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خاطرات پائیز ۹۶

یکشنبه دوم مهر ماه ۱۳۹۶
یادآوری: 

به دالیل گوناگون - موجه یا نه - مدت ها خاطره نویسی نکردم. و باز هم به دالیل دیگر - که از ذکر  آن ها 
می گذرم - خاطره نویسی را می آغازم. با این توضیح که این بار خیلی خالصه می نویسم و به ثبت فاکت ها 

می پردازم، بیشتر.

دیروز شنبه اول مهر و نخستین روز سال تحصیلی، برای شرکت در مراسم دفاع از پایان نامه ی دوره فوق 
لیسانس آقای سید سهیل فاضلی برای نخستین بار به دانشگده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه در دهکده 

المیک رفتم. موضوع پایان نامه وی عوامل مؤثر بر طفره روی در یک سازمان بخش خصوصی بود. 

آقای سهیل فاضلی یکی از کارورزان جوان و باهوش دفتر کادرهاست که در نشست های زیادی شرکت کرده 
و هرچند دیگر در گارگاه نمی تواند حاضر شود و مشغول کار تمام وقت شده است، اما هنوز ارتباطش را با 

من حفظ می کند. 

دیروز پدر، مادر و برادر و گروهی از دوستانش هم آمده بودند و صندلی های کالس چهارم طبقه همکف 
ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری تقریبا پر شده بود. 

استاد، استاد راهنما و یک داور به عنوان عضو هیأت بررسی کننده در جلسه شرکت کردند. استاد و استاد 
راهنما از کار وی تعریف کردند اما یکی از آنان که فقط نکات انتقادی را مطرح کرد که سبب دلخوری آقای 

فاضلی شده بود. 

طفره روی اجتماعی چیست؟
طفره روی اجتماعی - بنا به تعریف - نوع خاصی از عوارض کار گروهی است، به این معنا که وقتی آدم ها 
با هم به کارگروهی می پردازند، حاصل کار در عمل مجموع کار افراد عضو گروه نیست. همیشه این مقدار 

کم تر از مجموع کار گروه است اگر به صورت فردی کار کنند. 

فرض کنیم که تعدادی با هم طنابی را بکشند. هرچه تعداد این افراد بیشتر شود، میزان نیروی کشش به همان 
نسبت زیاد نمی شود، بلکه به مرور کم و کم تر می شود. این کاهش بازدهی گروهی در برابر افزایش تعداد 
نفرات عضو گروه را طفره روی اجتماعی می گویند که با انواع عوارض دیگر فعالیت گروهی مثل موج سواری 

و پشت گروه پنهان شدن و امثال این ها تفاوت دارد. 

به خاطر دارم که ابتدا برای این مفهوم معادل »بطالت« را انتخاب کرده بود. اما من کتابی از برتراند راسل با 
همین عنوان را به او معرفی کردم که در مدح بطالب نوشته است. البته، به نظرم منظور راسل در آن نوشته از 

بطالب بی کاری یا ول گشتن به دل خود بود که به نظر راسل برای رشد فردی مفید است. 

بعد از مطالعه آن کتاب بود که از اصطالح طفره روی استفاده کرد و به نظرم این اصطالح بهتر است. 

خوب. در جلسه دیروز آقای سهیل فاضلی در مدت زمان محدودی که در اختیارش قرار گرفت خیلی خوب 
از پس تشریح کاری که انجام داده بود برآمد.به نظرم به ندرت می توان در دوره فوق لیسانس کسانی را یافت 
که با این دقت و حوصله و خوبی کاری چنین مهم را انجام بدهند. با این حال استاد داور یا راهنما نکاتی را 
مطرح کرد که به خودی خود درست بودند. اما گویا به خاطر فرصت کوتاه در اختیار ِ، آقای فاصلی به آن ّا 
نپرداخته بود، یا در پایان نامه نیاورده بود. در هر صورت بسیاری از آن ها قابل رفع بودند. برخی از مساپل نیز 
به  فهم آقای فاضلی از تحقیق در علوم انسانی ناشی می شود که خوب، از یک جوان کم سال و سال، چنان 
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توقع هایی چندان به جا نیست. من از ذکر آن ها می گذارم و فقط به نکاتی می پردازم که به جنبش کادرها 
ارتباط می یابد. 

علوم انسانی در پرتو گفتمان جامع جایگزین
به نظر من، اگر دست در کاران علومی انسانی - به خصوص در ایران - با دستورنامه رابرت به خوبی آشنا 
شوند، و بعد از این آشنایی متوجه تفاوت عمیقی که بین سازمان های اجتماعی در کشورهای آشوبی /استبدادی 
با جوامع با حکومت قانون وجود دارد بشود، در آن صورت اتفاق مهمی باید رخ بدهد که من در حال حاضر 

نمی توان تصور کنم که آن اتفاق ها چه خواهد بود.

من این روز ها می توانم درک کنم که بین این دو نوع جوامع چه تفاوت های عمیقی وجود دارد که بدون تجهیز 
ذهن به گفتمان جامع جایگزین شهود این تفاوت ها هم ممکن نخواهد بود. 

دست کم از آقای سهیل فاضلی که یکی از با استعداد ترین جوانانی است که با دستورنامه رابرت آشنا شده 
است انتظار داشتم متوجه این قضیه بشود. اما ایشان هنوز حتی با قواعد دستورنامه رابرت نیز به طور کامل 
و مثال آنطور که سامان عصر پوران یا پرهام رضایی آشنا شده اند، آشنا نیست. و تأکید بر این نکته هم جز 

تخریب منفی روحیه افراد فایده ای نخواهد داشت. به همین خاطر قضیه را رها می کنم تا چه پیش آید. 

جمع بندی در مورد علوم انسانی
به طور کلی این روزها نسبت به علوم انسانی به جمع بندی هایی رسیده ام که در خالل این نوشته ها مطرح 
می کنم. اما نکته مهمی که از جلسه دیروز گرفتم این بود که اگر قرار است با مخاطب جهانی وارد گفتگو شوم 
الزم است با روش تحقیق در علوم انسانی به شکل عمیق تری آشنا شوم. به همین خاطر یک کتاب خوب در 
این زمینه در دست دارم که البته متن کامل انگلیسی و رایگان آن را هنوز در جهان مجازی نیافته ام.  خرید آن  

هم که خارج از توان مالی است. اما به خودم قول داده ام که آن را با دقت بخوانم. 

آقای فاضلی در جریان این تحقیق از یک نرم افزار جالب هم استفاده کرده بود که مورد انتقاد داور یا استاد 
راهنما هم قرار گرفت. اما استادش توضیح داد که آن دو نفر متخصص نرم افزار بوده اند و در آن زمینه به آقای 

فاضلی کمک کرده اند. 

به طور خالصه می شود گفت که این نرم افزار مفاهیم و ارتباط چند جانبه آن ها با هم را، در قالب روابط کمی 
بیان می کند که می شود مناسب بین مفاهیم و روابط بین آن ها را بر اساس این مقادیر کمی تحلیل کرد. چیزی 
شبیه ماشین حساب یا سیستم حسابداری. خوب. کمک بسیار مهمی به محقق می کند. اما هرگز جای اندیشه 
انتقادی را نخواهد گرفت. وی یکی از نکات استاد منتقد این بود که: خوب، جناب محقق، حرف نوین شما 
در این تحقیق چه بود؟ چه در زمینه روش تحقیق، چه در زمینه تحلیل و چه در زمینه نظریه پردازی؟ به نظر 
من هم این انتقاد وارد بود. اما به هر الفی الف قدی بروید. یا شاید نظام  آموزشی ما سترون است که نمی تواند 

متفکر تولید کند. نمی دانم. 

در محموع خوب شد که در این مراسم شرکت کردم. اما گمان نمی کنم اثر مستقیمی بر جنبش کادرها بگذارد. 

اهدا کت شلوار دست دوم به مربی دستورنامه
در پایان جلسه امروز، آقای دکتر محمد حسن احمدپور از روی رخت آویز پشت سرش یک کاور خیلی شیک 
برداشت و به من داد. فکر کردم یک دست کت و شلوار به عنوان دستمزد می خواهد به من هدیه بدهد. حدسم 
درست بود: کاور را باز کرد و از داخل آن یک کت شیک بیرون آورد تا من بپوشم و آن را به اصطالح پرو 

کنم. به محض دیدن آن مثل یخ وار رفتم: یک کت دست دومی که بارها تن خودش دیده بودم!

باز هم از صمیم قلب از او تشکر کردم. اما با صراحت به او گفتم: خیلی به من برخورد. او هم خویشتن داری 
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کرد. من بالفاصله برایش توضیح دادم: بله، حلسه قبل که گفتید بیش از ۳۰ دست کت و شلوار دارید. خودم 
پیشنهاد کردم یک دستش را بدهید به من. و شما هم صمیمانه پذیرفتید و نوترین اش را به من می دهید. اما 

من همین االن موضوعی به ذهنم رسید و به خاطر آن این هدیه شما را قبول نمی کنم. 

بعد دو نفری روی مبل های رو به روی هم نشستیم و من برایش توضیح دادم: اگر زن من از من بپرسید: آیان 
این کت شلوار را خریده ای؟ نمی توانم به او دروغ بگویم. آقای احمد پور هم تأیید کرد: معلوم است که دست 
دوم است. من در ادامه گفتم: خوب. در آن صورت یا باید به زن و دخترم دروغ بگویم یا بگویم که این کت 
و شلوار دست دوم را شما به من داده اید. کمی مکث کردم و نتیجه گرفتم: فکر می کنم برای زن و دخترم 
بسیار سخت باشد که من این کت و شلوار دست دوم را از شما قبول کرده باشم. آقای احمد پور هم منقلب 
شد. دو دستش را به عنوان شرمندگی روی چشم هایش گذاشت و من توضیح دادم: شما حقیقتا به من لطف 
کردید. من هفته پیش خودم پیشنهاد دادم که یکی از کت و شلوارهایتان را به من بدهید. و اگر من خودم تنها 
بودم حتما هدیه شما را قبول می کردم. اما االن و به این دلیل که گفتم خوبت ندارد. او هم قبول کرد و مسله 
به همین سادگی تمام شد. من نشانی خیاطی که آن لباس های شیک را برایش دوخته گرفتم  و گفتم: تصمیم 

دارم یک کت و شلوار سفارش بدهم. شاید به همین خیاط سفارس دادم. 

پوزیتیویسم در علوم انسانی
راستش از همان نوجوانی و جوانی که خواندن کتاب های فلسفی را شروع کردم با مفهوم توزیتویسم هم آشنا 
شدم. اما حاال در این آخر عمری است که احساس می کنم درکم از این مفهوم هم مثل سایر مفاهیم به صورت 

مداوم تغییر می کند و عمیق تر و درست تر می شود. 

با این همه، اگر کسی از من مرجع تعریفم از پوزیتیویسم را بپرسد نمی توانم مرجعی ارایه کنم. حدس خودم 
این است که درک های امروز من از مفاهیمی که از سال ها پیش با آن ها آشنا شده بودم، محصول گفتمان جامع 

جایگزین است که این روزها مشغول بافتن آن هستم. 

با چنین مقدمه ای بر معنای پوزیتیویسم، باید بگویم که بحث امروز با دکتر احمدپور را با پوزیتویسم در دانش 
حق شروع کردم. اول توضیح دادم که کدام بخش از دانشی که بشر خلق می کند بنا به ضرورت پوزیتیویستی 
است و چرا؟ بعد توضیح دادم که پوزیتیویسم چیست و چرا بشر ناگزیر است در دانش حقوق نیز رویکردی 
پوزیتیویستی اتخاذ کند و به این معنا نظامات حقوقی در تمدن غرب که منجر به حاکمیت قانون و ساختن 

سازمان های قانونی و هوشمند شده، به ناگزیر بر رویکرد پوزیتیستی به حق استوار است. 

در ادامه توضیح دادم که رویه پارلمانی چطور این امر را ممکن ساخته است و چرا اگر در جامعه این رویکرد 
و این روش و این مهارت وجود نداشته باشد، مردم آن جامعه رمه، و شبه سازمان هایی را هم که می سازند 
آشوبی/استبدادی خواهد شد. و چند نمونه هم از رویدادهای روز برایش مثال زدم: از سفارس آقا به خبرگان 
برای گیر دادن به هیأت دولت، تا ترجمه دلبخواه مترجم فارسی سخنرانی ترامپ در سازمان ملل. و اینکه 

چطور امکان مبارزه با فساد هر روز کم تر  کم تر می شود. 

مسؤلیت پذیری در اصالح اساسنامه کعاصکا
یکی دیگر از موضوعاتی که در کارگاه امروز دو نفره با دکتر محمد حسن احمد پور مطرح کردم، پیشنهاد 
آقای مهندس عطاردیان در مورد اصالح اساسنامه کعاصکا بود. از توضیح آن ها در این جا صرف نظر می کنم. 
خالصه اش اینکه آقای عطاردیان از من خواسته است که نظرات اصالحی خودم را در مورد اساسنامه کعاصکا 
به او بگویم. هرچه سعی کردم برایش قضایا را توضیح بدهم، افاقه ای نکرد. حال هم تصمیم دارم نگویم 

نمی شود. بلکه در جریان عمل به او اشکاالت کار را نشان بدهم. 

حدس می زنم آقای دکتر احمد پور متوجه مشکل شد. به همین خاطر از او خواهش کردم به عنوان یک عضو 
فعال کمیته اصالح اساسنامه کعاصکا مسؤلیت بپذیرد تا با کمک وی فرایند اصالح اساسنامه را حتی المقدور 
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طبق دستورنامه رابرت جلو ببریم. فکر می کنم قبول کرد. 

درس امروز
جمع بندی  براساس  است،  شده  برگزار  آن  نشست   ۱۳ حدود  کنون  تا  می کنم  فکر  که  کارگاه  این  اساسًا 
ذهن  پارلمانی،  عام  قانون  نظام  کلیات  تشریح  با  همراه  یافت:  خاصی  شکل  دیگر  کارگاه های  تجربه های 
مخاطب را برای آشنا شدن با قسمت پیچیده  و مهم موضوع آماده کردم: قواعد و رویه های ناظر بر پیشنهادهای 
پارلمانی. به نظرم این روش برای آشنا سازی افراد با قانون پارلمان خوب است و تازه آنان را آماده می کند 
که اگر مایلند در چارچوب این قواعد کار کنند و بتوانند جلسه را بر اساس این قواعد اداره کنند باید وارد 
مرحله تمرین گروهی شوند که بهترین آن راه اندازی یک انجمن و نوشتن و تصویب اساسنامه آن و یا اداره 

نشست های یک انجمن مستقر توسط مربی پارلمانی است. 

در اواخر نشست امروز یک کاغذ سفید آ۴ را پشت در اتاق دکتر احمدپور چسباندم و روی آن یک پیشنهاد 
اصلی نوشتم. بعد یک پیشنهاد اصالح اولیه و بعد یک پیشنهاد اصالح ثانویه. بعد از این ماجرا بود که برایش 
نظام رتبه بندی پیشنهاد ها را توضیح دادم و نتیجه گرفتم که چطور، ما در عمل همان کاری را می کنیم که 
اما توضیح دادم که چطور کل  نشست های جوامع متمدن هم همان کار را می کنند: تصمیم گیری گروهی. 
فرایند پیچیده و چند بعدی تصمیم گیری گروهی در پارلمان انگلستان به کارکردهای مشخص تفکیک شده 
و هر کارکرد یک مفهوم مشخص دارد و روابط بین این مفاهیم به صورت عقلی و از درون خود این روابط 
استنتاجش شده است و چطور این کارکردهای مختلف در درون یک نظام منسجم ساخت یافته اند و کسانی 
ما  حالیکه  در  می کنند  عمل  پیچیده  بسیار  ماز  این  درون  کنند چطور  گروهی  تصمیم گیری  می خواهند  که 
مثل رمه عمل می کنیم و خودمان هم نمی دانیم که مشغول چه گندکاری ای هستیم. فکر می کنم امروز آقای 

احمد پور متوجه کل قضیه شد. 

