم  اطالعی اعضای انجمن ها در سراسر ایرن 
از فعالیت های انجام شده توسط هیأت مدیره منتخب شما،  و نیز کم  اطالعی آنان از موانع ساختاری  می داند 

که جز با تالش دسته جمعی همه  ی ما و در میان مدت و دراز مدت قابل حل نخواهند بود. 

برای  را  راهکارهایی  سراسری  کانون  مدیره  هیأت  که  است  واقع بینانه  تحلیل  و  ارزیابی  همین  اساس  بر 
اطالع رسانی مستمر و روزآمد به اعضا و برگزاری مرتب و مستمر مجامعی برای هم اندیشی و مشورت و 
اخذ  تصمیم ها با مشارکت تمام اعضای انجمن ها تدوین کرده است که در خاتمه ی این بیانیه اجمااَل به آن ها 

اشاره می شود:
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ارتباطی برای برقراری  ابزارهای نوین  از  با تجربه در تالش است  با دعوت از کارشناسان  ۱. هیأت مدیره 
ارتباط مداوم با تمام اعضای تمام انجمن ها در سراسر ایران بهترین و بیشترین بهره را ببرد. در راستای همین 

هدف ضمن راه اندازی وب سایت جدید در نشانی: 
www.kanoonhamlonaghk.com

از شبکه های اجتماعی و به خصوص از تلگرم برای برقرار ارتباط های چند جانبه و مستمر در سطح ملی و 
منطقه ای استفاده خواهد شد. اطالعات جزئی در این مورد به زودی در اختیار تمام انجمن ها گذاشته خواهد 

شد. 
۲. با تقسیم انجمن های عضو کانون در شش گروه منطقه ای،  پیش نشست های مرتبی بین نمایندگان انجمن های 
مستقر در هر منطقه برگزار خواهد شد و در این  پیش نشست ها مبرم ترین مسائل و مشکالت مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت و پیش نویس اسناد مورد نیاز برای تصویب نهایی در مجمع نمایندگان تمام انجمن ها که 

در فواصل کوتاه  در سطح ملی تشکیل می شود، آماده خواهد. 

۳. عالوه بر این ها، هیأت مدیره کانون سراسری در تالش است از فناوری هایی که هم اکنون در سطح کشور 
نیز  کشور  سراسر  در  انجمن ها  مدیره های  هیأت  بین  الکترونیکی  مجامع  برگزاری  برای  است،  یافته  رواج 
بهره برداری کند و همین جا از هیأت مدیره های محترم انجمن ها درخواست می شود نسبت به فراهم سازی 

زمینه های فنی استفاده از این فناوری ها هرچه سریع تر اقدام نمایند. 

در پایان یادآوری می شود: شرط انصاف این است که قبل از هر نوع تحلیل و ارزیابی مشکالت موجود و 
راه حل های پیشنهادی که به ذهن می رسد، و قبل از داوری نهایی در مورد تالش های صورت گرفته از سوی 
آنان را در مورد کارهای صورت گرفته در همان مورد  تا توضیح  منتخبان خود در هیأت مدیره، بکوشید 
بشنوید و اگر راه حلی داشتید آن را با هیأت مدیره در میان بگذارید و مطمئن شوید که هیأت مدیره با تمام 

وجود از این رویکرد اعضای محترم استقبال خواهد کرد. 

همکاران گرامی 
اعضای محترم

در این شرایط بحرانی و در مواجه با مشکالتی که فراروی ما سربلند کرده اند، ما بیش از گذشته به همبستگی 
صنفی نیاز داریم. برای تقویت همبستگی صنفی به اعتماد و احترام متقابل نیاز داریم و احترام و اعتماد متقابل 
نیز محصول شناخت واقع بینانه است. ارزیابی ها و داوری های ذهنی و دور از واقع، و انتشار و ترویج این 
ذهنیات در میان صنف، و پذیرش این شایعات - حتی در صورت وجود حسن نیت- بی تردید همبستگی 

صنفی ما را تضعیف خواهد کرد. 

در حالیکه هیأت مدیره به کم توجهی و کم کاری در امر اطالع رسانی فعالیت های صورت گرفته به اعضا اذعان 
دارد و صادقانه در تالش است تا این نقص و کاستی را بر طرف کند، از تمام اعضا این انتظار به جاست که 
به جای گوش سپردن به شایعات، به گزارش ها و اطالعاتی درست و مستند و قابل اعتماد توجه نشان دهید. 

و حتی االمکان از ترویج شایعات مخرب در درون صنف بپرهیزید. 

با احترام
تهران. دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

خوره حکومت قانون
این بیانیه را آقای احمدی زاده رئیس هیأت مدیره کانون سراسری و انجمن تهران دیده بود. اما فرصتی نشد 
در باره اش صحبت کنیم. سر ایشان خیلی شلوغ بود. کارکنان دبیرخانه انجمن تهران برای نخستین بار میزبان 
چنین نشستی بودند و سخت سرگرم تدارک صبحانه برای مهمانان. طبق معمول حدود نیم ساعت تا سه ربع 
بعد جلسه با پیشنهاد آقای احمد ی زاده رئیس جلسه مبنی بر قرائت یک صلوات آغاز شد و من برای هزارمین 
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بار شاهد هرج و مرج وحشنتاکی بودم که مثل خوره به جان ارزش های تصمیم گیری گروهی، دموکراسی، 
و حکومت قانون افتاده است و هر بار که مردم تشنه ی این ارزش ها دور هم جمع می شوند تا در این زمینه 

دست به همکاری بزنند، کارشان به دلخوری، خستگی و سرخوردگی می کشد. 

تا کسی با قواعد دستورنامه رابرت آشنا نشده باشد نمی تواند درک کند که روند اداره جلسات تصمیم گیری در 
ایران امروز - به خصوص وقتی تعداد اعضای حاضر از حدود ده نفر بیشتر می شود - تا چه اندازه عقب مانده 
و بدوی و دور از ادب و نزاکت و حتی وحشیانه است. و کسانی هم که با این قواعد آشنا نباشند اصاَل قادر 
نیستند درک کنند که یک عده گنگ که مفاهیم و قواعد و زبان الزم برای برقراری ارتباط در چارچوب قواعد 

را در ذهن خود ندارند، چطور مشغول الل بازی هستند. 