او که برای معرفی این قواعد تالش های زیادی کرده که بیشتر آنان هم تا کنون به نتیجه ای نرسیده است برایم 
توضیح دادکه در آخرین نشست انجمن توسعه بیرجند )یا شهر دیگری در خراسان که محل تولید او ست( 
برای سایر اعضا توضیح داده است که تخصص اداره جلسه مثل تخصص راندن یک هواپیماست اما تخصص 
شما در حد راندن یک دوچرخه هم نیست و به همین دلیل است که ما به نتیجه نرسیده ایم و نمی رسیم بعد 
با تأکید گفت: اگر خواستید من متخصص این کار را هم معرفی می کنم. من دنبال این بودم که ببینم در پاسخ 

به این نکته آخر چه گفته  اند؟ اما حالیم کرد که برخورد آنان هم مثل آخوند ها بوده است. 

آفتابه پالستیکی
در اینجا بود که من احساس  اولیه خودم از آشنایی با دستورنامه رابرت را برایش توضیح دادم: روزهای اولی 
که با دستورنامه آشنا شده بودم فکر می کردم اهمیت کار من از اهمیت آفتاب پالستیکی که آقای ایلقانیان 
برای اول بار در ایران ساخت و هر خانه ای چندتا از آن را خرید، کم تر نخواهد بود. فکر می کردم به هر کس 
بگویم چنین مهارتی دارم من را روی سرش می نشاند تا جلسه اشان را اداره کنم. هرگز فکر نمی کردم که اتفاقا 
من را از پنجره بیرون بیاندازند و کل این قواعد را تخطئه کنند و یا برخی از این قواعد را بیاموزند تا ریاست 
و رهبری خودشان را تثبیت کنند. خالصه اینکه، هرگز فکر نمی کردم بعد از صرف حدود ده سال وقت روی 

این قضیه، هنوز لنگ چیزهای اولیه باشم. 

خوب. اسباب تأسف است و دکتر هم از این بابت ناراحت شد. اما بهانه ای برای ناامیدی نیست. 
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سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

نشست تأسیسی انجمن دانش آموختگان دانشکده سینما و تأتر
امروز عصر ساعت ۵ در چهاردهمین نشست تأسیسی انجمن دانش آموختگان دانشکده سینما و تأتر شرکت 
خواهم کرد. نخستین بار است که مربی دستورنامه رابرت به عنوان مشاور پارلمانی در چنین نشستی شرکت 
می کند. خود این نشست و نتایجی که تا کنون داشته و سرانجام آن - فرایند منحصر به فردی است که امیدوار 
اما گویا خودم مجبور  بر عهده می گرفت.  را  آن  تاریخ  نوشتن  علیپور  آقای شهریار رشید  مثل  بودم کسی 
خواهم شد تاریخ این حرکت منحصر به فرد را روزی با جزئیات بنویسم. تک تک نشست های آن پر از 
انواع دستاوردها در زمینه محلی سازی قواعد دستورنامه رابرت بود. دریغ که کسی نیست آن ها را یادداشت 

و مستند سازی کند. 

من هم امروز فرصت این کار را ندارم. فقط برای آنکه از این به بعد، دست کم اسناد این حرکت جمع آوری 
شود، صورتجلسه نشست قبلی را که در گروه تلگرامی شورای مشورتی دانش آموختگان پست شده است نقل 
می کنم. این صورتجلسه را دکتر شفیعی رئیس دانشکده پیش نویس کرد و من آن را ویراش کرده ام و خانم 

کسمایی دبیر این نشست ها نیز با امضای خودش آن را منتشر کرده است. 

شورای دانش آموختگان دانشکده سینما و تئاتر 
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

سیزدهمین نشست عادی اجالس تأسیسی شورای مشورتی دانش آموختگان دانشکده سینما و تأتر ساعت ۱۷ 
و  ۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست دانشکده توسط دکتر اسماعیل شفیعی رئیس 
جلسه دعوت به دستور شد و با حضور خانمها زحلی، محمدی ، کسمایی  و آقایان حسینی ، علیپور ، عبدی 

، زاهد ، ضیایی و شفیعی  به نصاب رسید. 

صورتجلسه نشست قبلی قرائت شد و بدون تصحیح تأیید شد. 

پیشنهادهای اصالحی آقای دکتر اسماعیل شفیعی برای ماده ۱۱ اساسنامه انجمن در دست تأسیس، بعد از 
اصالح،  به شرح زیر به تصویب رسیدند: 

ماده ۱۱ : مقامات انجمن

۱۱ - ۱ :  مقامات انجمن عبارتند از : رئیس، نایب رئیس، منشی و خزانه دار؛ که در مجمع عمومی سالیانه و 
با اکثریت آرا مأخوذه انتخاب می گردند. 

۱۱ - ۲ : مقامات انجمن برای یک دوره دوساله - یا تا انتخاب جانشین آنان قبل از پایان دوسال - انتخاب 
می شوند و هر فرد حداکثربرای ۲ دوره میتواند برای یک پست انتخاب گردد. 

این نشست ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه خاتمه یافت. نشست آتی شورا روز سه شنبه چهارم مهرماه ۹۶ از ساعت 
۳۰/۱۷ تا ۳۰/۲۰ در محل دانشکده سینما و تئاتربرگزار می گردد . 

دبیر جلسه
الهه کسمایی
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پیش نویس  مقایسه  روش ها  از  یکی  کرد،  ایفا  نشست ها  این  در  دستورنامه  مربی  که  نقشی  توصیف  برای 
بر اساس توصیه های  اساسنامه،  بندهای  تمام  تقریبا  به تصویب خواهد رسید.  با سندی است که  اساسنامه 
دستورنامه رابرت بازنویسی شد. از این مهم تر، این عمل، یعنی روند اخذ تصمیم در مورد این اصالحات بر 
اساس رویه پارلمانی صورت گرفت. این ها همه تجربه های نو بودند و این رویه ها برای نخستین بار در ایران 
به اجرا در می آمدند. من امیدوارم اعضایی که در این جلسات شرکت می کنند این رویه ها و قواعد و تجربه ها 

را به مرور در سایر انجمن ها و فعالیت های انجمنی نیز ترویج کنند. 

ابتکارهای دیگر
برای ترویج همین قواعد در میان دست در کاران تأتر و سینما و از آنجا به سایر نقاط جامعه، طرحی های 
زیادی در ذهن پرورانده ام که یکی از آن ها نوشتن نقد گروهی به نمایش هایی است که در تهران اجرا می شوند. 
اگر این طرح گرفت در باره آن بیشتر صبحت خواهم کرد. اما در حال حاضر این ایده در میان سه نفر، من، 
آقایان شهریار رشید علیپور و آقای کوچک زاده نمایش نویس و کارگردان تأتر مطرح شد. قرار بود شنبه تا 
دوشنبه و به انتخاب آقای کوچک زاده نخستین نشست سه نفره را به هدف نقد گروهی نمایشنامه ای را که 
اخیرا آقای کوچک زاده در تهران اجرا کرد، ر برگزار کنیم. اما آقای کوچک زاده دیشب خبر داد که آقای 
علیپور برای حضور در نشست آمادگی نداشت و این نشست به بعد موکول شده است. به همین خاطر من 
صورتجلسه نشست اول و نکاتی را که برای آقای علیپور ارسال کرده ام از گروه تلگرامی نقل می کنم تا ببینیم 

چه پیش خواهد آمد: 

صورتجلسه نخستین نشست گروه برگزارکننده جلسات نقد گروهی تأتر
دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶

علیپور، رضا  آقایان شهریار رشید  با حضور  تأتر  نقد گروهی  برگزارکننده جلسات  نخستین نشست گروه 
کوچک زاده و داود حسین ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه عصر روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۹۶ در دفتر کارگاه های 

آموزش دستورنامه رابرت )دفتر کادرها( برگزار شد. 

در ابتدای این نشست داود حسین با ارایه گزارشی از روند آموزش قواعد دستورنامه رابرت در ایران خاطر 
نشان کرد که هدف وی از پیشنهاد برگزاری این جلسات، فراهم سازی زمینه برای آموزش و تمرین قواعد 

ناظر بر تصمیم گیری گروهی در میان هنرمندان تأتر است.

در ادامه این نشست پرسش های آقای کوچک زاده در مورد نحوه تحول درونی این قواعد در گذر زمان و 
پیش بینی احتمال از دور خارج شدن ها، مورد بررسی قرار گرفت. 

این پیشنهاد که مورد استقبال آقای شهریار رشید علیپور قرار گرفته بود، با استقبال آقای کوچک زاده نیز مواجه 
با اتفاق آرای  شد و پیشنهاد ادامه نشست های گروه سه نفره تا تدارک نخستین جلسات نقد گروهی تأتر 

حاضران به تصویب رسید. 

قرار شد تاریخ و زمان نشست بعدی در اوایل هفته  آینده مشخص شود و آقای کوچک زاده آن را اعالم کند. 

جلسه ساعت ۶ بعد از ظهر خاتمه یافت. 

دبیر موقت 
داود حسین
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این تل نامه را هم برای آقای علیپور تلیدم: 

 سالم

اگر دل و دماغ داشتید، به دستور جلسه هفته آینده فکر کنید و پیشنهادهای خودتان را برای من هم بنویسید. 
از قول من یا خودتان همین نکته را با آقای کوچک زاده هم در میان بگذارید. 

به نظرم چند رویکرد مختلف را می ةوان دنبال کرد:
یک. برنامه ریزی برای برگزاری نقد گروهی نمایش آقای کوچک زاده. 

دو. برنامه ریزی برای ایجاد سازمانی که قرار است نقد گروهی نمایش ها را به صورت سازمان یافته ادامه دهد. 
سه. رویکرد تلفیقی که به معنای تلفیق مناسب این دو رویکرد باشد. 

رویکرد دوم بیشتر آموزشی است. بخش هایی از موضوع کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت و بخش هایی 
از خود این کتاب به همین موضوع پرداخته است. 

به نظر من رویکرد سوم بهتر است. 

باشید،  دستور جلسه نشست )و نشست های آتی( می تواند حول رویکرد سوم  نفر هم موافق  اگر شما دو 
سازمان دهی شود: انجام کارها به روشی که انگار قرار است جریان نقد گروهی نمایش ها ادامه یابد. 

در این صورت گروه سه نفره ما و هر یک از اعضای گروه چه کارهایی باید انجام دهند؟ 

سؤال اصلی این است که باید سه نفری به آن فکر کنیم و روی یک کارنقشه به توافق برسیم. 

قربان شما. فعلن تمام

البته، وضعیت روحی آقای علیپور خوب نیست. خیلی پریشان است. کمک زیادی هم از دست من بر نمی آید. 
چند روز پیش که خواستم نامه ای برایش بنویسم این جمالت را سر هم کردم. بعد به صرافت افتادم اگر 

تمرین کنم شاید بتوانم تخم دو زرده بزارم!

)به قول سپهری:(
دلخوش سیری چند؟

 
ساعت اوقاتت کوک است؟
باغ رؤیاهایت پر بار است؟ 

تا طلوع آفتاب
توی بشقابت، قصه داری با هم مغز کنید؟ 

غصه هایت را قایم کن
همه ی پستوها تاریک اند، پیشانی ما روشن باد

راستی
درد جانت آرام شد؟ 

زخم روحت را زیر آفتاب ولو کردی؟ چرکش خشک شد؟ 

می دانم
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حالت از این همه پوچی، به هم خورده
چاره ای نیست به جان خودم. آرام بگیر
پشت بامی پیدا کن بی آنتن، بی آسفالت

زیر مهتاب 
ایمان بیاور که چه چیزی ابدی است؟

آخرین خبر از کادرها
خیلی وقت بود که در وب سایت و در کانال کادرها مطلبی منتشر نکرده بودم. این کار را بی فایده یافته ام. 
مشکل تربیت آدم های بی تربیت است که آن  هم با نوشتن و خواندن کسی با تربیت نمی شود. با این همه، 
خیلی  گویای  می کنم.  نقل  کردم  منتشر  کادرها  کانال  و  سایت  وب  در  پیش  روز  چند  که  خبری  آخرین 

چیزهاست: 

نخستین پخش دستورنامه رابرت در ایران به سفارش کعاصکا

ایران  کارفرمایی  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  سفارش  به  ایران  در  رابرت«  »دستورنامه  پخش  نخستین 
)کعاصکا( و با پیشگفتار آقای مهندس عطاردیان - یکی از بنیان گذاران اصلی کعاصکا - به عنوان دستورنامه 

پیشنهادی کعاصکا منتشر شد.

مهندس عطاردیان در پیشگفتار موجز خود توضیح داده است که چرا از حدود ده سال پیش که ترجمه فارسی 
کتاب »رابرتز روولز آو اوردر« ]۱[ با عنوان »دستورنامه رابرت«آغاز شد، انتشار آن را مورد حمایت قرار داد. 
وی اظهار امیدواری کرده است که بعد از آشنایی تدریجی دست در کاران پروفشنال کعاصکا، دستورنامه 
رابرت به عنوان مرجع پارلمانی کعاصکا انتخاب شود و مسؤالن انجمن های عضو کعاصکا، بعد از کسب 
تدریجی مهارت های محلی سازی این قواعد، نسبت به بازآفرینی سازمان ها و بنگاه های متبوع خود اقدام کنند.
مترجم کتاب و مربی دستورنامه نیز در مقدمه ی اختصاصی که به نخستین پخش این کتاب نوشته، ضمن 
تحلیل مبرم  ترین مشکالت رویه ای کعاصکا، روش ساده و تدریجی محلی سازی این قواعد در کعاصکا را 

توضیح داده است.

در این پخش از کتاب، ترجمه تمام جدول ها و نمودارهای کتاب ارایه شده است و کاربران می توانند در 
جریان استفاده از این کتاب به آن ها مراجعه کنند. خالصه مطالب کتاب در این جدول ها آمده است.

عالقمندان به تهیه نخستین پخش محدود و اختصاصی این کتاب می توانند با دفتر کادرها تماس بگیرند.

گفتنی است که گفتگوهایی با مسؤالن تعدادی از سازمان های پروفشنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حرفه ای 
و هنری در جریان است تا این کتاب، با مقدمه های اختصاصی و به عنوان مرجع پارلمانی آن ها نیز منتشر شود.

ارایه  برای  را  خود  آمادگی  کادرها(  )دفتر  رابرت   دستورنامه  آموزش  کارگاه های  دفتر  و  دستورنامه  مربی 
خدمات مورد نیاز جهت محلی سازی تدریجی این قواعد در سازمان های مختلف و بازآفرینی بنیادین آن ها، 

بر اساس مهارت های کسب شده، اعالم می کند. برای مذاکره در این مورد نیز با دفتر کادرها تماس بگیرید.