چقدر خوب بود من فرصت داشتم روند پیشرفت امور را در جلسه روز دوشنبه انجمن های بنگاه های باربری 
استان تهران با جزئیات تشریح می کردم و در هر مورد قواعد موجود را که دست کم از ششصد سال قبل 
برای خوانندگان  اما  متوجه می شد که چه می گویم.  تا هر خواننده ای  شناخته شده است، توضیح می دادم 
احتمالی این روزنوشت ها توضیح این قواعد تکرار مکرارت است. در نتیجه از ذکر جزئیات اداره جلسه که 
مثل تمام جلسات در ایران امروز در آشوب محض جلو می رود صرف نظر می کنم. اما ذکر چند نکته جالب 

است: 

اتاق کنفرانس به نسبت خیلی شیک و مدرن تجهیز شده است. وسط میز کنفرانس دوربینی نصب شده که به 
صورت خودکار ۳۶۰ درجه می چرخد و نسبت به روشن شدن میکروفون های اطراف میز کنفرانس حساس 
است و به محض آنکه هر میکروفونی روشن شود تصویربرداری از آن جا را شروع می کند. اطراف اتاق نیز 
مونیتورهای بزرگی نصب شده که اعضا می توانند تصویر بزرگ ناطق را به خوبی ببینند. اما، و در حالیکه 
تقریبَا از بهترین فناوری ها برای تجهیز اتاق کنفرانس استفاده شده است، از الفبای دانش فنی اداره جلسه که 
متأسفانه با چشم سر دیده نمی شود اما از حدود هفت  سال قبل در پارلمان انگلستان شناخته شده است، خبری 

ندارد: در هر زمان فقط یک موضوع! 

کوه مشکالت پیش پا افتاده غیرقابل حل!
بله، طبق معمول جلسات امروز ایران، ابتدا آقای رئیس گزارش مفصلی از مشکالت و فعالیت های انجام شده 
ارایه داد و بعد افراد حاضر در مجمع، به ترتیبی که در سالن نشسته بودند، در مورد مسائل مختلف شروع 
کردند به صحبت کردن. هر کس در وقت تعیین شده هرچه که دوست داشت - البته در چارچوب مسائل 
مختلف مرتبط به فعالیت انجمن - می توانست بگوید. و به این ترتیب، اعضا شروع کردند به تشریح و بیان 
مشکالتی که سراسر جامعه ایران را فراگرفته است و ملت ایران در اقیانوس این مشکالت پیش پا افتاده فرو 
می رود و انگار هیچکس هم قادر نیست همین مشکالت ظاهراَ پیش پا افتاده را حل کند. و البته، این مشکالت 
در ظاهر آنقدر ساده هستند که همه هم برای آن ها راه حل دارند. اما همین »همه« هنوز نمی توانند دست به 
دست هم بدهند و همین مشکالت پیش پا افتاده را حل کنند و به محض اینکه دور هم جمع می شوند تا دست 
یکدیگر را برای حل این مشکالت بفشارند، فقط دست یکدیگر را می فشارند و مشکالت روی زمین می ماند. 

برای من که بیش از دو دهه  است که به این مشکالت فکر می کنم، ادامه جلسه هیچ چیز تازه ای نداشت. به 
همین خاطر وقتی از تک تک اعضای حاضر عکس کلوز آپ تهیه کردم تصمیم گرفتم به دفتر برگردم. اما به 
نظرم رسید دست کم به یکی دو نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مسأله را توضیح بدهم. به همین خاطر طی 
یادداشت کوتاهی برای آقای گل پاگون که دبیر کانون سراسری است و ذهن منظمی دارد خاطر نشان کردم 
که این جلسه به همین ترتیب در هرج و مرج ادامه خواهد یافت و طبق معمول به سرخوردگی و خستگی 
و حتی به دلخور بیشتر منجر خواهد شد. در پایان یادداشت از او خواهش کردم سری به وب سایت کادرها 
دات کام بزند تا با کتاب دستورنامه رابرت که قواعد اداره این جلسات را تشریح کرده است آشنا شود. بعد 
هم توضیح دادم اگر مایل بودید من می توانم در زمینه نحوه اداره جلسات به شما کمک کنم. همین نکات 
رابه صورت شفاهی نیز برای آقای جفره ای که رئیس انجمن حمل و نقل بوشهر است و صادقانه برای حل 
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مشکالت تالش می کند توضیح دادم و به او نیز التماس کردم تا نگاهی به وب  سایت کادرها دات کام بیانداز 
و بداند که اداره جلسات قواعد دارد و اگر بخواهند این طور من درآوردی جلسه خودشان را اداره کنند با 

بن بست مواجه خواهند شد. 

اینکه چطور گزارش و خبر مربوط به این نشست را در وب سایت منتشر کنیم و به اطالع سایر اعضای 
انجمن های بنگاه های باربری در سطح کشور برسانیم مستلزم این است که راهبردهای کلی را مشخص کرده 
باشیم. هنگام برگشت به دفتر داشتم به همین راهبردها فکر می کردم. اما به ذهنم رسید چقدر خوب است 
یادداشتی در مورد این مسأله بنویسم که چطور صنعت انجمن سازی در این دوره و همزمان با گسترش امکان 
استفاده از شبکه های اجتماعی آسان یابی مثل تلگرام، با بحرانی مواجه شده است که می تواند هم فرصت و 

هم تهدید باشد. 

فرصت ها و تهدید ها
به نظرم امکان برگزاری الکتروسخنگاه ها )الکتروفارم ها( در شبکه های اجتماعی به خصوص در تلگرام یک 
فرصت بسیار عالی در اختیار انجمن ها و اعضا و هیأت مدیره های انجمن ها قرار می دهد تا بتوانند با یکدیگر 
با سرعت و بدون اتالف وقت و انر ژی بیشتر به تبادل نظر و گفتگو بپردازند. اما این فرصت، اگر این گفتگو ها 
به همان روش های من درآوردی ادامه یابد، همین هیأت مدیره های فعلی را - که یک سر بی پیکر و معلق در 

هوا هستند - هم تهدید خواهد کرد. 