با احترام
مربی دستورنامه

دفتر کادرها
[1] Robert’s Rules of Order
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خوب است یادآوری کنم که همراه با این خبر، تصویر روی جلد این پخش از کتاب را هم منتشر کرده ام: 
آرم کعاصکا در باالی صفحه، بعد: دستورنامه پیشنهادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، با 

پیشگفتار: مهندس محمد عطاردیان. 

عبارات فوق، وسط در وسط روی جلد کار شده است. فکر می کنم مهندس عطاردیان خیلی استقبل کرد. اما 
حتی یکی از دوستان نزدیک وی نیز سفارش خرید این کتاب را ندادند. مثال توقع داشتم فردی مثل مهندس 
شهریاری یک نسخه این کتاب را سفارش می داد. نداد. فقط آرزو کرد که به چاپ های بعدی برسد. از او 

تشکر کردم. 

امیدوارم این تجربه سبب شود مسؤالن سایر سازمان ها نیز این تجربه را در مورد سازمان خودشان به کار 
بگیرند. تا کنون سازمان معلمان، شورایاری ها و برخی دیگر از سازمان ها در این مورد مذاکراتی داشته اند که 

به مرور به آن ها اشاره خواهم کرد. 

و این همه یک ماکاتله تلگرامی دیگر: 

سالم استاد،از پخش دستورنامه ما هم میتوانیم سفارش دهیم ؟

سالم. بله. چند نسخه می خواهید؟ بفرمایید تا ترتیب تکثیر و صحافی آن را بدهیم. قربان شما

و اگر می خواهید با مقدمه سازمان و حزب خودتان باشد، خوب، روند دیگری را باید با هم طی کنیم. 
قربان شما

آقای حسین جسارتا هزینه ی هر جلد چقدر می شود ؟
سالم

راستش من از کسی دعوت کرده ام که بیاید دفتر و کتاب ها را فعلن تک تک پرینت بگیرد و متناسب با تمایل 
مشتری صحافی کند. 

البته، اگر مثلن کل سفارش دهندگان به عدد قابل توجهی برسد، متن مشترک را چاپ خواهیم کرد و مقدمه ها 
را برای هر گروه و متناسب با سفارش آنان تکثیر می کنیم و تحویل می دهیم. اما فعلن تکثیر دستی است. بیشتر 

تمایل دارم خودم همراه کتاب باشم به عنوان مربی پارلمان تا بدآموزی از کتاب سراسر کشور را فرانگیرد. 
تقریبا مطمئن شده ام درک کامل فلسفه پشت این نظام حقوقی کار هر کسی نیست. در نتیجه خودم می کوشم 
تا پارلمانتارین های پروفشنال و به اطالح متجهد تربیت کنم. در عین حال تا آنجا که بشود خودم مایلم همراه 
کتاب باشم تا از روش درست محلی شدن این قواعد مطمئن شوم و تجربه هایی را که در جریان محلی سازی 
این قواعد کسب می شود در اختیار همه قرار بگیرد تا هنگامی که ساختار پروفشنالی برای پروفشن پارلمانی 

در ایران ایجاد کنیم که دیگر امکان انحراف را به حداقل برساند. 
با این توضیح ها،  علت این روش توزیع روشن می شود ضمن اینکه کتاب از همان روز اول ترجمه در اختیار 

عالقمندان قرار گرفته است. 
خوب. حاال شما بفرمایید که  چند نسخه و برای توزیع در کدام سازمان می خواهید؟ 

اما اگر یکی دو تا و با همین مقدمه های آقای عطاردیان و من بخواهید حدود ۵۰ هزار تومان قیمت گذاشته ایم. 
اما اگر کسی نداد هم مهم نیست. همت عالی است. 

قربان شما

آخرین خبر از انجمن معتادان گمنام

یکی از اعضای انجمن معتادان گمنام نیز از طریق تلگرام با مربی دستورنامه مکاتالتی داشته که آن ها را هم 
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نقل می کنم. گویایای نکات فراوانی است که تحلیل آن ها فرصت می خواهد که ندارم: 

سالم استاد

از پخش دستورنامه، ما هم میتوانیم سفارش دهیم ؟

داود حسین, 
سالم. بله. چند نسخه می خواهید؟ بفرمایید تا ترتیب تکثیر و صحافی آن را بدهیم. و اگر می خواهید با مقدمه 

سازمان و حزب خودتان باشد، خوب، روند دیگری را باید با هم طی کنیم. 
قربان شما

و این هم نامه ای از مخاطبی دیگر: 

محمد
انجام کارهای  انجمن معتادان گمنام، ما در ساختار  از اعضای  سالم شبتون بخیر من محمد هستم و یکی 
خدماتی مان از قواعد رابرت استفاده میکنیم و در یکی از نشریاتمان توضیحات مختصری برایمان ارائه شده، 
اما گسترش فعالیت ما باعث شده با مشکالتی در رای گیری ها و تصمیمات و غیره مواجه بشویم، میخواستم 
بدونم لینکی برای دانلود ترجمه شده ی این کتاب در اختیار دارید که به ما کمک کنید؟ ما یکبار در میدان 
انقالب این کتاب رو با کلی هزینه ترجمه کردیم اما خیلی ایراد داشت که علتش مترجمی بود که هیچ پیش 

زمینه ایی نداشت.

داود حسین, ]۲۴.۰۹.۱۷ ۱۱:۲۲[
سالم

تا کنون تعدادی از دوستان شما در کارگاه ها شرکت کره اند. وب سایتی هست به نشانی: کادرها دات کام
و با نام: کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت

می توانید به اینجا مراجعه کنید. ترجمه کتاب هم آنجا هست. 
در عین حال یک ترجمه هم با یک مقدمه برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران آماه شده که 

می تواند آن را هم با پرداخت هزینه خریداری نمایید. 
در عین حال، من به دوستان شما هم پیشنهاد کردم که یک نسخه از این کتاب با مقدمه ی اختصاصی برای 

انجمن معنادان گمنام منتشر شود و طرز استفاده از کتاب برای اعضای انجمن شما توضیح داده شود. 

اما خوشحال می شوم در مورد تجربه خودتان برای ترجمه این کتاب برایم بیشتر صحبت کنید. میدان انقالب 
این کتاب را به کدام مترجم دادید؟ کی  این کار را کردید؟ آیا متن ترجمه موجود است؟ ممکن است آن را 
به من هم نشان بدهید؟ و حاال که ترجمه کامل آن در دسترس است با آن چه می خواهید و می توانید بکنید؟ 

از این ها مهم تر، ترجمه من که حدود ده سال برای آموزش این قواعد وقت گذاشته ام می گوید که با خواندن 
این کتاب نمی شود به این قواعد مسلط شد. در نتیجه هر انجمن بزرگ یک پارلمانتارین هم نیاز دارد. همانطور 

که در کنفرانس های بین المللی انجمن شما نیز از یک پارلمانتارین حرفه ای استفاده می شود. 
به هر حال، برای شما آرزوی موفقیت دارم. 

قربان شما

محمد
درود بر شما، در سایت تمام مطالب رو خواندم، و حتی از شرکت دو نفر از اعضای دفتر مرکزی مان در 
کارگاه شما و عکس یادگاریشان با خبرم، ما از سر ناچاری اقدام به ترجمه کردیم، بسیاری از موارد اون کتاب 
مباحث حرفه ایی و پیچیده است که به دالیلی برای ما کمتر کاربرد دارد، در نشریه ما تحت عنوان خدمات 
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محلی بسیار مختصر از انواع پیشنهادات اصلی و تبصره ایی و اصالحی و دستورات تعویق و تجدید نظر و 
لغو و ارجاع و استیناف از حکم گرداننده و انواع روش های رای گیری و این قبیل دستورات امده است، اما 
بعنوان مثال سالها نمیدانستیم بر سر آرا ممتنع چه بالیی بیاوریم، یا تصور میکردیم پیشنهاد تجدید نظر از 
جانب برنده ی رای فقط مختص به طرح هاییست که رای اورده و متوجه نبودیم که رای ندادن به یک طرح 

هم حکم پیروزی در رای میتواند داشته باشد و ......

محمد:
در انتخابات هنگامی که کاندیدا بیش از دو نفر باشند،ما با رای اکثریت نسبی انتخاب نمی کنیم،بلکه دو نفری 
که بیشترین رای را دارند نگه میداریم و رای گیری انجام میدیم تا به حد نصاب اکثریت ساده برسیم و دلیل 

داریم برای تغییراتمان.

محمد:
در خصوص ترجمه از خاطر بردم که توضیح دهم، اینکار تقریبا هفت یا هشت سال پیش انجام شد و با 
شکست مواجه شد، چون بنده در اون تیمی که مسولیت انجام این اقدام رو به عهده داشتند نبوده ام دقیقا 
نمیدانم به کجا و چه کسی مراجعه شده است، اما در صورت نیاز میتوانم پیگیری کنم و خدمتتون عرض کنم.

داود حسین:
در مطلب اول خود نوشتید: 

 ما یکبار در میدان انقالب این کتاب رو با کلی هزینه ترجمه کردیم اما خیلی ایراد داشت که علتش مترجمی 
بود که هیچ پیش زمینه ایی نداشت.

آیا تمایل دارید در مورد این تجربه »ما« بیشتر برایم توضیح بدهید؟  اگر تمایل دارید به سؤال هایی که پرسیدم 
لطفا جواب درست بدهید. اگر نه که هیچ. 

در مورد تهیه کتاب هم که مشکلی نیست. هم روی وب سایت هست و هم می توانید هر چند نسخه کاغذی 
که خواستید تهیه کنید. 

پیشنهاد کردم اگر در انجمن مسؤلیت دارید سعی کنید - اگر مناسب دانستید - یک چاپ اختصاصی هم 
برای انجمن خودتان تهیه کنید که مقدمه های اختصاصی برای انجمن شما داشته باشد و هر گروه و انجمن 
و کمیته یک نسخه از آن را به عنوان مرجع پارلمانی یا آپین نامه امورد داخلی خود داشته باشد. اگر لالزم 

نمی بینید که این هم هیچ. 
قربان شما

محمد:
درود مجدد، شمارو به مداقه در خصوص علت مخدوش بودن عکس اعضای ما در سایتتان میکنم، ما در 
انجمن وقتی کسی کاری را با رای ما انجام میدهد گویی همه ی ما ان را انجام داده اییم و قبول داشته اییم، 
یکی از مبانی گمنامی افراد در انجمن ما همین است،که در اون زمان افرادی این کار رو انجام داده اند و سپس 
گزارش کار داده اند که این اتفاق موفقیت آمیز نبود، ما یک بدنه هستیم و هرگز نمیگوییم اونها اشتباه کردند 

یا شکست خوردند، بلکه میگوییم ما اشتباه کردیم و شکست خوردیم. دلیل اون ما در اول این بوده است.
در کل برایم کمی عجیب است تمرکز شما بر اون اتفاق،ایا دلیلی دارد که برایتان سوال پیش امده؟ اگر سوال 

بی پاسخی در اون خصوص وجود دارد با کمال میل حاظر به پاسخ دادن هستم.

محمد:
لطفا مبلغ کتابی که برای انجمن های صنفی نوشته ایید رو هم بفرمائید.

داود حسین:
در کل برایم کمی عجیب است تمرکز شما بر اون اتفاق،ایا دلیلی دارد که برایتان سوال پیش امده؟

بله.
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دالیل زیادی دارد. به چند مورد آن اشاره می کنم: 
یک. من از حدود ده سال پیش ترجمه این کتاب را شروع کردم و از همان زمان متن ترجمه شده را روی 

وب سایت هایی که در اختیار داشتم منتشر کردم. 
دو. از حدود سه سال پیش فرزند یکی از اعضای شما از طریق معلمش با این کتاب آشنا شد و او سبب شد تا 
پدرش به این کارگاه ها بیاید. آنان - که عکس مخدوش شده آنان را در وب سایت دیده اید - بیش از یکسال 
در این کارگاه ها شرکت کرده اند و هیچ اشاره ای به اینکه »ما« یعنی انجمن معتادان گمنام هفت هشت سال 

پیش این کتاب را ترجمه کردید نکردند. آیا آنان خبر نداشتند؟
سه. از شهرستان های مختلف نیز اعضای مختلفی از انجمن شما تماس می گیرند و خواهان شرکت در کارگاه 

هستند. آنان هم هیچ اشاره ای به این قضیه نکرده اند. 
چهار. اهمیت این قضیه برای من این است که اگر مترجمی حتی پول آن را هم از شما، یعنی از انجمن 
معتادان گمنام گرفته باشد و کتاب را ترجمه کرده باشد، دلیلی ندارد که اگر شما آن را نپسندید، آن را کنار 
بیاندازد. به عالوه، اگر مترجمی تمام این کتاب را ترجمه کرده باشد و به اهمیت تاریخی این کتاب پی نبرده 

باشد، محل تردید است. 
پنج. انجمن شما - به استناد ترجمه ای که در خط اول صفحه ۱۰۶ کتاب »راهنمای خدمات محلی« آماده 
است، انگار نمی دانسته  که عبارت »قواعد برقراری نظم رابرتس که به تازگی منتشر شده« ، در واقع عنوان 
یک کتاب است و هنوز هم تقریبا تمام مطالبی که از آن کتاب در »راهنمای خدمات محلی« شما آمده است 
غلط غلوط است. در نتیجه ممکن نیست کسی با خواندن آن مطالب بتواند درک کند که منظور از آن مطالب 

چیست؟ 

با این توضیح ها، برایم قابل قبول نیست که هفت هشت سال پیش، شما، یعنی انجمن معتادان گمنام، اصلن 
به مترجمی داده  انقالب  باشند و در میدان  تهیه کرده  بعد آن را  می دانسته اید که چنین کتابی وجود دارد، 
باشند و بعد هم آن مترجم بدبخت آن را ترجمه کرده باشد و شما، یعنی انجمن شما تشخیص داده باشد که 
آن ترجمه ایراد داشته و بعد به خاطر آن ایرادها آن ترجمه را کنار گذاشته و . . . بقیه قصه هایی که سر هم 
کرده اید. به نظر من این ها نمی تواند صحت داشته باشد. اما اینکه چرا شما در نخستین مکاتبه با من این قصه 
را تعریف می  کنید که باور کردنش برای من مشکل است، واقعا سر در نمی آورم. به همین دلیل پرسیدم تا 
قضیه برایم روشن شود. و توضیح های شما که دیگر من را بیشتر دچار حیرت کرد: اینکه یک عده ی دیگری 
چنین کاری کرده اند و شما از ماجرا خبر ندارید و اگر هم من بخواهم می توانید اطالعات دقیق تری تهیه کنید 

و به من بدهید. 
نه. الزم نیست. بی خیال شوید. 

قربان شما

داود حسین
مقدمه  یک  با  را  رابرت  دستورنامه  کتاب  همان  ننوشته ام.  صنفی  انجمن های  برای  کتابی  من  کنید.  توجه 
برای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران منتشر کرده ایم. آیا شما هم این کتاب را با آن مقدمه 

می خواهید؟ خوب. چند نسخه می    خواهید؟ و کی می خواهید؟ 
ما در حال حاضر در حال تکثیر معدود کتاب با آن مقدمه هستیم و متناسب با تعداد سفارش هایی که دریافت 

می کنیم داریم آن را تکثیر می کنم و به تدریج که تکثیر شد در اختیار سفارش دهندگان قرار می دهیم. 
قیمت هر جلد کتاب که به صورت سیمی هم صحافی شده است و بیش از ۷۰۰ صفحه است ۵۰ هزار تومان 

تعیین شده است. 
قربان شما

محمد:
قربان دقت نظر شما و البته قدرت تجسم و تخیل شما بسیار قابل تحسین است، اما احتمال دارد بعلت عدم 
شناخت کافی از استقالل نواحی انجمن معتادان گمنام دچار سو تفاهم شده ایید که چرا دو نفر عضوی که 
از انجمن ما بصورت خصوصی در کارگاه مذکور شرکت کرده اند از این موضوع بی خبر بوده اند، ایران 
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داری بیست چها ناحیه که بعنوان مثال ناحیه یک شامل آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل میباشد،است که 
بصورت مستقل میتوانند تصمیماتی که بر کل بدنه انجمن تاثیر نگذارد ،بگیرد. و این تصمیم یکی از نواحی 
بوده است، از طرفی چون فکر نمیکردم انقدر موضوع مهم باشد خیلی اصرار بر ارائه ی جزئیات نکردم، 
ما همان متن کتاب خدمات محلی رو از یکی از اعضایمان در امریکا به نام انتونی که رئیس دفتر خدمات 
جهانی انجمن معتادان گمنام هست در خواست کرده اییم تا به خیالمان ترجمه ی دقیق تری انجام دهیم، و 
اعضایمان متصور بوده اند که این ترجمه چون توسط افراد غیر حرفه ایی صورت گرفته،نتوانسته حق مطلب 
را ادا کند. و اقدام به ترجمه ی مجدد کرده اند که با شکست روبرو شد. در واقع غیر قابل فهم تر بوده است. 
اگر این مطلب ترجمه رو در متن اول خدمت شما فرستادم نیتم ابراز اهمیت این موضوع برایمان بود نه اینکه 
مجبور باشم بروم و درخواست رونوشت از متن ایمیلی که در هفت،هشت سال پیش به آنتونی رئیس دفتر 
خدمات جهانی انجمن)یک شرکت که از اعضای معتادان گمنام تشکیل شده که در صورت نیاز به خدمات 
حرفه ایی کارمندان مخصوص و حرفه ایی استخدام میکند و شش شعبه در سراسر دنیا دارد که یکی از اونها 
تحت مدیریت یکی از اعضا به نام سیامک در ایران است و حق چاپ و ضرب سکه ها و محصوالت انجمن 
برای اعضا برای این شرکت محفوظ میباشد( را ،مبنی بر نیاز مبرم ما به متن اصلی اون قواعد برای ترجمه ی 

مجدد ،دریافت و خدمت شما ارائه کنم.
دلیل این سوظن رو نفهمیدم اخر سر. ایا اتهام دروغگویی مد نظرتان است؟ ایرادی ندارد،شما ازاد هستید که 

چطور فکر کنید.

محمد:
االن که با دقت به عکس دوستانم نگاه میکنم فکر میکنم سمت چپ حبیب باشد که ماه گذشته در مورد 
اشتباهش در خصوص ارائه ی پیشنهاد استیناف از جانب چه اعضایی از کمیته ،به ایشان تذکر دادم،که اتفاقا 
پس از ارائه ی اسناد ،ایشان بهانه آوردند که متن در اختیار شما غلط ترجمه ایی دارد و متن اصلی چیز دیگری 
نوشته است، اتفاقا یکی از دالیل بررسی مجدد یافتن متن درست این قواعد همین دوستمون حبیب بود که 

تسلط کافی ،علی رغم حضورش در کارگاه حضوری شما ،نداشت.

محمد:
و برام سواله که این دوستان که البته نماینده ی انجمن نیستند و حضورشان در اون کارگاه کامال خصوصی 

بوده است،متن ترجمه شده ایی که شما در سایت نوشته ایید از کیفشان در اورده اند را از کجا اورده اند.

البته، ایشان یک عکس از وب سایت کادرها دات کام نیز در صفحه تلگرام بارگذاری کرده بود. در آن عکس 
آقای حبیب اعلمی و دوستش داود رئیس دانا دیده می شوند. 

امروز صبح هم این پاسخ را به این آقا دادم تا بلکه قال قضیه کننده شود: 

سالم
بسیار خوشحالم که با آقای حبیب آشنا هستید.

اگر سؤالی داشتید از ایشان بپرسید. اگر متن کتاب را هم بخواهید ایشان می توانند در اختیار شما قرار دهند. 
ایشان برای فرا گرفتن این قواعد خیلی زحمت کشیده اند. هدف این قواعد هم این است که دوستان در انجمن 

با هم بتوانند بهتر همکاری کنند و دوستی آنان عمیق تر شود. 
برای شما آرزوی موفقیت دارم. قربان شما
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یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ )عاشورای ۱۴۴۹(

خالصه گزارش

با آقای سهیل فاضلی نشست دو نفره داشتیم. ایشان عالقمند بود به جریان کادرها در  دیروز بعد از ظهر 
دانشگاه ها بیشتر کمک کند. اعتقاد داشت که این جریان باید در دانشگاه کرسی داشته باشد. از پیشنهاد من 
استقبال کرد که بکوشد آن گروه از دانشجویانی را که در کارگاه ها شرکت کرده اند دور هم جمع کند و بیانیه ی 
مشترکی به یک پخش اختصاصی دستورنامه رابرت برای دانشجویان بنویسید و تجربه های خودشان را بیان 
کنند. مربی دستورنامه نیز طی یک مقدمه اختصاصی توضیح بدهد که دانشجویان در فعالیت های خود چطور 

می توانند از دستورنامه رابرت استفاده کنند. 

پریروز جمعه نخستین نشست دو نفره آقای ناصر شریفی و مربی دستورنامه رابرت در منزل ایشان برگزار 
شد. در این نشست، عالوه بر بحث های فراوان، نخستین پیشنهاد آقای ناصر شریفی به این شکل مطرح شد:  
هدف از نشست های دو نفره عبارت است از: تشکیل تیمی جند نفره برای ایجاد یک سایت برای ترویج 
فرهنگ اشتغال و تولید در کشور. قرار شد این پیشنهاد در نشست بعدی که قرار است در دفتر کادرها برگزار 
شود مورد بررسی قرار بگیرد. معنای این قرار این است که من با پیشنهادی با این هدف موافق نیستم. من 
بیشتر دنبال ایجاد سازمانی ملی، غیردولتی و )چه بسا غیرانتفاعی( برای ایجاد اشتغال مفید هستم. اما همین 
که آقای ناصر شریفی قبول کرده است که حتی برای پیشبرد نظراتش در زمینه تدوین نقشه جامع اشتغال 
مفید الزم است یک سازمان ایجاد کند، و البته آن  هم در چارچوب و بر اساس قواعد دستورنامه رابرت، یک 

پیشرفت بسیار بزرگ است. 

این  در  داشتیم.  نفره  دو  کادرها نشست  دفتر  در  علیپور  آقای شهریار رشید  با  نیز  عصر چهارشنبه گذشته 
نشست نیز اطالعات بسیار جالبی مبادله شد. هدف از نشست های دو نفره ما نیز ایجاد هسته های پروفشنال 
در پروفشن های مختلف برای احیای پروفشنالیسم در پروفشن هاست. اما این روز ها آقای علیپور حال خوشی 
ندارد و بحث های آزادی که مورد عالقه دو تامان باشد راه می اندازیم. بحث های نشست آخر اهمیت تاریخ 

دارد و باید به آن ها اشاره کنم. 

تأتر  و  سینما  دانشکده  دانش آموختگان  انجمن  تأسیسی  اجالس  نشست  سیزدهمین  گذشته  سه شنبه  عصر 
دانشگاه هنر در دفتر ریاست این دانشکده آقای دکتر اسماعیل شفیعی برگزار شد و من هم به عنوان مشاور 
پارلمانی یا پارلمانتارین در این نشست شرکت کردم. دستاوردهای این نشست ها - به معنای دقیق کلمه - 

بی نظیر است و ایکاش در مستند سازی آن ها توفیقی حاصل شود. 

مشروح گزارش

روز شنبه اول مهر ماه در نشست دفاع از پایان نامه فوق لیسانس آقای سهیل فاضلی در دانشکده مدیریت 
و حسابداری دانشگاه عالمه طباطباپی شرکت کردم. چند روز بعد به من اطالع داد که مایل است در یک 
نشست دو نفره در دفتر شرکت کند و در مورد دو موضوع از دستورنامه رابرت نیز سؤاالتی داشت و مایل 
بود در مورد پیشنهاد فرجام و نحوه برخورد با تخلفات در انجمن ها برایش صحبت کنم. عصر دیروز بود که 
با یک کیسه پالستیکی وارد دفتر شد. مادرش برایم یک پرس چلو و خورشت کرفس فرستاده بود که امروز 

ظهر آن را نوش جان کردم. 

هنوز از برخوردهای - به نظر خودش - اهانت بار استاد داور عصبانی بود. در طول جلسه هر بحثی که می شد 
او به عنوان شاهد مثال به رویدادهای روز شنبه اشاره می کرد و تالش من برای جلب توجه او به موضوع های 
دیگر تقریبا بی نتیجه بود. وقتی دقت می کردم متوجه می شدم که چقدر سخت است که طرز کار ذهن دیگران 
تغییر کند. ظاهرا ذهن آدم ها یک میدان معناطیسی بدون ساخت نیست. و ساخت ذهن، به مرور زمان و تحت 
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شرایط خاصی تغییر می کند. و یکی از موضوع های مورد عالقه ی من در این سال های آخر عمر همین مسأله 
است. بگذرم. 

نکته جالب در نشست دیروز این بود که آقای فاضلی که فوق لیسانس خود را تمام کرد تصمیم دارد در دوره 
دکترا نیز تحصیل کند و سرانجام به عنوان استاد دانشگاه به فعالیت های خود ادامه بدهد. و نکته جالب تر این 
است که اعتقاد دارد باید دستورنامه رابرت را در دانشگاه ها ترویج کرد و حتی یک کرسی برای همین منظور 

باید ایجاد شود. برای این آرزوهای جوانانه جز ابراز امیدواری چه می توانستم کرد؟ 

نشست دیروز حدود ۴ ساعت ادامه داشت. بیشتر اوقات من صحبت می کردم و آقای فاضلی با اشتهای سیری 
ناپذیر صحبت های من را روی هوا شکار می کرد و نکات مهم آن را با دقت می نوشت. فکر می کنم تمام نکات 
جدیدی را که طی یکی دو سال اخیر که رابطه آقای فاضلی با دفتر کادرها به خاطر گرفتاری های شغل ایش کم 
شده بود،من کشف کرده بودم برای وی توضیح دادم. نقل آن ها ساعت ها وقت می گیرد و از نقل آن ها صرف 

نظر می کنم. اما شاید الزم باشد نکات مهم و محورهای گفتگو ها را به اختصار بنویسم. 

محورهای گفتگو

شاید بشود گفت یکی از محورهای مباحث دیروز تأکید بر تفاوت جوامع مبتنی بر قانون بر جماعت های 
ماقبل قانون بود. این روز ها، خودم هرچه بیشتر متوجه فرهنگی می شوم که مستلزم یک جامعه مبتنی بر قانون 
تازه  از درونی سازی قواعد دستورنامه رابرت - چنان جامعه ای را تخیل کرد،  بعد  بتوان -  است و وقتی 
می توان دریافت که چطور جامعه ای مثل ایران فاقد فرهنگی است که برای حاکمیت قانون به معنای درست 

کلمه مورد نیاز است. 

هنگام بحث در مورد این مسائل می کوشم با ذکر مثال های مختلف مخاطب را با عمق این تفاوت آشنا کنم. 
معموالً این بحث  را به این مقایسه می کشانم که جامعه ایران را به عنوان یک جامعه دینی مورد توجه قرار 
دهند که چطور دین - به هر معنای مورد نظر - در رگ و پی جامعه ایرانی جاری و ساری است. به همین 
با ذکر مثال های متعدد  نیازمند فرهنگ قانونی است. و بعد،  نیز به همین ترتیب  ترتیب، هر جامعه قانونی 
می کوشم جنبه هایی از فرهنگ مورد نیاز برای یک جامعه قانونی را توضیح بدهم و بعد به مخاطب فرصت 

بدهم تا تفاوت در جامعه را به مرور تخیل و درک کند. 

یکی دیگر از محورهای گفتگوی دیروز، تأکید بر تفاوت های عمیق انسان در جامعه ی قانونی با انسان در 
جامعه ی آشوبی/استبدادی است. سعی کردم برایش توضیح بدهم که چطور تمام ارکان جامعه در یک فرهنگ 
این دو  اجتماعی  تمام سازمان های  دلیل  به همین  و  تفاوت می کند  استبدادی/آشوبی  با یک جامعه  قانونی 
نوع جامعه هم با هم فرق می کنند. بعد از وی تقاضا کردم توجه کند که اگر یک پزوهشگر علوم انسانی به 

تفاوت های ماهوی این دو جامعه توجه نکند، چه خطاها و بدفهمی های عحیب و غریبی رخ خواهد داد. 

برنامه های آینده

آقای فاضلی تمایل داشت یک نسخه از کتاب دستورنامه رابرت با مقدمه مهندس عطاردیان هم برای او تکثیر 
شود  هزینه اش را هم بپردازد. در مورد سیاست افزودن مقدمه به قلم مهندس عطاردیان را برایش توضیح 
دادم. در ادامه گفتم که به آقای بهنام ذوقی هم گفتم که تعدادی از دانشجویانی که در کارگاه های آموزش 
دستورنامه شرکت کرده اند، دور هم جمع کند تا به صورت جمعی یک مقدمه اختصاصی برای دانشجویان به 
یک پخش از کتاب بنویسیند. من هم یک مقدمه دیگر خواهم نوشت و توضیح خواهم داد که دانشجویان در 

فعالیت های مختلف اجتماعی خود چگونه می توانند از این کتاب استفاده کنند. 

من روی این نکته هم تأکید کردم که می شود متن پی دی افی کتاب را به دانشجویان داد تا خودشان تکثیر کنند 
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و با قیمت ارزان تر به دانشجویان بفروشند. 

سعی کردم برای آقای فاضلی توضیح بدهم که نوشتن یک مقدمه دسته  جمعی به این کتاب، اگر در چارچوب 
قواعد همین کتاب انجام شود، یک تمرین بسیار خوب برای ایجاد یک سازمان طبق همین قواعد خواهد بود  

شاید ارزش داشته باشد که دانشجویان درگیر این ماجرا شوند. 

البته، آقای فاضلی - طبق معمول - تصور می کرد که می تواند گروهی از دانشجویان و دوستان خودش را 
برای این کار و حتی برای یک کارگاه جدید سازماندهی کند. اما من خوشبین نیستم: شرایط روز به روز 
علیه فعالیت های گروه تغییر می کند و هزینه های این جور کارها بیشتر و بیشتر می شود. دانشجویانی هم یک 
بار در این کارگاه ها شرکت کرده اند، هزار جور گرفتاری دارند: تازه بعد از این همه زحمت و فارغ التحصیل 
شدن، گرفتار بیکاری و بی پولی خواهند شد و آینده تاریکی در انتظار آنان است. به همین خاطر نمی شود به 
این تخیالت خوش بینانه دلخوش بود. با این همه، این ها برخی از نکاتی بود که در جلسه دیروز مطرح شد. 

باید دید چه می شود. 

ناکامی های بزرگ رؤیاهای بزرگتر

اما - به قول معروف - از رو نمی روم و رؤیاهای بزرگتر  اینکه تقریبًا تمام رؤیاهایم زمین گیر شده اند،  با 
می بافم. یکی از رؤیاهایم ایجاد شبکه  ی ملی اطالع رسانی شغل سازان بود که با عده ای در میان گذاشتم و 

استقبال کردند اما روی زمین ماند. 