در شرایط ماقبل از تلگرام، اعضا که دریافته بودند قادر نیستند در مجامع تصمیم گیری بزرگ به تصمیم برسند، 
و این را - به غلط - یک خصوصیت هر نوع کار جمعی تصور می کردند، چاره را در این یافته بودند که به 
هر بدبختی و دست به یقه شدنی، عده ای را از بین خود انتخاب کنند تا آنان در جمع های کوچکتر به جای 
کل اعضای انجمن تصمیم بگیرند. البته، هرچه تعداد اعضای هیأت مدیره بیشتر می شود کارآیی و اثربخشی 
آن کاهش می یابد. در نتیجه هیأت مدیره های بزرگ نیز یک هیأت رئیسه کوچکتر انتخاب می کنند و در نتیجه، 
در انجمن هایی که چندین هزار عضو دارند، عماَل فقط دو سه نفر هستند که تصمیم می گیرند و چون سایر 

اعضا این تصمیم ها را متعلق به خودشان نمی یابند، بدیهی است که در اجرای آن ها هم مشارکتی نمی کنند. 

البته،  اعتراض به این روش تصمیم گیری همیشه در انجمن ها وجود داشته است و هیأت مدیره ها هم مثل هر 
گروه حاکم دیگری برای آنکه ضعف و ناتوانی اعضا را به رخ آنان بکشند و انحصار تصمیم گیری خود را 
توجیه کنند، یک مجمع می گذارند و تریبون آزاد را در اختیار اعضا می گذارند تا در مجمع یقه ی یکدیگر را 
بدرند و بعد نتیجه می گیرند: که دیدید؟ پس چاره ای ندارید که قدرت تصمیم گیری را به ما - افراد شاخص 

و برتر - تفویش کنید. 

دور باطل
بله. این دور باطل ادامه می یابد. هیأت مدیره ها دوست دارند هیأت مدیره باقی بمانند و هیچ کمک جدی برای 
حل مشکل نمی کنند. اعضای هم،  به محض اینکه فرصت بیابند دور هم جمع شوند علیه هیأت مدیره منتخب 
خودشان دست به قیام یا کودتا می زنند. چون خودشان هم بلد نیستند که چه باید بکنند. و این چرخه  باطل 

درسطح انجمن ها نیز - ادامه خواهد یافت. 

اگر آنقدر که امروز با طرز کار بسیار پیچیده ذهن آشنا شده ام، آشنا نبودم، شاید کمی دلسرد می شدم. اما حاال 
خوب می فهمم که اذهان آدم ها چطور در جریان پراکتیس مدوام اجتماعی است که به مرور ساخته می شود 
یا تغییر می کند. تازه بعد از آنکه اذهان به این ترتیب تکان خورد، با حق و حقوق جدیدی آشنا می شود. تازه 
بعد از آن است که به مرور ارزش های جدید به عنوان یک امر بین االذهانی در یک گروه شکل می گیرد و در 
مراحل بعدی است که نیاز به انواع قانون و قواعد جمعی از سوی افراد و گروه ها احساس خواهد شد. در 
نتیجه کار من نیست که دنبال خلق و ایجاد این ارزش ها و این نیازها باشم. بلکه باید دنبال گروه ها، انجمن ها 
و افرادی باشم که قباَل این پراکتیس ها را تجربه کرده اند و در واقع تشنگانی هستند که دبنال آب می گردند. 
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وگرنه، اگر گواراترین آب را هم در حلق کسی که تشنه نیست بریزی، تو را خواهد کشت! 
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یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

مقایسه دو موقعیت
آقای حسین احمدی زاده رئیس کانون سراسری  نفر گذشت:  با دو  ارتباط  تمام روز جمعه گذشته من در 
انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کاالی کشور و آقای حبیب اهلل 
متبوعاشان  انجمن های  به  آنان  دوی  هر  با  کارم  گمنام.  معتادان  انجمن  ساختاری  اعضای  از  یکی  اعلمی 
ارتباط داشت: برای اولی وب سایتی راه اندازی کرده بودم و تمام روز در مورد مطالب آن وب سایت، و نیز 
برنامه های آینده ی کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی کشور بحث می کردیم. با دومی نیز در مورد قواعد 
ناظر بر پیشنهاد تعویق مشخص که قرار است آقای اعلمی آن قواعد را از طریق برنامه تلگرام به بیش از حدود 
یک صد و بیست نفر از اعضای رده  باالی انجمن معتادان گمنام منتقل کند. دیروز شنبه به نظرم رسید که 
روزنوشت همان روز را که قرار بود خاطرات روز جمعه را مکتوب کنم، به مقایسه این دو وضعیت بپردازم 
و قضیه را طوری بپرورانم که بشود در وب سایت کادرها دات کام نیز منتشر کرد. حاال بدون آنکه قصد نشر 
این نوشته را در حال حاضر داشته باشم سعی می کنم همان مقایسه را مد نظر داشته باشم. اما خودم را خیلی 

در بند مرتب نویسی اسیر نمی کنم تا زودتر تمام شود.

)درست وقتی بند باال را نوشتم این ابهام در ذهنم به وجود آمد که آیا اساسَا این روش مناسبی است که من 
در این روزنوشت ها سعی می کنم بدون توجه به زیبا نویسی و با حفظ استانداردهای کیفی باال بنویسم و فقط 
هرگاه خواستم مطلبی را برای انتشار بنویسم سعی کنم که با استانداردهای عالی بنویسم؟ آیا این روش کار 

کم کم به شلخته نویسی منجر نمی  شود؟( 

بعد از نوشتن این بند، خوابم گرفت و به بستر رفتم. در جریان فکر کردن به همین مسأله بود که به خواب 
رفتم. اما خوابم عمیق نبود و طی تمام این چند ساعت که به خودم استراحت دادم و لذت بردم، در عالم 
خواب و بیداری با یکی از بهترین دوستانم بودم که سال هاست فوت کرده ولی همیشه وجودش را به طور 
کامل در درون خودم احساس می کنم. خیلی عحیب است. می دانم مرده است. اما آنقدر در ذهن و خاطراتم 
زنده است که هرگز نمی توانم بفهمم که چطورمی شود او را مرده انگاشت. وقتی بیدار شدم، از اینکه این همه 

ساعت با فیروز زندگی کرده ام - آنهم چه زندگی زیبایی! - غرق لذت بودم. 