برای ساختن یک سازمان، بنیان گذار باید همه چیز خود را بگذارد تا سازمان از روی زمین بلند شود. بلند شدن 
یک سازمان از روی زمین  هم - به قول آدیزیس - مثل بلند شدن یک هواپیما از روی باند فرودگاه، به توان 
عظیمی نیاز دارد. با این اصل ساده آشنا هستم و آن را تجربه کرده ام. اما عمداً از تمرکز روی ایجاد یک سازمان 
پرهیز می کنم و می کوشم رهبران و بنیان گذارانی را بیابم و با کمک آنان سازمان های جدید بسازیم. نیز، وظیفه 
خودم را تربیت کادرهایی می دانم که آنان باید بنیان گذار سازمان های فسادناپذیر بشوند. در هر مورد هم خودم 
به عنوان یک کمک بنیان گذار عمل می کنم و خواهم کرد. به بیان دیگر، خودم را باغبانی می دانم که خودش را 
وقف یک باغ می کند و نه یک نهال. به همین دلیل است که تا گوش شنوایی می یابم می کوشم آنان را در یک 
گروه جمع کنم و به آنان کمک کنم تا با هم یک سازمان ایجاد کنیم. آیا این روش جواب خواهد داد؟ پاسخ 
خودم این است که اگر مهارت هایم در همین زمینه نیز ارتقا بیابد و شرایط آماده شود و یا آن را آماده بکنیم،  

شاید موفق بشویم. نشدیم هم دوباره کار را از نو شروع می کنیم تا سرانجام موفق شویم. 

ساختن سازمانی برای شغل سازی

با همین رویکرد است که از حدود یکسال پیش که مرحله جدید رابطه با آقای ناصر شریفی را شروع کردم، 
کوشیده ام که ایشان را در همین جهت تشویق کنم. با این نگاه باید گفت که نشست روز جمعه ما با هم و 
نتایجی که تا همین جا رسیده ایم، یک دستاورد بسیار بزرگ است. اجماال این ماجرا را توضیح خواهم داد. 

آشنایی با آقای ناصر شریفی را می توان در سه دوره متمایز توضیح داد. دوره اول از سال ۱۳۵۴ شروع می شود 
که من و او هر دو دانشجوی شبانه ادبیات فارسی در دانشگاه ملی بودیم. در آن دوره من کتابدار کتابخانه 
عمومی مرکزی تهران در پارک شهر بودم. بعد از ظهر ها که بیکار می شدم به کالس روسی می رفتم و از آنجا 
به دانشکده و شب ها نیز همراه با همین آقای شریفی به تک اتاقی که در دزاشیب شمیران اجاره کرده بودم 
می رفتم. در آن دوره، نزدیک ترین دوست من آقای شریفی بود. در کالس ها روی دو صندلی کنار هم و در 
ردیف اول می نشستیم. وی شش هفت سالی از من بزرگتر بود. لباس های شیک می پوشید. خوش قیافه و 
خوش سیما بود. چشم سبز رنگ داشت اما نمره چشمش باال بود و لنز می زد. مرد با سوادی بود. از تحصالت 
خود در رشته مهندسی صنایع در انگلستان می گفت. از بردارش که دیپلمات برجسته ای بود. تعداد معدودی 
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از هم کالس ها ماشین شخصی داشتند. آقای ناصر شریفی آن زمان یک پیکان سفید رنگ داشت و من را هم 
تا منزل می رساند. 

من با تعداد دیگری از دانشجویان ارتباط صمیمانه داشتم. اما آقای شریفی - تا آنجا که به خاطر دارم - فقط 
از  بود که سایر همکالسی ها تصور می کردند دارند پز می دهد.  با من گرم می گرفت. نوع رفتارش طوری 

صحبت هایش معلوم بود که خیلی مطالعه کرده و فرد با سوادی است. 

دوران دانشجویی ما تا پیروزی انقالب ادامه یافت. در جریان تظاهرات در دوران قبل یا بعد از انقالب هم، تا 
آنجا که به خاطر دارم، برای آخرین بار او را دیدیم. آن زمان من هوادار یک گروه کمونیستی بودم. اما آقای 
شریفی در همان تظاهرات به من گفت که با جبهه دموکراتیک به رهبری آقای متین دفتری همکاری می کند. 

بعد از آن مالقات دیگر ایشان را ندیدم. تا دوره دوم. 

دست کم بیست سال بعد و هنگامی که سردبیر و ناشر مجله قطعه سازان خودرو بودم، در یکی از گردهمایی های 
صنعتی بود که دوباره آقای ناصر شریفی را دیدم. سرش خیلی شلوغ بود. مدیر عامل یک شرکت بود، عنصر 

کلیدی کانون طراحی مهندسی ایران بود و در کنفدراسیون صنعت هم فعالیت داشت. 

از آشنایی با وی خیلی خوشحال شدم. می دانستم شخصیت با نقوذی است و می تواند در توفیق دفتر من در 
انتشار نشریات بیشتر برای سازمان های صنعتی کمکم کند. 

کمیته سیاسی جمعیت تولید گرایان ایران روز ۱۸ آبان ۱۳۸۲ اجالس مشترکی با مسؤالن تعدادی از تشکل های 
صنعتی برگزار کرد که آقای ناصر شریفی هم یکی از مدعوان آن بود. در نخستین شماره مجله »تولید گرایان« 
که در دفتر من منتشر شد و من ناشر و سردبیر آن بودم، گزارش مفصلی از آن اجالس چاپ کرده ام و در 
بخشی از آن، خالصه ای از صحبت های آقای ناصر شریفی را در آن اجالس نقل کرده ام. چهارده سال از آن 
تاریخ می گذزد. مجله تولید گرایان را باز می کنم و بخشی هایی از همان نقل قول را می خوانم. میان  تیتر آن 

این است: 

اندیشه تعیین کننده است

»مهندس ناصر شریفی مشاور عالی هیأت مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران در 
ادامه این نشست به تحلیل فرهنگ در توسعه صنعتی پرداخت و در این زمینه خاطر نشان ساخت؛ 
این عقیده  نادرستی  اقتصاد است، و در عمل  بر خالف کسانی که فکر می کنند زیرساخت جامعه 
مشخص شد، من فکر می کنم زیرساخت جامعه فرهنگ یا اندیشه ای است که به فرهنگ بدل می شود. 
وی در ادامه سخنان خود فرهنگ متناب با یک جامعه روستایی و کشاورزی را با فرهنگ متناسب 
با یک جامعه صنعتی مقایسه کرد و خاطر نشان ساخت که در فرهنگ صنعتی، اندیشه یک اندیشه 
عمل گراست. اما مطالعه عملکرد جامعه ما در ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که ما هنوز به فرهنگ 
صنعتی و در نتیجه هنوز به فرهنگ عمل گرا دست نیافته ایم.  چرا که برای آینده کشور پالن و نقشه 
طراحی نکرده ایم. نفت را می فروشیم و پول آن را خرج می کنیم. آینده چنین وضعیتی از همین امروز 

مشخص است: ما برده استعمار نوین خواهیم شد. 

و  آمده ایم  امروز گردهم  ما  که  نشان ساخت  پایانی سخنان خود خاطر  بخش  در  مهندس شریفی 
می خواهیم همفکری کنیم تا یک »سلول« را در مجلس بگذاریم. در نتیجه، باید به طور دقیق از کاربرد 

آن و کارآیی آن اطالع داشته باشیم. باید بدانیم از آن سلول چه انتظاری باید داشته باشیم«. 

حتی همین چند جمله ای را هم که از صفحه ۱۵ نخستین شماره تولید گرایان ایران نقل شد طرز فکر و رویکرد 
آقای ناصر شریفی را نشان می دهد. در همان زمان نیز با همکاران و دمخوران خود تفاوت فاز عظیمی داشت 
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اما به نظر می رسید که در کارش کامال موفق است.و با امیدواری پیش می رفت. 

از خودم می پرسم: چرا رابطه ی در دومین دوره هم رو به افول رفت؟ جوابی که به نظرم می رسد این است: 
در هر مرحله هر فردی اولویت هایی دارد و دوستان خودش را هم متناسب با همان اولویت ها و کارهایی که 

دارد انجام می دهد یا می خواهد انجام دهد انتخاب می کند. 

هرچند وقتی روابطمان در دوره سوم احیا شد، به سختی از من گله کرد که تو به من قول داده بودی که برای 
انتشار فالن نشریه به من سر بزنی و من چقدر روی تو حساب کرده بودم که بیایی و آن نشریه را برای ما 
منتشر کنی، اما نیامدی و من مجبور شدم چه و چه بکنم و بقیه گله های ایشان. اما من پیش خودم فکر کردم 
اگر واقعا آن اندازه وجود من الزم بود که می شد یک تلفن به من زد؟ اما آقای شریفی اصرار دارد که تو قول 
همکاری دادی و من مدت ها منتظر ماندم و عدم پاسخگویی را به معنای منتفی شدن کار تلقی کردم و خیلی 

هم از من دلخور شده بود. 

البته، من به خاطر نمی آورم که قولی داده باشم. به عالوه تصور می کردم که وعده انتشار مجله هم صرف یک 
وعده و یک برنامه است که معلوم نبود شرایط تحقق آن فراهم شود. 

در هر حال، روابط ما رو به افول رفت، هرچند در تمام این مدت با برادر کوچکتر وی، یعنی با پرویز شریفی، 
ارتباط داشتم و ایشان همیشه اشعار طنزآلود خود را برای من ارسال می کرد و حتی یکی دو بار هم کارهایی 
را به من پیشنهاد داد که البته شرایط اجرای آن ها فراهم نشد. همیشه هم از ایشان تقاضا داشتم که سالم من 

را به برادر بزرگترش برساند. 

مرحله سوم رابطه

وقتی از خبر مرگ مادر برادران شریف با خبر شدم تصمیم گرفتم در مراسم ختم شرکت کنم، به خصوص به 
این خاطر که رابطه ام را با آقای ناصر شریفی زنده کنم. 

وقتی او را در مراسم ختم مادرش دیدم خیلی جا خوردم: به معنای دقیق کلمه پیرمرد شده بود. وقتی بعد از 
نطق عاطفی در مورد خوبی های مادرش، از پله های سن پایین آمد متوجه شدم که نابینا هم شده است: من را 

نشناخت یا ندید و فقط از روی صدا به جا آورد. 

بعد از خاتمه ختم، چند ساعتی در پیاده رو خیابان قدم زنان صحبت کردیم و همانجا بود که فهمیدم از همسر 
دومش هم جدا شده است و پسرش مهام که حدود بیست و دو سه ساله است و دارد رسال فوق لیسانس یا 

لیسانس علوم سیاسی  را می نویسد، گاهی با او و گاهی با مادرش زندگی می کند. 

به  ایشان که  به  رابرت  معرفی دستورنامه  بود:  ناصر شریفی روشن  مهندس  با  ارتباط  از تجدید  هدف من 
فعالیت های جمعی عالقه و باور دارد. سرانجام قرار شد همراه پسرش و دوستان دیگر در یک کارگاه شرکت 
کند و این کار را هم کرد: روز های پنجشنبه رأس ساعت ۹ همراه با پسرش در دفتر کادرها حاضر شد و هر 
هفته نیز دو ظرف میوه برای من می آورد. پسر خاله همسرش آقای پیمان رحیمی نژاد نیز که مهندس است 
و کار ساخت و ساز می کند، در این نشست ها شرکت کرد و من کوشیدم در این نشست ها، که حدود ۱۳ 
جلسه برگزار شد، کلیات قانون یا رویه پارلمانی را تشریح کنم و در جلسات آخر بود که به قواعد ناظر بر 

پیشنهادهی پارلمانی پارلمانی پرداختم. 

تمام آن نشست ها در دوران برگزار شد که من هیچ بخشی از خاطراتم را مکتوب نکرده ام. به همین دلیل باید 
تأکید کنم که آن کارگاه به شکل ویژه ای برگزار شد که سابقه نداشت و نقد و بررسی آن کارگاه را در جای 
دیگری انجام خواهم داد. اما مهم ترین ویژگی اش این بود که مخاطب فقط با این قواعد، در کل، آشنا شود و 
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دریابد که فعالیت جمعی چه قواعد پیچیده ای دارد که الزم است رعایت شود. 

نقطه ضعف این روش

روش جدیدی که در این کارگاه پیش گرفتم این بود که به جای پرداختن به قواعد نسبتا پیچیده و ناآشنای 
ناظر بر پیشنهادهای پارلمانی، که ممکن است مخاطب را مرعوب پیچیدگی و دقت خود کند، از کلیات شروع 
کردم که مخاطب ایرانی کم و بیش با آن ها آشناست. شاید همین امر سبب شد که آقای شریفی در طول کارگاه 
درس ها و مطالب مطرح شده را به چالش می کشید. و فقط در دو جلسه آخر بود که در برابر قواعد دقیق و 
پیچیده ی ناظر بر پیشنهادهای پارلمانی تا حدودی کوتاه آمد. اما من در مورد این قواعد هم تأکید کرده بودم 
که نه الزم است و نه کسی می تواند طی چند جلسه این قواعد را فرابگیرد و طبق آن ها جلسه را اداره کند. 
تأکید من این بود که مخاطب فقط با کلیات آشنا شود و هرگاه خواستند انجمن یا شرکتی درست کنند از 

مشاوره یک پارلمانتارین استفاده کنند و بدانند که چنین رویه و قواعدی وجود دارد. 

بعد از این نشست ها الزم بود مدتی بگذرد تا اثرات کارگاه در ذهن آقای شریفی ته نشین شود. حدود دو 
هفته پیش بود که آقای شریفی زنگ زد. با هم گفتگو کردیم. نتیجه همان گفتگوی تلفنی بسیار جالب بود: 
توافق شد دو نفری نشست های هفتگی داشته باشیم و این نشست ها در چارچوب دستورنامه رابرت باشد و 

برای ایجاد سازمانی که در مورد هدف آن به توافق خواهیم رسید همکاری خواهیم کرد. 

جمعه گذشته نخستین جلسه دو نفره ما در منزل آقای شریفی برگزار شد. طبق معمول حرف های تکراری 
زیادی رد و بدل شد. سرانجام نخستین پیشنهاد آقای ناصر شریفی را به شرح زیر یادداشت کردم: هدف 
نشست های دو نفره ما عبارت است از: تشکیل تیمی چند نفره برای ایجاد یک سایت برای ترویج فرهنگ 

اشتغال و تولید در کشور. 

من عمدا ادامه مذاکره را به نشست بعدی موکول کردم که قرار است جمعه آینده در دفتر کادرها برگزار شود. 
من به این پیشنهاد اصالحیه خواهم داد. هدف من ایجاد یک سازمان ملی برای ایجاد شغل های مولد و مفید 
است. این پیشنهاد را قبلن هم مطرح کردم اما آقای شریفی با آن مخالفت کرد: یک. به دلیلی امنیتی)یک انگ 
به ما می چسبانند و همه را دستگیرمی کنند(. دو. به این دلیل که گویا آقای شریفی دنبال انعقاد یک قرار داد با 
مبلغ باالست که نقشه اشتغال کشور را بکشد. سه. به این دلیل که فکر می کند این وظیفه دولت است که در 

سطح ملی این کار را انجام دهد. 

من با هر سه دلیل مخالفم: یک. اصلن دولت دیگر پولی ندارد که بابت این کارها بپردازد. دو. اگر قرار باشد 
از فعالیت چنین سازمانی به دالیل امنیتی جلوگیری کنند که آخر خط است. حتی اگر وظیفه دولت هم باشد 

این دولت قادر به انجام این وظیفه نیست. 

به طور کلی من تحلیل های متفاوتی از این مسائل ارایه می دهم. اما تمایل دارم به جای بحث دو نفره بی پایان 
و بی نتیجه یک سازمان با یک هدف مشترک بسازیم و در مجمع آن نشست با هم مذاکره کنیم و به نتایج 

عملی برسیم. آیا با آقای شریفی چنین هدفی محقق خواهد شد؟ 

عبرت از سرنوشت

آنچه من را در سومین دوره از آشنایی ام با آقای شریفی حیرت زده کرد، شخصیت عجیب و جالب ایشان 
است که من فقط در سومین دوره روابطم با ایشان متوجه آن شدم. در دوره اول روابطمان، هرگاه در مورد 
سوابق خودش تعریف می کردم گزافه می پنداشتم و ناشنیده می گرفت. دردوره دوم، او را کمی خیالباف و 
بسیار آرمان گرا یافتم و به بردار کوچکترش نزدیکتر شدم که به نظرم آدمی اهل عمل می رسید. اما در دوران 
سوم روابطمان شخصیت وی را عجیب و غریب یافته ام: مجموعه ای از نقاط برجسته و عالی، و در عین حال 
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مجموعه ای از نقاط ضعف مخرب. 

آقای ناصر شریفی در حال حاضر بیکار است. علت این امر روشن است: بینایی اش بسیار ضعیف شده است 
و گمان می کنم حتی قادر نباشد بدون کمک پسرش از خانه خارج شود. با کمک ذره  بین های قوی می تواند 
متنی را بخواند. در کارگاه مطالب روی تخته سفید را نمی دید. درآمدی ندارد. نه از جایی حقوق می گیرد 
و نه مستمری و نه ظاهرا پس اندازی دارد. مقادیر قابل توجهی بایت کارهایی که انجام داده از دستگاه های 
دولتی بستانکار است که به نظر وصول ناشدنی هستند. چون تحت سوء مدیریت دوران احمدی نزاد خرج 
امور دیگر شده است. در عین حال، باید ماهی دست کم دو میلیون تومان اجاره بدهد. همسر دومش نیز از 
او جدا شده است. تنها منبع امید مالی اش قطعه زمینه  نسبتا بزرگ و ارزشمندی است که نزدیکی های آبیک 
خریده و به نام زنش کرده است. بابت همین زمین مبالغی بستانکار است و دنبال آن است که بعد از حل 
و فصل مشکالت حقوقی موجود در پرونده زمین، بستانکاری های خودش را وصول کند. در چنین شرایط 
مأیوس کننده ای ، سال هاست که ایده قدیمی خودش را به دولت روحانی بفروشد و هر تالش او در این 

زمینه نیز به سنگ می خورد. 

از همان نخستین روزهایی که مرحله سوم روابطم را با او احیا کردم، او را دل  مشغول ارایه طرح تدوین نقشه 
جامع اشتغال مفید و مولد به دکتر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری یافتم. در حالیکه من از سال ها قبل 
قید هر نوع همکاری با حکومت جمهوری اسالمی را زده ام، اما به اصرار آقای شریفی کمک کرده ام که طرح 

ایشان به دست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برسد. 

ظاهرا سال ۱۳۸۲ نیز که مرحله دوم روابطم با ایشان شروع شد، دغدغه اصلی اش همین بود. بعدها که من 
دستورنامه رابرت را برای برادر کوچکترش تشریح کردم، او وضعیت من را با برادر بزرگترش مقایسه کرد و 
گفت تو هم مثل ناصر هستی. به نظرم در این حکم حقیقی نهفته است که باید اساب عبرت من باشد. چون 

وضعیت ناصر شریفی نیز که انصافا عبرت آموز است. 

توانمندی های تحیسن برانگیز

در مرحله سوم روابطمان با دقت بیشتری به خاطرات همکالسی سابق خودم گوش داده ام و تازه پی برده ام 
که عجب مرد توانمندی بوده  است و چه کارهای بزرگ و حیرت انگیزی انجام داده و چه پروزه های بزرگی 

را شروع کرده و در بسیاری از آن ها واقعا موفق بوده است.                          

فهرست این پروژه و فعالیت ها بسیار بلند باالست: از کودکی همراه خانواده سوار هواپیما به شهرهای مختلف 
ایران سفر کرده و در آن شهرها زندگی کرده است، چون پدرش در دوران رضا خان خلبان هواپیماهای ارتشی 
بوده است که - به عنوان نمونه - در نبرد با شورشیان کرد شرکت داشته است. مادرش قبل از آنکه به سن 
دبستان برسد به او درس داده است و به همین خاطر قبل از هفت سالگی و به عنوان مستمع آزاد در مدرسه 
قبولش می کنند و در امتحان بیست می گیرد و به کالس دوم می رود. از همان نوجوانی وارد بازار کار می شود 
و پایش به مراکز مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشهد باز می شود. برای ادامه تحصیل در 
رشته مهندسی صنایع به انگلیس می رود و از طرف برادران خسروشاهی که آن زمان از بزرگترین کارآفرینان 
و صنعت گران بخش خصوصی ایران بودند دعوت به کار می شود و همان زمان که شب ها به دانشکده ادبیات 
می آمد و همکالس بودیم، روزها فعالیت ها مهم و بزرگی در صنعت آن روز کشور داشته و با بزرگانی مثل 

شریف امامی و سایر مقامات حکومتی رفت آمد داشته است. 

بعد از انقالب با بخش صنعت جبهه دموکراتیک همکاری می کند. بعدها، که ورود گوشت یخ زده از سوی 
خمینی تحریم می شود طرح بزرگ خود برای راه اندازی دامپروری صنعتی ملی را ارایه می دهد که در شورای 
انقالب آن زمان تصویب می شود و در آن زمان چک ۲۰ میلیون دالری را برای شروع کار آقای سحابی در 
اختیارش می گذارد و کارش در سطح ایران شروع می کند. اما تحوالت سیاسی سبب استعفای دولت موقت 
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می شود و نخستین پروژه ملی او نصفه نیمه رها می شود. از همان زمان ها به این نتیجه می رسد که دولت 
ملی باید به عنوان مغز جامعه، نقشه جامع اشتغال مفید را براساس اطالعات جامعی که از فرایندهای جهانی 
اقتصادی و آمایش سرزمینی استخراج می شود طراحی کند و بکوشد با تدوین سیاست های مناسب سرمایه ها 
و سرمایه گذاران را در جهت سرمایه گذاری در عرصه هایی که مفید تر و اقتصادی تر است هدایت و تشویق 
کند. به همین خاطر در کنار انجام پروژه های اقتصادی و صنعتی و ساختمانی در عرصه های گوناگون، برای 
انجام داده است که از جمله می توان به راه اندازی کانون طراحی  ایده  هم کوشش های فراوانی  ترویج این 

مهندسی ایران اشاره کرد. 

تا ضرورت تدوین نقشه و طرح جامع جایگاه  در کنار تمام فعالیت هایی که داشته، همیشه کوشیده است 
اشتغال مفید را به مسؤالن دولتی ارایه دهد و آنان را تشویق کند که این روند را کلید بزنند. این طرح در 
دوران مختلف به مقامات دولت های اصالح طلب ارایه شده و حتی در شورای عالی کار نیز مطرح و تصویب 
شده است و حتی برای شروع آن نیز - به گمانم در زمان ریاست محمد خاتمی ـ کارهای شده باشد. به 
همین دلیل، با پیروزی دکتر حسن روحانی و معاون اولی اسحاق جهانگیری - که به خصوص از سوابق این 
طرح خبر دارد - امیدوار است تالش هایش به نتیجه برسد و طرح او را دوباره به دست بگیرند و نقشه جامع 

جانمایی اشتغال مفید را کلید بزنند. 

جمع بندی اول: 

در این مرحله از گزارش خوب است به این پرسش تأمل شود که چرا به رغم آن همه تالش ها و آن همه 
دستاوردها و انجام آن  همه پروژه ها، آقای شریفی - دست کم از نظر مالی - باید در چنین وضعیتی باشد؟ 

بله. ایشان واقعا انسان شریفی هستند و هیچگاه تن به رانت خواری و رشوه و زیر میز دامن خود را نیالوده 
است. با این همه، هستند کسانی که توانسته اند ضمن شرافتمندی حداقل معیشت خود را تأمین کنند به نحوی 

که در این دوران سختی بی خانمان نباشند. 

همین جمعه اخیر که مهمانش بودم، به روغن زیتون بی دریغی که روی سبزیجات بخارپز ریخت اعتراض 
کردم. او هم اعتراف جالبی کرد: هرگز صرف حویی را یاد نگرفتم. آیا می شود همین نقطه ضعف را - که البته 
در امر اقتصاد و فعالیت اقتصادی معناهای مهمی ممکن است بیابد - علت این امر بدانیم؟ تصور کنیم که 
پدرش در دهه ۲۰ خلبان ارتش بوده است. پس خانواده نسبتا مرفه ای داشته است. در نتیجه با فقر دست و 
پنجه نرم نکرده که صرفه جویی را بیاموزد. خاطراتی را هم که تعریف می کند حاکی از همین امر است: اگر در 
دورترین نقطه بلوچستان ایران مشغول راه سازی بوده است، در همان کارگاه، چیزی در حد کاخ سلطنتی برای 
خودش ساخته است و آخرین شراب ها و ویسکی ها و کتاب ها و لباس ها و ماشین ها را هم برای خود فراهم 
آورده است به نحوی که وقتی وزیر راه برای بازدید به آنجا می رود، در کاخ خودساخته آقای شریف اتراق 
می کند و حمام می گیرد. به عنوان نمونه ای دیگر، قبل از انقالب ماشین زیر پایش یک بی .ام.و بوده است. البته 
دوران دانشکده با یک پیکان سفید رنگ که جاال می گوید هدیه خسروشاهی به او بوده، به دانشکده می آمد. 

جمع بندی دوم: 

برادر کوچکترش - پرویز - که مدیری اجرایی است - هنگامی که روی کارآمدی و ضرورت دستورنامه 
رابرت اصرار می کردم، با دلخوری من را با برادرش ناصر - همکالسی دوران شاهنشاهی من - مقایسه کرد 
و تا آنجا که به خاطر می آورم منظورش این بود که ما هر دو دنبال رؤیاهای خودمان هستیم و با واقعیت های 
جامعه قطع رابطه کرده ایم. بله. کارآفرین ها رؤیاهای بزرگ دارند و رؤیاهای خود را دنبال می کنند. اما آتش 
پرواز  با واقعیت قطع است و همیشه در آسمان خیاالت خود در  رابطه اشان  نامدیران خیالباف  یا  افروزان 
با این حساب می شود  ایزاک آدیزیس قرض گرفتم.  هستند. این اصطالحات مدیریتی را از دستگاه نظری 

احتمال داد که ما - من و ناصر هر دو - دچار سوء مدیریت هستیم؟ 
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تحلیل من از قضیه

از همان نخستین روزهای مرحله سوم رابطه با آقای ناصر شریفی، که - بر خالف دوران قبل - با دقت به 
خاطرات و صحبت هایش گوش می دهم،  این نکات برایم روشن بود: 

- در نظام سرمایه داری، دولت ها مشغول تدوین و ترسیم نقشه  جامع اشتغال نیستند، بلکه، بر اساس توضیح 
مبادله،  ارزش  کاهش  و  مصرف  ارزش  افزایش  برای  بنگاه ها  بین  رقابت  مارکس،  کارل  قانع کننده  و  مفید 
مجبورند به صورت مدوام دست به نوآوری بزنند و - چه بسا ناخواسته - شیوه ی تولید و سراپای جامعه را 

زیر و رو می کنند. 

- در جریان همین رقابت مداوم است که بسیاری از بنگاه های ضعیف و ناتوان از پا می افتند و ورشکست 
می شوند. تقریبا چیزی شبیه تنازع بقا که در میان انواع جریان دارد،  بنگاه های صنعتی در جهان سرمایه داری 

هم ناگزیر از همین مبارزه برای بقا هستند. 

انواع سیاست های مالی و پولی و گمرکی و  با  - این تفکر که دولت نقشه جامع اشتقال را تدوین کند و 
مفید  اشتقال  جهت  در  و  رقابتی  عرصه های  در  تا  کند  تشویق  را  سرمایه گذاران  و  تولید کنندگان  تعرفه ای 
سرمایه گزاری کنند، یک نگاه چپ گرایانه برای سازماندهی به دولت، اقتصاد و بازار است که این روز ها دیگر 

خریداری ندارد. 

- در جهان غیرانگلوساکسونی که فضای حقوقی مناسب وجود ندارد، سازمان های دولتی و غیردولتی دچار 
همان عوارضی می شوند که ایزاک آدیزیس به خوبی آن ها را تشریح کرده است. سازمان های دولتی که از 
ابتدا مرده متولد می شوند، و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان کارگزار و برای استفاده از رانت های اقتصادی 

دولت شکل می گیرند. 

- اگر قرار است مشکل اشتغال در کشورهای جهان سوم حل شود، به جای اصرار بر اینکه دولت مرکزی 
نقشه جامع اشتغال، یا در واقع نقشه جامع تولید را تدوین کند، که نه عملی است و نه این کشورها آنقدر 
برنامه پذیرند که بتوانند این کار را انجام دهند و به برنامه خود متعهد باقی بمانند، شاید راه حل بهتر این باشد 

که بکوشیم سازمان های تولیدی را به سازمان های هوشمند و کارآمد بدل کنیم. 

ناصر شریفی  آقای  آیا من هم مثل  این است و حاال می توان دریافت که  ارایه می دهم  - راه حلی که من 
خیالبافی می کنم؟ یا اینکه، سال هاست برای تحقق رؤیای خودم آستین همت باال زده ام و از همان نخستین 

روز ها منتظر کمک دولت و اصلن منتظر کمک هیچ کس باقی نماندم؟ 

سؤال های کلید

اگر تحلیل من درست باشد - که هرگاه بفهمم غلط است آن را اصالح خواهم کرد - در آن صورت، مسأله 
آقای شریفی این طور باید صورت بندی بشود: چرا ذهن آقای شریفی پدیده ها را آنطور که مشاهده می کنیم 
تحلیل می کند؟ و اگر قرار باشد رویکرد ایشان به قضایا تغییر کند، در آن صورت طرز کار ذهن ایشان چه 
تغییراتی را باید تجربه کند؟ و این تغییرات را چگونه می توان در ذهن ایشان ایجاد کرد یا به بروز آن ها مدد 
رساند؟ در واقع از همان نخستین روز های سومین مرحله روابطمان به این سؤال ها فکر می کردم و البته، راه 
حل را آشنایی تدریجی ایشان با قواعد دستورنامه رابرت می دانستم. به همین خاطر، خیلی با احتیاط شروع 
کردم به تشویق ایشان به شرکت در کارگاه. و خوشبختانه،  ایشان هم به چند دلیل استقبال کرد: یک. سرش 
خلوت بود، دو. قدرت خواندن ندارد، در نتیجه کارگاه ذهنش را فعال می کند، سه، پسرش هم کنار او در 
امید که بعد از  کارگاه چیزهای مفیدی خواهد آموخت، چهار،  موضوع برایش بسیار جالب بود، پنج، این 
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آشنایی با این قواعد به همکاری با هم برای ساختن سازمان و شرکت های مختلف ادامه بدهیم. 