در ضمن به دغدغه ای هم که مطرح کردم کمی اندیشیدم. فکر نمی کنم مشکلی ایجاد کند. ما همیشه و در همه 
امور می توانیم تشخیص دهیم که االن در چه وضعیتی هستیم و رفتار مناسب با آن وضعیت چگونه است. 
همانطور که این وضعیت ها را خلط نمی کنیم و نباید خلط کنیم، مخاطب و روش و شیوه  نگارش برای هر 
گروه از مخاطبان را هم باید هنگام نوشتن در نظر داشته باشیم. با این توضیح، مشخص است هرگاه تصمیم 
بگیرم - مثال - یک نامه دوستانه بنویسم، با وقتی که تصمیم دارم یک سرمقاله بنویسم، بدیهی است که در 

هر مورد باید شیوه ی مناسب با همان موقعیت را بسازم و به کار بگیرم. با این توضیح به قصه برمی گردم.

مقایسه سه جریان
امروز در جریان تأمالت برای ادامه این روزنوشت به نظرم رسید که سه جریان جاری در صنعت انجمن سازی 
را با هم مقایسه کنم: کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی، شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی 
کشور، و انجمن معتادان گمنام. من به صورت همزمان در این سه جریان حضور دارم و می توانم ضمن 

مقایسه آنان نسبت هر کدام از این سه جریان را با دستور نامه رابرت توضیح دهم. 

البته، خیلی فکر کردم که در ادامه همین روزنوشت را طوری بنویسم که بشود آن را به همین ترتیب در وب 
سایت منتشر کرد. اما به این نتیجه رسیدم که نمی توان در این مورد خاص چنین کاری را انجام داد. چون اگر 
برای وب سایت می نویسم حتی المقدور باید از جلوه گری خودم بپرهیزم. اما در این روزنوشت ها، برعکس، 
می خواهم به طور واقع بینانه تحلیل کنم که دستورنامه رابرت واقعَا چگونه جامعه ایران را تحت تأثیر خود 
قرار داده و می دهد. در نتیجه مجبورم به نقش خودم به عنوان عنصر حامل مضامین این کتاب بپردازم. اما 
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انعکاس این مطالب در وب سایت ممکن است برای برخی از افراد ناخوشایند باشد و در نتیجه ارتباطشان را 
با من محدود یا قطع کنند. به همین دلیل سعی می کنم در این روزنوشت به بخش هایی بیشتر توجه کنم که 

مطمئنم در آنچه که باید برای انتشار در وب سایت کادرها دات کام بنویسم متفاوت خواهد بود. 

جریان سوم
من در آغاز این نوشته یادآوری کردم که روز جمعه ام در ارتباط با دو نفر گذشت: آقای حسین احمدی زاده 
رئیس کانون سراسری انجمن های حمل و نقلی و آقای حبب اهلل اعلمی یکی از اعضای ساختاری انجمن 
معتادان گمنام. حاال اگر قرار باشد سه جریان را با هم مقایسه کنم باید به شورای عالی هماهنگی تشکل های 
صنفی کشور هم بپردازم. سعی می کنم ضمن نقل خاطرات روز جمعه به این سه جریان در صنعت انجمن 

سازی ایران معاصر بپردازم. 

صبح روز جمعه آقای احمدی زاده رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های 
حمل و نقل داخلی کاالی کشور )کانون سراسری( زنگ زد. من روز قبل از آن، یعنی روز پنجشنبه اول بهمن 
این مطلب  از  به آقای احمدی زاده تلکرام زده بودم.  انتشار وب سایت کانون سراسری را  ماه ۱۳۹۴ خبر 
نیاوردم چقدر عذاب  در  آن ها سر  از  که  به دالیلی  این وب سایت  راه اندازی  برای  که  می کنم  صرف نظر 
کشیدم. اما سرانجام روز پنجشنبه وب سایت به هوا رفت و من متن بیانیه ی آقای احمدی  زاده و دو خبر و 
یک مجموعه عکس از کسانی که در نخستین نشست منطقه ای کانون سراسری در تهران شرکت کرده بودند 

روی وب سایت حدید کانون منتشر کردم. 

متن کامل بیانیه ی آقای احمدی زاده را در روزنوشت های قبلی نقل کردم. فقط می خواهم توجه کسانی را که 
در آینده به تحلیل روند توسعه احتمالی ایده های دستورنامه رابرت در ایران خواهند پرداخت به این نکته 
جلب کنم که مهارت ها یا ناتوانی های من در توسعه سریع تر یا کند تر این مضامین تا چه میزان تأثیر دارد یا 

ندارد. اینجا هم »من« مهم نیست. می خواهم به نقش افراد در یک تحول اجتماعی توجه کنیم. 

واقعیت این است که نکات مهم و اصلی و کلیدی که در بیانیه آقای احمدی زاده آمده است، محصول فکر 
خود آقای احمدی زاده بود. او در جریان یک گفتگوی تلفنی برای من توضیح داد که قضیه از چه قرار است: 
برخی از اعضای انجمن ها عضو گروه های تلگرامی شده آند ودارند هیأت مدیره کانون سراسری را نقادی و 
حتی گاهی تخریب می کنند. ما هم این کارها را کرده  ایم و تصمیم  داریم این کارها را هم بکنیم. به نظر من، 
اینکه هیأت مدیره برای نخستین بار تصمیم گرفته است تا نشست های منطقه ای برگزار کند یک اقدام ابتکاری 

است. من مایلم به این قضیه توجه کنم. 

فکر می کنم روند ایجاد شرکت های مسافربری و باربری از همه سو تشویق می شود. در نتیجه در هر شهرستان 
و پا به پای گسترش حمل و نقل، بنگاه های باربری و مسافربری نیز افزایش می یابد.  خود این موضوع که 
چطور مجموعه عوامل اجتماعی به صورت کلی مشوق تأسیس شرکت های مسافر و باربری هستند موصوع 
جالبی است اما بسار واضح است و نیاز به تحقیق ندارد. در نتیجه ما با رشد سریع این بنگاه ها و مدرن تر شدن 
مداوم آن ها رو به رو هستیم. به خصوص این شرکت مجبور شده اند از فناوری های بسیار مدرن و جدید تبادل 
اطالعات استفاده کنند و همین اتصال اجباری آنان به شبکه های اینترنتی سبب شده است که - بر خالف 

تصور - از خیلی از موسسات دیگر با شتاب بیشتری مدرن و امروزی شوند. 

ضرورت های تجمع بنگاه ها
اینکه چطور می شود بنگاه های باربری در انجمن های خود متشکل می شوند، و در مقایسه با سایر صنوف و 
اتحادیه ها بنگاه های باربری عالقه بیشتری به تجمع در زیر یک انجمن دارند، این موضوع هم به تحقیق نیاز 
دارد اما نباید موضوع دشواری باشد. به هر حال، کل حمل و نقل هرجه بیتشر به صوی یک نظام حرکت 
می کند و در نتیجه عضویت در انجمن  نیز از هر سو تشویق و حمایت می شود و به یک ضرورت تبدیل شده 

است. 
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با توجه به همین ضرورت ها بود که بر اساس صحبت های آقای احمد ی زاده مقاله را در مدت بسیار کوتاهی 
نوشتم و در وب سایت منتشر کردم. 
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شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

گزارش  فعالیت های ترویجی
هدفم را فراموش نکنم: قرار است در این روز نوشت ها فعالیت هایم را برای ترویج قواعد دستورنامه رابرت 
توصیف تحلیل و ثبت کنم با این هدف که مشخص شود یک اندیشه در یک جامعه چگونه گسترش می یابد، 

چگونه سبب تغییر رویکرد و تغییر رفتار و تغییر سازمان می شود. 

در فاصله دو روزنوشت قبلی و فعلی، حوادث بسیار زیادی رخ داد که به هر دلیل ثبت نکردم و از دست 
رفته اند. پرداختن به آن ها هم دیگر مقدور نخواهد بود. گزارش را از همین امروز شروع می کنم و تا آنجا که 

بشود به گذشته نزدیک هم می پردازم. 

جریان سازمان معلمان ایران
امروز حوالی ساعت و یک و نیم بعد از ظهر بود بود که خانم نقی ئی تلفنی خبر داد که حدود ساعت دو بعد 
از ظهر آقای علیرضا هاشمی دبیرکل زندانی سازمان معلمان ایران برای تعمیر دندان از زندان به داندانپزشکی 
در خیابان آبان جنوبی می آید که نزدیک دفتر کادرهاست. از من دعوت کرد که اگر می توانید و می خواهید 
وی را ببینید بیائید. راستش خیلی دلم می خواست با آقای هاشمی صحبت کنم. اما می دانم این امکان برای 
وی وجود دارد که از داخل زندان به من زنگ بزند و نمی زند. به عالوه، من آنجا هم که بروم قرار است چند 
کلمه و چند جمله با هم صحبت کنیم. حاال که ابزارهای جدید این امکان را فراهم کرده است. به عالوه، در 
دفتر نیز خیلی کار عقب مانده داشتم. به همین دلیل تلفنی از خانم نقی ئی تشکر کردم و از او خواستم تلفن 
همراهش را به آقای هاشمی بدهد تا تلفنی با او صحبت کنم. حدود نیم  ساعت بعد تلفنی با آقای هاشمی 

مشغول صحبت بودم. چه گفت؟ 

درست بعد از حال و احوالپرسی راست رفت سر موضوع اصلی: من دارم کتاب دستورنامه رابرت را در زندان 
و با دقت می خوانم. و از این جا بود که بحثمان به همین کتاب و قواعد کشیده شد. از او پرسیدم: آن انجمنی 
که درست کرده بود به کجا رسید؟ برایم توضیح داد که دارد این قواعد را به بچه های زندان هم آموزش 
می دهد. بعد تأکید کرد برای تمام آنان باور کردنی نبوده است که چنین قواعدی در دنیا وجود داشته است. 

از دوستان و  با من صحبت می کند که گروهی  تلفنی  متوجه شدم، آقای هاشمی در حالی دارد  البته، بعداَ 
اعضای سازمان معلمان ایران هم او را در مطب دندانپزشکی دوره کرده بودند. نتیجه اینکه آقای هاشمی از یک 
طرف در داخل زندان دارد این قواعد را به عده ای شخصیت سیاسی زندانی آموزش می دهد، و هم اعضای 
سازمان خودش را که سازمان معلمان ایران است تشویق می کند تا این قواعد را بیاموزند و در کار گروهی 
رعایت کنند. عالوه بر این، به گفته خودش، با هر کس در بیرون زندان که با او از داخل زندان تماس می گیرد 
توصیه می کند که این قواعد را فرا بگیرد. آیا هیچ ایدتولوژی ای این اندازه مروجان پر و پا قرص داشته است؟ 

ماجرای دکتر رضا منصوری
آقای علیرضا هاشمی در ادامه به خاطره جالی هم اشاره کرد: در زندان کتاب خاطرات دکتر رضا منصوری 
از دورانی که معاون پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی بود را در کتابخانه زندان قرائت کرده بود. در 
انجمن ها پرداخته است و  به آسیب شناسی عملکرد  این کتاب خاطرات دکتر منصوری  پایانی  قسمت هایی 
در آنجا از کتاب دستورنامه رابرت نیز صحبت کرده است. آقای هاشمی با تأکید بر اینکه تحلیل های وی 
و برداشت هایش از دستورنامه رابرت بسیار سطحی است به من توصیه می کرد که به دکتر رضا منصوری 
مراجعه کنم و با او در مورد دستورنامه رابرت و کارگاه ها  صحبت کنم. او فکر می کرد که دکتر منصوری 
می تواند از ایده ی آموزش این قواعد حمایت کند. اما من برای آقای هاشمی تاریخچه روابط خودم با دکتر 
منصوری رابرایش توضیح دادم و گفتم که برای نخستین بار دکتر رضا منصوری بود که من را با اینترنت آشنا 
کرد. و یکی از کسانی بود که دکتر معین معرفی کرد تا در کارگاه آموزش دستورنامه رابرت شرکت کند اما 
دکتر منصوری عذر خواست که نمی رسد. بعد هم برای من توضیح داد که خالصه کتاب دستورنامه را دارد 
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و کلی هم از من تشویق کرد. اما فرصت نیافت در کارگاه حضور یابد. در حال حاضر هم روابطمان با هم 
برقرار است. 