دستاوردها و پیامدهای کارگاه

راستش برای خودم بسیار سخت بود که برای شخصی در حد آقای شریفی نقش معلم را ایفا کنم. این نکته 
را با صداقت در همان نشست اول اعتراف کردم. اما یکی از خصوصیات مهم آقای شریفی همین است: از 
یادگیری چیزهای جدید دریغ نمی ورزد و ذهنش تشنه آموختن است. و البته، به سادگی هم تسلیم نظر جدید 
نمی شود،  چرا که تک تک عقایدش را در پی تالش و تفکر انتخاب کرده است. همین خصوصیات سبب 
شد که نشست های کارگاه گاهی با تنش همراه شود. تنش هایی که - البته به نظر من که می تواند منصفانه هم 
نباشد - بیشتر ناشی از بدفهمی آقای شریفی و اصرار بر درستی نظرات خودش بود. این حالت هم، به نظرم، 
بیشتر تحت تأثیر تصورات قبلی که ما از یکدیگر داشتیم بروز می یافت. اما به آقای شریفی حق می دادم که 

برایش سخت باشد بپذیرد که برخی از عقایدش در مورد رویه پارلمانی غلط است. 

ادامه یافت، چند عقیده ی آقای  به این ترتیب، در هر نشست کارگاه، که فکر می کنم تا دوازده جلسه هم 
شریفی که آن ها را درست و حتی بدیهی می دانست زیر ضرب گرفته شد. 

متأسفانه در دوران برگزاری آن کارگاه ها من خاطره نویسی را کنار گذاشته بودم. وگرنه، از نظر تاریخی هم 
ارزش داشت که این عقاید را نقل می کردم و نادرستی آن ها را نشان می دادم. چرا که آقای شریفی اتفاقا از 
جمله ایرانیانی است که در زمینه فعالیت های انجمنی بیشترین آگاهی های نظری را دارد و نسلی از آگاهان 

را نمایندگی می کند. 

ذکر این نکته هم ضروری است که برنامه کارگاه سه  نفره را طوری تدوین کردم که مطالب کارگاه از ساده به 
پیچیده، از کل به جز و از آشنا به ناآشنا جلو برود. در نتیجه هرچه به نشست های آخر نزدیک تر می شدیم، 
قواعد فنی تر و پیچیده تر را مطرح می کردم. به نحوی که در دقایق آخر نشست آخر آقای شریفی پیشنهاد ختم 
جلسه را به این دلیل مطرح کرد که »دیگر ذهن من نمی کشد«. من هم فورا اضافه کردم، تازه قواعد اصلی 
و مهم شروع شده است و شما هم کافی است بدانید که چنین قواعد پیچیده ای وجود دارد و من در این ده 
جلسه گذشته فقط کوشیدم ذهن شما را برای درک این قواعد پیجیده آماده کنم. وگرنه می دانم و قبالن هم 

گفته بودم که آموزش این قواعد دست کم به چهار سال وقت نیاز دارد! 

ارزیابی خودم این بود که ضربه به اندازه کافی محکم بود و حاال باید منتظر ماند تا به مرور طرز کار ذهن 
تغییر کند. تغییر کرد؟ 

دستورنامه  که  لحظاتی  نخستین  از همان  دوستنان،  از  بسیاری  بر خالف  ناصر شریفی  آقای  اینکه  واقعیت 
رابرت را برایش توصیف کردم، بر اهمیت و ضرورت آموزش این قواعد تأکید داشت و اگر چراغ چشمش 
کم سو نبود چه بسا تمام کتاب را سرمی کشید. اما منظورم از تغییر، توافق در مورد ضرورت کتاب نیست. 
تجربه خودم نشان می دهد وقتی کسی با این قواعد آشنا می شود، در واقع با مفاهیمی معنایی و نه ذاتی آشنا 
شده است که می تواند معناها یا مفاهیمی را درک کند که ما به ازا ی آن ها در ایران و در جهان معنایی یا در 
فرهنگ ایران وجود ندارد. همین کشف هم مهم است. اما مهم تر این است که در جریان زندگی، هر روز بهتر 
و عمیق تر می تواند بین برخی از مشکالت ظاهرا الینحل که به بحران های اجتماعی ایران منجر شده اند، با 
فقدان این معناها در فرهنگ ایران ارتباط ایجاد کند و مثال بین فساد و استبداد و ظلم و ناکارآمدی سازمان های 

اجتماعی و رواج رزائل اخالقی و نبود این معانی در فرهنگ ایرانی پی ببرد. 

با چه  برایم اهمیت دارد و می کوشم دریابم کدام ذهن،  این مرحله توسعه یافته تر ذهنی است که  به نظرم،  
خصوصیات و با چه استعدادهایی قادر است به درک عمیق تر از رابط بین نبود آن معانی و تعمیق این بحران ها 
دستیابد. یکی از موضوع های پژوهش های این روزهایم همین است. و برایم واکنش های آقای شریفی از این 
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جهت اهمیت دارد که آیا به درجه ای از درک خواهد رسید که به جای نگاه به دولت برای قبول این طرح، 
خودش آستین باال بزند و سنگ بنای سازمانی هوشمند و فسادناپذیر را بگذارد که هدفش تسهیل اشتغال 
بیکاران باشد؟ تجربه نشست روز جمعه نشانه هایی داشت که بر اساس آن ها می توان به این سؤال با احتیاط 

جواب مثبت داد. برخی از این نشانه ها: 

وقتی از وی خواستم تا نخستین پیشنهاد را مطرح کند پیشنهادی داد که نشان می دهد از توسل به این و آن 
برای طرح ایده ی خودش در دولت، و از عدم پاسخگویی آنان خسته شده است. محتوای پیشنهادش این بود 
که ما دو نفر تیمی را برای راه اندازی وب سایتی جهت ترویج فرهنگ اشتغال و تولید در کشور ایجاد کنیم. 

جالب تر اینکه این تیم برای ترویج نقشه جامع جانمایی اشتفال نیست، بلکه برای ترویج فرهنگ اشتغال و 
تولید است. این پیشنهاد با خواست قبلی آقای شریفی فرق می کند. علت آن هم روشن است: به نظر ایشان 
تدوین نقشه جامعه جانمایی اشتغال در کشورفقط در توان دولت است و در سطح دولت و در سطح ملی 

باید این طرح تدوین شود. 

من پیشنهاد کردم که پسرش مهام هم در نشست های ما باشد و جلسات را اداره کند. با این پیشنهاد چند 
هدف را دنبال می کنم: یک. تربیت یک پارلمانتارین جوان در عمل، دو، تقویت انگیزه در آقای شریفی، سه، 
سپردن نقش ریاست به فرد دیگر تا بتوانم در صحن راحت تر بحث کنم. در مورد هدف سوم توضیح دادم 
که در جلسات رئیس باید ظاهر بی طرف خودش را حفظ کند. آقای شریفی جواب داد: آقا جان من شما را 
قبول دارم. هر طور که بگویی طبق همان قواعد عمل خواهم کرد. من اصرار کردم، نه، خود این ماجرا هم 
یک قاعده است که باید رعایت کنیم. در اینجا بود که گفت خوب. باید با خود مهام صحبت کنید. قبول کردم 
و توضیح دادم که تمرین بسیار خوبی هم برای او خواهد بود. با اکراه قبول کرد. نمی دانم. نگرانم که بین 
پدر و پسر به خاطر مسائل خانوادگی شکرآب نشده باشد. به خصوص که مهام هم در خانه نبود و به منزل 

دوستانش در شمال رفته بود. 

تا نشست آتی

من عمدا بررسی نخستین پیشنهاد را به نشست آتی موکول کردم. تجربه های خودم نشان می دهد که وقتی 
حل یک مسأله غیرفوری را به آینده موکول می کنم، به جواب های پخته تری می رسم. آقای شریفی هم قبول 
کرد. طی این مدت خودم - هرگاه دو باره به این جریان می اندیشم در می یابم که پاسخ های بهتر و سؤال های 

بهتری  در ذهنم شکل گرفته است. ادامه این ماجرا را به بعد از نشست جمعه آینده موکول می کنم. 

نشست چهارشنبه

عصر چهارشنبه با آقای شهریار رشید علیپور نشست دو نفره داشتیم. بسیاری از تجربه های ما - من و شهریار 
علیپور - در دوره ی رخ داده که نوشتن خاطرات را تعطیل کرده بودم. به همین دلیل به صورت خالصه به 

نکات مهم این رابطه اشاره می کنم.

بعد از آنکه آقای مسجدجامعی بعد از انتخابات دوره جهارم رئیس شورای شهر تهران شد، ریاست ستاد 
شورای شهر را به سردار طالیی دادند. آقای علی اکبر عبدالحسینی از سمت دبیری ستاد به سمت دبیری هیأت 
رئیسه شورای شهر ارتقای درجه یافت. سردار طالیی در سمت جدید آقایی به نام شهریار رشید علیپور را به 

عنوان دبیر ستاد اجرایی شورایاری ها انتخاب کرد. 

از آنجا که آقای عبدالحسینی در زمان دبیری خودش بر ستاد ۴۰۰ نسخه از دستورنامه رابرت را برای توزیع 
بین شورایاری ها پیش خرید کرده بود، و در عین حال، ارتباطش با ستاد هم ادامه داشت، من هم در این میان 
با آقای شهریار رشید علیپور در ارتباط قرار گرفتم و دوستی ما از همانجا شروع شد. هرچند موفق نشدیم در 
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دوران ریاست سردار طالیی و دبیری آقای علیپور مسأله کتاب را به جایی برسانیم، اما در چند جلسه مشترک 
شرکت کردیم و حتی ایشان به پیشنهاد آقای عبدالحسینی در یکی دو نشست آموزشی که در این دفتر برگزار 
شد شرکت کرد. و البته این کارگاه ها ادامه نیافت. اما در طول این جریان من به این نکته پی بردم که او در 

رشته تأتر تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده و عشق و عالقه اصلی او تأتر است. 

مرحله دوم رابطه

وقتی صحبت از تخریب و نوسازی دفتر محل کارم مطرح شد، یکی از گزینه های مورد نظر من، ساخت 
یک مجموعه فرهنگی تجاری مسکونی بود و از آنجا که این محل پاخور ندارد و مغازه های تجاری آن توی 
بورس نیست، به نظرم رسید اگر طبق میانی را به چند سالن تأتر اختصاص بدهیم، هم فال است و هم تماشا. 
به خصوص که فکر می کردم با توجه به قواعد دستورنامه رابرت می شود همسایگان را به خوبی مدیریت کرد 

که این پیشنهادها را مورد بررسی قرار بدهند و اگر معقول یافتند دنبال کنند. 

تجربه همسایگان در یک بند

تجربه ی همکاری سیزده همسایه برای تخریب و نوسازی این ساختمان، به خودی خود یک تجربه تاریخی 
است که ایکاش فرصت کنم و کل آن را با نگاه تحلیلی بنویسم. اگر قرار باشد دیگران را مقصر ندانم - که 
نباید بدانم - در آن صورت مهم ترین خطای من این بود که نتوانستم بین نقش خودم به عنوان پارلمانتارین و 
یکی از اعضایی که اتفاقًا بیشتر نظرات و بیشترین مخالفت ها را دارد، تمایز قائل شوم. می دانستم که نباید این 
دو سمت را با هم خلط کنم، و به همین دلیل کوشیدم یکی از همسایگان را که چند باری در جلسات کارگاه 
شرکت کرده بد و تصور می کردم می تواند این نقش را ایفا کند، به عنوان رئیس جلسه به کمک بگیرم. اما 
او علیه من و علیه کل قواعد دستورنامه رابرت کودتا کرد و تک و تنها یک قرارداد هم برای امضای نوشت 
و جلوی جمع گذاشت. طبیعی است که من از گروه فاصله گرفتم و در مورد خطاهای فاحش پیش نویس 
قرارداد هم کوتاه نیامدم و کار به نتیجه نرسید، و بدتر، هر جلسه ای که برگزار شد یک قدم به سوی خصومت 
و پراکندگی برداشته شد و سرانجام به نقطه اول برگشتیم با این تفاوت که حاال دیگر همسایه با سالم و علیک 
هم با هم ندارند. اما،  ایده ی سالن تأتر سبب شد که برای مشاوره، از جمله با آقای علیپور مشورت کنم و البته 
حاال به عنوان یک آدم تأتری. و در همین دوره بود که دریافتم او یک سال هم رئیس تأتر شهر بوده است و 

در امر تأتر واقعا جدی است. 

موضوع های جدید

شرکت  ایجاد  برای  تالش  یافت:  جدیدی  مضمون های  علیپور  رشید  شهریار  آقای  با  ارتباط  جدید  دوره 
بزرگواری  با  هم  علیپور  آقای  و  بلند پروازی ها.  قبیل  این  و  سالن  خرید  جمله  از  و  تأتر  سرمایه گذاری 
بلند پروازی های من را تاب آورد و کوشید باد بادکنک  رؤیاهای من را آرام آارم خالی کند و - به عبارت 

بهتر - نیروی من را در جهت های دیگری هدایت کند که تا امروز خیلی خوب بوده است. 

در نشست هایی که بعدها با هم داشتیم، آقای علیپور به این نکته اشاره می کرد که از همان مالقات های اول 
پی برده بود که مربی دستورنامه رابرت انگار حرف های نو و تازه ای برای گفتن دارد، اما آقای علیپور متوجه 

حرف های او نمی شود. به قول خودش: کوهی از اطالعات جدید که درک آن ها مشکل می نمود. 

قرار شد ضمن مذاکره برای همکاری های تأتری، ساختن سازمان هایی براساس دستورنامه رابرت را هم در 
دستور کار داشته باشیم و در نشست های خودمان من این قواعد را هم برای وی تشریح کنم. در عین حاال 

هرجا که ممکن بود، من را به عنوان مربی دستورنامه معرفی کند تا اداره جلسات را من بر عهده بگیرم. 

نخستین دستاورد در این زمینه، معرفی من به آقای دکتر اسماعیل شفیعی رئیس دانشکده سینما و تأتر دانشگاه 
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هنر بود. ظاهرا دکتر شفیعی تأثیر نخستین مالقاتش با من قرار گرفت و همین امر سبب شد که من را به یکی 
از نشست های شورای مشورتی دانش آموختگان دعوت کنند و در همان جلسه بود که آقای علیپور پیشنهاد 
کرد جلسه را من اداره کنم و من هم اداره کردم و این نشست ها تحت مدیریت من ادامه یافت و سه شنبه 
گذشته سیزدهیمن جلسه برگزار شد و ارزیابی من این است که این نشست ها تا کنون موفق ترین تجربه من 
در این زمینه بوده است و اتفاقا نوشتن همین تجربه سبب شد که بر تردید های خودم غلبه کنم و نوشته این 

خاطرات را از سر بگیرم. 

سه شنبه هفته گذشته سیزدهمین نشست این سلسله نشست ها برگزار شد و من گزارش آن را بعد از ختم 
باب  علیپور خواهم نوشت. 

غیر از آن تجربه عالی، قرار است عصر روز های زوج، آقای علیپور به دفتر بیاید و کم کم هم با دستورنامه 
رابرت بیشتر آشنا شود و هم همکاری های خود را برای تربیت کادرها در جهت ساختن جامعه ها و انجمن های 
فسادناپذیر ادامه دهیم. می شود با اطمینان خاطر گفت، آقای علیپور هم - کم و پیش - گفتمان کادرها را قبول 

دارد و در جهت حرکت می کنیم. 