ارتباط با دکتر کفاش
همانطور که در روزنوشت های قبل خاطر نشان کردم آقای هاشمی یک بار از داخل زندان تلفنی به من خبر 
داد که با آقای دکتر کفاش معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مورد من و دستورنامه رابرت و 
اهمیت آموزش آن به بچه های دبستانی و دبیرستانی صحبت کرده است. و از من خواست که با دفتر دکتر 
کفاش تماس بگیرم و نزد وی بروم. من هم رفتم و مالقات من با دکتر کفاش یکی از آن صحنه های بسیار 

جالبی بود که باید با جزئیان ثبت می شد اما نشد که نشد. 

در جریان رفتن نزد دکتر کفاش بود که به این سؤال فکر می کردم که چه طرحی می توانم برای آموزش این 
قواعد به بچه ها به معاون وزیر بدهم. به خصوص که من قباَل در یک نشست حدود دو ساعته این قواعد 
را به شخص وزیر )دکتر فانی( هم معرفی کرده ام. ارزیابی من این شد که تنها و معقول ترین راه ترویج این 
قواعد در آموزش و پرورش این است که بزرگان این وزارتخانه خودشان استفاده از این قواعد را در مجامع 
تصمیم گیری خود مورد استفاده قرار بدهند. و فقط در این صورت است که می توانند نسبت به ترویج این 
قواعد - اگر آن ها را مهم یافتند - اقدام کنند. هر اقدام دیگری برای ترویج این قواعد در آموزش و پرورش 

بی فایده خواهد بود. 

وقتی به این جمع بندی رسیدم شرط ادامه رفتن به دفتر دکتر کفاش را این قرار دادم که باید خود ایشان دبنیال 
کار را بگیرد. اگر نگرفت؟ تصمیم گرفتم در آن صورت من هم قضیه را رها کنم. و البته، پیش بینی من درست 
از آب درآمد و مشکالت جاری در وزارتخانه چنان سنگین است که معاون هم مثل وزیر فرصت پرداختن به 

این امور را نیافت و پیگیر قضیه نشد و من هم دیگر به دفتر او زنگ نزدم. 

چند هفته قبل که آقای هاشمی به مرخصی آمده بود و چند ساعتی هم به دفتر آمد و من تمام آن مدت مشغول 
انتقال تجربه هایم به او بودم، از جمله در مورد وضعیت دکتر کفاش نیز همین نکات را برای وی توضیح دادم 

و گفتم که چرا من دیگر به دفتر وی زنگ نخواهم زد. 

امروز هم که تلفنی با آقای هاشمی صحبت می کردم تأکید کردم که به همان دلیلی که قباَل برای شما توضیح 
دادم من با دفتر ایشان تماس نگرفته ام. اما آقای هاشمی باز هم تأکید کرد که من از داخل زندان با دکتر کفاش 

تماس خواهم گرفت و تأکید خواهم کرد که با من مالقات داشته باشد. 

تا نشان بدهم که شخصی مثل آقای علیرضا هاشمی دبیرکل زندانی سازمان  این نکات را نقل کردم  تمام 
معلمان ایران حتی از داخل زندان نیز برای ترویج این قواعد چقدر تالش می کند. و این یک نمونه بود. 



122

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

توصیف گسترش گفتمان کادرها
مدت هاست نوشتن این روزنوشت ها تعلیق شده است. دالیل آن زیاد است. مهم ترینش شاید نوعی تنبلی که 
ممکن است ناشی از کمی افسردگی خاطر باشد. یک بهانه فنی هم به این قضیه دامن می زند: اینکه مکاتباتم 
با افراد مختلف و به خاطر کارهای مختلف در برنامه تلگرام موجود است و می توانم آن ها را وردار بزار کنم 
و با کمی حاشینه نویسی ماجراها به نحو مناسب و بی دردسر ثبت خواهند شد. به هر حال، امروز همت کردم 

کار را از سربگیرم. 

دیروز آقای سهیل فاضلی به دفتر کادرها آمد و حدود دو ساعتی با هم گپ زدیم. او یکی از جوانان نخبه 
است که چند سال قبل از طریق آقای سیدی که استاد دانشگاه بود و در کادر دوستان شرکت می کرد معرفی 
شد. از آن زمان تا امروز به صورت پیگیر مشغول تالش مستمر فکری است که بهتر دنیا را بفهمد و برای 
بهتر شدن این جهان هم تالش می کند االن مدت هاست در کارگاه مشخصی شرکت نمی کند اما هر ازچندی 
به من سر می زند. ظاهراَ شرکتی که به عنوان مسؤل بازاریابی خارجی آن مشغول به کار شده است در همین 
نزدیکی های دفتر کادرها مستقر است و آقای سهیل فاضلی فرصت می یابد گاهی بعد از تعطیل کار روزانه و 
قبل از رفتن به منزل سری به من بزند. دیروز بیشتر به این دلیل آمده بود تا گزارشی از فعالیت های ترویجی 
یا دکتری علوم  لیسانس  با دانشجویی که در دروه فوق  ارایه دهد.  میان دانشجویان دانشگاه ها  خودش در 
سیاسی در دانشگاه تهران تحصیل می کند آشنا شده است و کوشیده  است توجه او را به دستونامه رابرت و 
اهمیت آن جلب کند و آن جوان یا آن جوانان از او خواسته اند یا پیشنهاد او را مبنی بر آشنایی با من قبول 
کرده اند. در هر حال، قرار بود که اگر من پنجشنبه کاری ندارم وقتی برای مالقات با آنان بگذارم. من استقابل 
کردم. ضمن اینکه وضعیت پنجشبه آینده را مورد توجه قرار دادیم. که هم ۲۲ بهمن است و هم قرار است که 
احتمااَل گروه مجله دانشجویی نشریه زمستان هم در این دفتر جلسه خودشان را به ریاست آقای پرهام رضایی 

برگزار کنند. با این توضیح ها بود که قرار شد نسبت به تعیین یک زمان مالقات تصمیم بگیرد. 

هرچند بهانه ی اصلی مالقات دیروز همین بود،  اما آقای سهیل فاضلی که فکر می کند اگر چراع نطق من را 
روشن کند شاید نکات به درد بخوری از میان صحبت های من بیابد، من را تشویق می کند تا در مورد مسائل 
مختلف بحث کنم. در جلسه دیروز نیز بحث های مختلفی در مورد موضوع های مختلف مطرح شد که محور 
تمام آنها البته دستورنامه رابرت بود و تمام تالش ها در واقع حول یک هدف دور می زد: تولید و بسط گفتمان 
جامع آلترناتیو. من برای توضیح منظور خود چند مورد را که دیروز بین من و آقای سهل فاضلی گذشت 

نقل می کنم:

روش ها غلط مبارزه
یا  داغ می شود، فشار سیاسی  دارد  انتخابات مجلس شورا و خبرگان  تنور  به اصطالح -  این روزها که - 
فشار سرکوب هم - به ناکزیر تا حدی کاهش می یابد. به این کم شدن فشار سیاسی یا سرکوب سیاسی در 
ایران می گویند: باز شدن فضا. خوب. با باز شدن فضا چه اتفاق هایی رخ می دهد؟ یک نمونه از آن ها تلگرام 
عکس هایی از آقایان باغانی، هاشمی عبدی و دیگر معلمان بود با این شعار که همکاران ما را آزاد کنید. یا 

یک چنین چیزی. 

این کار برای من هم - قبل از آشنایی با دستورنامه رابرت یک مبارزه سیاسی معقول و قابل قبول تلقی می شد. 
اما االن چه طور فکر می کنم؟ از خودم می پرسم اگر این معلمان به ناحق زندانی شده اند، باید علت به ناحق 
زندانی شدن آنان را که در ساختار قوه قضایی است شناسایی کرد و کمیته یا گروهی را برای کارزار و نبرد 
علیه آن نقص ساختاری به راه انداخت و مشکل را شناخت و حل آن را در قالب یک پروژه تعریف کرد و 
تا حل نهایی آن پروژه کار را ادامه داد. در غیر این صورت، بی آبرو کردن قوه قضائیه با این روش دفاع از 

زندانیان اصاَل روش صحیحی نیست. 
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مثال دیگری که ذکر کردم نامه ۸۱۲ دانشجو به رئیس جمهور بود که در آن به فشارهای وارد شده به نشریات 
دانشجویی اعتراض شده بود. این نامه - صرف نظر از درستی یا نادرسی محتوای آن - به خصوص از نظر 
حقوقی - نامه ای سراپا غلط و تحریف بود و نشان می داد که این دانشجویان نیز از روش های هوچیگری هیچ 
ابایی ندارند. من برخی از این هوچیگری ها را برای آقای فاضلی تشریح کردم و به این نتیجه رسیدم که این 

روش نامه نگاری و این طور انتقاد ها به نتایج سیاسی درستی منجر نخواهد شد. 

من در این قسمت از بحث روی این نکته تأکید کردم که اساسَا چرا دانشجویان باید برای انتشار نشریه ها 
از این کمیته ها اجازه بگیرند؟ و چه لزومی دارد، در شرایطی که این همه وسیله برای انتشار مطلب و نشریه 

وجود دارد با گرفتن مجوز از این کمیته ها وجود غیرقانونی آن ها را توجیه کنند؟ 

همین سؤال ها را با آقای پرهام و آقای سامان عصر پوران هم در میان گذاشتم. فکر می کنم طرح این موضوع ها 
بد نباشد. آقای فاضلی که سعی داشت به من امیداروی بدهد که همین بحث های دو نفره نیز به مرور در سطح 

دانشگاه ها بازتاب می یابد. 
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دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

زوال رونویسی!
حجم فعالیت های روزمره من این روز ها آنقدر زیاد شده است که دیگر وقتی برای روزنویسی باقی نمی ماند یا 
ترجیح می دهم به جای صرف وقت برای روزنویسی، مطالبی تولید کنم یا دست به عملی بزنم که فکر می کنم 
بالقطع کنارشان بگذارم؟ یا هراز گاهی  هم که شد  با این روزنویسی ها چه کنم؟   اما  فایده اش بیشتر باشد. 
چیزی بنویسم؟ کار امروزم نیان می دهد راهکار دوم را انتخاب کرده ام. پس نگاهی به برخی از فعالیت های 

دیروز می اندازم: 

تزهایی در باره احیای تقدس روحانیت
اما هرچه می سنجم  را شروع کردم  پروفشن«  مثابه  به  »بازآفرینی روحانیت  عنوان  با  مطلبی  نوشتن  دیروز 
می بینم استفاده از کلمه پروفشن در عنوان این مقاله برای مخاطبان روحانی و آخوند این نوشته خیلی آزار 
دهنده خواهد بود. به همین دلیل از عنوانی که بیشتر به سلیقه مخاطبان بخورد استفاده کردم و فعاَل عنوان 

موقت آن این است: احیای تقدس روحانیت )یا چیزی شبیه به این(. 

اما در جریان نوشتن بود که به این نتیجه رسیدم بهتر است دست کم با یک آخوند از نزدیک صحبت کنم 
و ببینم واکنش او به این تأمالت چیست؟ تنها روحانی نزدیک به من آقای جالل میرآقایی است که فرزند 
یکی از پسر عموهای پدر من است و از کودکی و نوجوانی با هم دوست بوده ایم و من به سالمت نفس و 
پاکی دست - دست کم تا امروز - باور دارم و در عین حال یکی از روحانیون کاماَل سیاسی و طرف دار امام 
و انقال است و در عین حال از وضعیت موجود و بخش قابل توجهی از روحانیون ناراضی است. به همین 
خاطر تصمیم گرفتم با تلگرام نامه ای به او نظراتش را جویا شوم. متن نامه ای را که دیشب برایش تلگرام زدم 
و می تواند به عنوان تزهایی برای احیای تقدس روحانیت در وب سایت کادرها دات کام نیز منتشر شود در 
ادامه عینا نقل می کنم و تصمیم دارم بعد از نقل آن ها صفحه ی تلگرام مکاتبه با آقای میرآقایی را پاک سازی 

کنم. بعد توضیح می دهم چرا؟ و اما متن آن نامه: 

آقای میرآقایی. سالم. منتظر پاسخ مکتوب شما - با توجه به توضیحاتی که دادید نمی مانم. اما مکاتبه را به 
مکالمه ترجیح می دهم به این خاطر چند خطی می نویسم تا بعد از آنکه آن ها را خودانید با هم در باره اشان 

گپ بزنیم.

خالصه عرضم این است:  دنبال یک روحانی مثل شما می گردم که به نکات زیر رسیده باشد:

یک. به رغم نقش اصلی روحانیت رزمنده در شکست دادن رژیم شاهنشاهی، نظام سیاسی ای که از آقای 
خمینی باقی مانده مشکالتی ساختاری دارد که باید به مرور اصالح شود.

دو. مهم ترین مشکل سیاسی این رژیم این است که تدوال قانونی قدرت سیاسی را  فقط بین نیروهای مذهبی 
طرفدار والیت مطلقه فقیه امکان پذیر کرده است و سایر نیروهای سیاسی - که به هر دلیل با ولی مطلق مسأله 

پیدا کردند - از فردای پیروزی انقالب حذف شدند و این روند ادامه خواهد یافت.

سه. نتیجه این روند، بیرون رانده شدن تدریجی گروه های سیاسی مخالف است که امکان مبارزه در چارچوب 
قانون اساسی و برای کسب قدرت سیاسی از طریق قانونی و مسالمت آمیز را از دست می دهند.

چهار. اگر این روند ادامه یابد، خواه ناخواه، انقالب دیگری به کشور تحمیل می شود که می تواند در غیاب 
شخصیت کاریزماتیکی مثل آقای خمینی، سبب فروپاشی کشور شود.
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پنج. انقالب - بر خالف تصوری که انقالبیون داشتند و دارند - در یک جامعه فاقد قانون و غیرقانونی به 
مردم تحمیل می شود و انقالبی گری دیگر نباید یک ارزش تلقی شود.

شش. برای رفع این مشکل کلیدی باید یک مجموعه اصالحات ساختاری در کشور رخ دهد.

هفت. حامالن این اصالحات نمی توانند کسانی جز موضوع همان اصالحات باشند. به این معنا که اگر قرار 
است دانشگاه ها اصالح شود، این دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها و سایر دست درکاران دانشگاه ها 

هستند که خودشان باید اصالح شوند و حول یک برنامه اصالحی به توافق برسند.

هشت. به همین ترتیب، قضات، وکال، معلمان، پزشکان، مهندسان و غیره، باید حول برنامه های اصالحی که 
خودشان به آن می رسند متحد شوند و برای اصالح تدریجی امور بکوشند.

نه. یکی از مهم ترین بخش های جامعه که نیاز به اصالحات ساختاری دارد روحانیت است. حامل این اصالح 
هم خود روحانیون خواهند بود.

ده. در هیچ حوزه و قلمرویی که قرار است اصالحات ساختاری رخ بدهد، شاید دو انسان را هم تنوانیم بیابیم 
که بتوانند در تمام لحظات مثل هم فکر کنند و این امری بسیار طبیعی است.

یازده. بنا بر این، در هر حوزه و عرصه ای، ما با مجموعه ای از افراد صاحب نظر مواجه هستیم که به طور 
طبیعی در مورد مشکالت، تحلیل آن ها و ارایه راه حل اختالف نظر شدید خواهند داشت. و همین امر امکان 

حرکت اصالحی دسته جمعی در این قلمرو ها را از مردم طالب اصالحات سلب می کند.

دوازده. اینجاست که اهمیت کتاب دستورنامه رابرت که من آن را ترجمه کرده ام و حدود ده سال است که 
دارم قواعد آن را به صاحب نظران آموزش می دهم - به عنوان راه نجات مطرح می شود.

سیزده. با عنایت به این تجربه است که فکر می کنم در هر حوزه و عرصه ای الزم است یک هسته اولیه برای 
شروع روند اصالحات تشکیل شود.

چهارده. تردید ندارم که اگر این هسته های اولیه بتوانند طبق دستونامه رابرت عمل کنند خواهند توانست تمام 
اعضای یک حرفه یا تخصص و یک قلمرو را زیر یک سقف و حول یک برنامه متحد و متشکل کنند تا به 
رغم اختالف نظر های اساسی که الزمه هر کار جمعی است، به شکل گروهی روند اصالحات را در قلمرو 

خودشان جلو ببرند.

پانزده. با عنایت به این مقدمات، از سال ها پیش در تدارک ساختان مؤسساتی در قلمروهای مختلف بوده ایم 
که همین روند  را برای همان هدف آغاز کنیم. اما چون با دستورنامه رابرت آشنا نبودیم موفق نشیدم.

شانزده. اکنون چنین هسته هایی در قلمروهای مختلف در حال تأسیس است.

هفده. و آخرین درخواست: تنها آشنای روحانی که دارم شما هستید. از شما دعوت می کنم که برای ایجاد آن 
هسته حهت همفکری برای احیای تقدس روحانیت با هم همفکری کنیم. و اگر خودتان به هر دلیل تمایلی 
به این کار ندارید، یک روحانی دیگر را که مناسب می دانید معرفی کنید. من خودم آقای داود فیرحی را 
برای این کار مناسب می دانم. حتی اگر شما هم موافقت کنید با همکاری ایشان سه نفری این کار را شروع 

خواهیم کرد.

هیچده. ممکن است بپرسید منظور از احیای تقدس چیزست؟ خیلی مختصر اینکه کل روحانیت باید بتواند 
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به رغم اختالف نظراتی که دارد در سطح کشور یک صدا داشته باشد. و روحانیونی که هوای کار سیاسی 
دارند مثل نظامیان لباس خود را به طور موقت هم که شده درآورند و از رانت  تقدس لباس استفاده نکنند. و 
سومین نکته اینکه بکوشند نهاد دین را از نهاد حکومت و دولت جدا کنند و چهارمین نکته اینکه دین را که 
به ابزار سرکوب نیروهای مخالف ولی فقیه تبدیل شده است، از انحصار این گروه قدرت طلب خارج کنند و 
این امکان را فراهم آورند که قدرت سیاسی به صورت مسالمت آمیز و طبق قانون بین تمام گروه های سیاسی 
داخل کشور دست به دست شود. قرائت نوینی از دین برای جامعه ی فردا خلق کنند که مبتنی بر ترس و 

سرکوب و تظاهر و ریاکاری برای استفاده از رانت حکومت نفتی نباشد.

فکر می کنم در وجود شریف شما گوهر گرانبهایی است که می تواند به شما کمک کند از این دعوت پسر 
عموی خود استقبال کنید.

جسارت من را ببخشید که این همه صریح نظراتم را با شما در میان گذاشتم. قربانت. داود

واکنش آقای میرآقایی
دیشب متوجه شدم که آقای میرآقایی این متن را خوانده است. امروز آن را وردار اینجا بذار کردم و تصمیم 

دارم کل متن را از صفحه تلگرام بردارم. 