ماجرای آقای کوچک زاده

برای نخستین بار نام آقای کوچک زاده را از آقای علیپور شنیدم. حاال به مرور متوجه می شوم طی سال هایی که 
با رسانه های ملی خداحافظی کرده ام، ایشان به عنوان یک نوسینده و مترجم و کارگردان تأتر نام و معروفیتی 
کسب کرده است. به دعوت آقای رشید علیپور آقای کوچک زاده مدتی قبل به دفتر آمد تا در مورد نحوه 
تغییر کاربری دفتر به یک سالن تأتر کوچک با ما همفکری کند. در همان جلسه، آقای کوچک زاده پیشنهاد 
کرد که ما دفتر را به جای سالن نمایش به پالتو  برای تمرین گروه های تأتری تبدیل کنیم که پیشنهادی قابل 

بررسی به نظر می رسید. 

در همان جلسه بود که فردی تلفنی به کوچک زاده خبر داد که اداره تأتر یا تأتر شهر فالن زمان را برای نمایش 
تأتر وی در نظر گرفته است. یکی دو ماه بعد بود که با خبر شدم آقای کوچک زاده نمایش »راشومون« را در 
مرداد و شهریور ۱۳۹۶ در سالن قشقائی تأتر شهر به صحنه خواهد برد. یک عصر جمعه بود که به پیشنهاد 

آقای رشید علیپور به تمایشای این نمایش رفتیم. 

بعد از تماشای نمایش با آقای رشید علیپور در مورد قصه نمایش گپ زدیم و نکاتی به نظرم رسید که برای 
آقای رشید علیپور توضیح دادم. 

نمایش از نظر اجرا و روایت مشکالتی داشت و مخاطب به سختی از خط قصه و طرح کلی سردرمی آورد. 
یک زن و مرد با لباس محلی ژاپنی روی دو تخت متحرک، بی حرکت نشسته اند و به نوبت حرف می زنند 
و مخاطب باید از خالل این خودگویی های شاعرانه حدس بزند که چرا ناگهان در اخر نمایش مرد جوان از 
روی تختی که تمام مدت روی آن نشسته بود برمی خیزد، یک قاب چوبی بزرگ  و مشبک را که نماد درهای 
خانه های ژاپنی است کنار می زند و کسی را که روی تخت دیگر دراز کشیده است با یک ضرب شمسیر 
می کشد و تازه بعد از این قتل فجیع است که دستمال را از روی چهره مقتول برمی دارد و متوجه می شود 
معشوق خودش را کشته است. نامه ای از معشوق خود می یابد و بعد از خواندن آن خودش را نیز در جا 

هاراگیری می کند؟ چرا؟ 

بعد از نمایش در مورد این چرا خیلی با هم کل کل کردیم. آقای رشید علیپور هم که برای دومین بار نمایش 
را می دیدید و پسرش دستیار کارگران این نمایش بوده و ظاهرا خط قصه را هم برایش تعریف کرده بود اما 
هنوز نمی توانست خط قصه را در یکی دو جمله ساده توضیح دهد. من هم که مشکل شنوایی دارم و بسیاری 

از دیالوگ های نمایش ها را تشخیص نمی دهم. 
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خوشبختانه خانم نازنین احمدی که نقش زن را به خوبی و بسیار ماهرانه ایفا کرده بود، و برخالف پرسناژی 
که تا دقایقی پیش در صحنه نشان می داد، که بسیار عصا قورت داده بود، با خوشحالی و با هیجان خالصه 
قصه را برای ما تعریف کرد و در پاسخ سؤال من جواب داد: بله مسأله اصلی یک خیانت کوچولو بوده است! 

سامورایی که در جریان یک جنگ محلی اربابش را از دست داده به یک »رونین« یا یک بی ساالر تبدیل شده 
است. معشوقه سابقش بی خبر از این ماجرا و با این تصور که او کشته شده با مرد دیگری ازدواج می کند. 
مدت ها بعد، معشوق سابق را روی پل شهر می بیند و با یک هوس زودگذر و ناخواسته خود را تسلیم او 
می کند اما از این خیانت پشیمان می شود و تصمیم می گیرد معشوق سابق را تشویق کند تا شوهر امروزش را 
بکشد تا با هم زندگی کنند. معشوق سابق نیز مرتکب این قتل فجیع می شود. اما پس از کنار زدن رخ پوش 

مقتول در میابد که معشوقه اش را کشته است!

در جریان کل کل های سه نفره تا رسیدن به محل پارک خودرو، در حالیکه آقای رشید علیپور و پسرش که 
دستیار کارگران بود، بیشتر به مسائل فنی و اجرایی و هنری می پرداختند، من پرسناژ ها را از منظر اخالقی 
نقادی می کردم و نشان می دادم که این آدم ها چه شخصیت های پست و زبون و دیوصفتی هستند و اتفاقا 
وظیفه اصلی یک هنرمند که ارتقای فضائل اخالقی است ایجاب می کند که پلشتی این ضد قهرمانان را توضیح 

دهد و نه اینکه به این رذائل اخالقی را توجیه و حتی تاخواسته ترویج کند. 

تصور می کنم نوع نگاه من مورد پسند آقای رشید علیپور قرار گرفت و منظور من را از راه اندازی یک جریان 
تأتری الترناتیو بهتر درک کرد. 

از مدت ها قبل و در جلسات عصر های زوج برای توضیح داده بودم که بعد از آشنایی با قواعد عرف پارلمانی 
بود که به مورد این توانایی را یافته ام که جامعه ای را تصور کنم که مردمش بر اساس این قواعد جامعه های 
خود را سازماندهی و اداره می کنند. آن جامعه - بنا به تعریف - مروج فضائل اخالقی خواهد بود و به همین 
دلیل می توانم افراد و روابطی را تخیل کنم که در جنان جامعه ی مفروضی زندگی می کنند. آنوقت است که 
متوجه می شویم آن جامعه مفروض با آن ادم هایش با آدم هایی که ما در این جامعه داریم تا چه متفاوت است 
و به عنوان شاهد مثال، داستان های سریال قصه های جزیره را با قصه های ایرانی مقایسه کردم: در قصه های 
جزیزه - به جز یک مورد که پرسناژ ها در پایان قصه متنبه می شوند - هیچ پرسناژی دروغ نمی گوید. درست 
بر خالف قصه های ایرانی که اساسًا گره های آن بر اساس دروغگویی پرسناژ ها طراحی می شوند. به عنوان 
نمونه ای دیگر، دومین سناریوی خودم را - با نام بره آهو - نقادی کردم که قصه با نیت خیر اما با دروغ گویی 
به صیاد شکل گرفته است و توضیح دادم: اگر امروز بود دیگر قصه را بر اساس آن دروغ طراحی نمی کردم. 

از تمام این بحث ها سعی کردم نتیجه بگیرم که چرا الزم است دست در کاران سینما و تأتر با این قواعد و 
در واقع با فرهنگی که این قواعد در درون آن ها عمل می کنند آشنا شوند و حتی به مرور و در جریان برخی 
فعالیت های اجتماعی، این فرهنگ را درونی کنند و بعد از این است که در آثار هنرمندان بازتاب خواهد یافت. 
به گمانم آقای علیپور نیز با این تحلیل به طور کلی توافق دارد و به همین خاطر - کم و بیش - می کوشد 

نسبت به ترویج این قضایا کمک کنند. 

پشنهاد نقد گروهی

بعد از تماشای راشومون آقای کوچک زاده بود که به ذهن رسید یک سازمان یا یک کارزار برای نهادینه کردن 
نقد گروهی در میان دست در کاران نمایش ایجاد کنیم و کار خود را نیز با نقد نمایش آقای کوچک زاده شروع 
کنیم. خالصه این ماجرا این است که عده ای بعد از تمایش یک نمایش، و بعد از گرفتن پاسخ پرسش های 
خود از کارگردان و دست در کاران نمایش، به صورت گروهی بیانیه ای را تهیه و صادر می کنند و نظرات 

خودشان را در مورد آن نمایش در اختیار افکار عمومی می گذارند. 
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همانطور که گفتم هدف من راه اندازی این جریان برای ایجاد مهارت تصمیم گیری گروهی بر اساس رویه 
پارلمانی در میان دست در کاران نمایش است. این نکته را برای آقای علیپور توضیح دادم ایشان هم قبول 
کرد. بعد، و در جریان یک نشست سه نفره آقای کوچک زاده هم با این پیشنهاد موافقت کرد و قرار شد که 
شنبه، یکشنبه یا دوشنبه هفته گذشته نخستین نشست سه نفره را برای طراحی و برنامه ریزی جهت برگزاری 
این نشست ها در دفتر کادرها برگزار کنیم. اما عصر دوشنبه آقای کوچک زاده خبر داد که آقای رشید علیپور  

آمادگی نداشت و جلسه به تعطیالت بعد از تاسوعا و عاشورا موکول شد که البته هنوز خبری نشده است. 

طی چند روز گذشته که این بحث ها در جریان بوده، من چند نامه تلگرامی نیز برای آقای علیپور  کوچک زاده 
نوشته ام که ابعاد دیگری از این ماجرا را مستندسازی کرده است. با نقل آن ها این ماجرا را خاتمه می دهم: 

 سالم
امیدوارم آنقدر دل و دماغ داشته باشید که نامه زیر را برای جناب کوچک زاده بازفرست کنید. قربان شما

صورتجلسه نخستین نشست گروه برگزارکننده جلسات نقد گروهی تأتر
دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶

علیپور، رضا  آقایان شهریار رشید  با حضور  تأتر  نقد گروهی  برگزارکننده جلسات  نخستین نشست گروه 
کوچک زاده و داود حسین ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه عصر روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۹۶ در دفتر کارگاه های 

آموزش دستورنامه رابرت )دفتر کادرها( برگزار شد. 

در ابتدای این نشست داود حسین با ارایه گزارشی از روند آموزش قواعد دستورنامه رابرت در ایران خاطر 
نشان کرد که هدف وی از پیشنهاد برگزاری این جلسات، فراهم سازی زمینه برای آموزش و تمرین قواعد 

ناظر بر تصمیم گیری گروهی در میان هنرمندان تأتر است.

در ادامه این نشست پرسش های آقای کوچک زاده در مورد نحوه تحول درونی این قواعد در گذر زمان و 
پیش بینی احتمال از دور خارج شدن ها، مورد بررسی قرار گرفت. 

این پیشنهاد که مورد استقبال آقای شهریار رشید علیپور قرار گرفته بود، با استقبال آقای کوچک زاده نیز مواجه 
با اتفاق آرای  شد و پیشنهاد ادامه نشست های گروه سه نفره تا تدارک نخستین جلسات نقد گروهی تأتر 

حاضران به تصویب رسید. 

قرار شد تاریخ و زمان نشست بعدی در اوایل هفته  آینده مشخص شود و آقای کوچک زاده آن را اعالم کند. 

جلسه ساعت ۶ بعد از ظهر خاتمه یافت. 

دبیر موقت 
داود حسین

 سالم
اگر دل و دماغ داشتید، به دستور جلسه هفته آینده فکر کنید و پیشنهادهای خودتان را برای من هم بنویسید. 

از قول من یا خودتان همین نکته را با آقای کوچک زاده هم در میان بگذارید. 
به نظرم چند رویکرد مختلف را می ةوان دنبال کرد:

یک. برنامه ریزی برای برگزاری نقد گروهی نمایش آقای کوچک زاده. 
دو. برنامه ریزی برای ایجاد سازمانی که قرار است نقد گروهی نمایش ها را به صورت سازمان یافته ادامه دهد. 
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سه. رویکرد تلفیقی که به معنای تلفیق مناسب این دو رویکرد باشد. 

رویکرد دوم بیشتر آموزشی است. بخش هایی از موضوع کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت و بخش هایی 
از خود این کتاب به همین موضوع پرداخته است. 

به نظر من رویکرد سوم بهتر است. 

باشید،  دستور جلسه نشست )و نشست های آتی( می تواند حول رویکرد سوم  نفر هم موافق  اگر شما دو 
سازمان دهی شود: انجام کارها به روشی که انگار قرار است جریان نقد گروهی نمایش ها ادامه یابد. 

در این صورت گروه سه نفره ما و هر یک از اعضای گروه چه کارهایی باید انجام دهند؟ 

سؤال اصلی این است که باید سه نفری به آن فکر کنیم و روی یک کارنقشه به توافق برسیم. 

قربان شما
فعلن تمام

آخرین نشست دو نفره 

با آقای علیپور که چهارشنبه گذشته، یک روز بعد از  با این توضیح ها می رسم به آخرین نشست دو نفره 
نشست شورای مشورتی دانش آموختگان سینما و تأتر در دفتر کادرها برگزار شد. هدف اعالم شده ی این 
نشست ها تالش برای ایجاد هسته های کادرهای پروفشنال برای پروفشن های مختلف تعریف شده است و 
هرگاه آقای علیپور فرصت و دماغ داشته باشد این نشست ها را برگزار می کنیم. چهارشنبه آمد. اما - مثل 
روز های اخیر دل و دماغ نداشت. در نتیجه گفتگو ی ما کم تر حالت آموزشی داشت بلکه بیشتر به گپ و 
اختالط دوستانه شبیه بود. با این همه، کم و بیش تمام صحبت های من در راستای هدف راهبردی است که 
دنبال می کنم. اما در ادامه به نکاتی اشاره خواهم کرد که ارتباط مستقیم بیشتری با دستورنامه رابرت داشتند. 

بی امیدی  کامل

در حالیکه آقای رشید علیپور که مأمور به خدمت از معاونت امور اجتماعی در شورای شهر است، امیدوار 
بود که با تسخیر شورای شهر تهران از سوی نمایندگان اصالح طلبان، تفاوت های محسوسی در سیاست ها 
و فضای شورا ایجاد شود، با گذشت همین مدت کوتاه به طور کامل از اصالح طلبان و رفتارهای دهاتی آنان 
کاماُل ناامید شده است. تقریبا همان بالیی که سر آقای علی اکبر عبدالحسینی آمد و شورا را رها کرد و به 
کرج رفت. آقای رشید علیپور هم که امیدوار بود سمت مهمی بگیرد و کارهای مهمی انجام دهد، حاال دنبال 
برگشتن به معاونت اجتماعی است و - به نظر می رسد تحت تأثیر همین فضای شورای شهر است که مبتال 
به یک افسردگی بسیار شدید هم شده است. بعضی از خاطراتی که از اعضای شورای شهر تهران نقل می کند 
به راستی تهوع آورند و سوسو های امید من را هم به مرور خاموش می کنند. به یکی دو نمونه از آن ها اشاره 

می کنم: 

یکی از محورهای صحبت های آقای علیپور این است که در زمان دبیری خود، چه زحمات طاقت فرسایی 
برای بر پا کردن و تجهیز ستاد شورای یاری ها کشیده است و چطور آنجا را با صرف کم ترین هزینه ممکن 
سر و سامان داده است. وی با ذکر جزئیات توضیح می دهد که چطور نیروی انسانی، تجهیزات و وساپل و 
حتی بودجه مورد نیازش را با استفاده از روابطی که با شهرداران مناطق بیست گانه داشته، تأمین کرده است.

اما، آقای مسجد جامعی، تمام تالش های ایشان را - که تفکرات اصالح طلبی هم دارد - به حساب آقای 
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طالیی می گذارد و نتیجه می گیرد که چطور در دوران من و بدون صرف این هزینه ها،  شورایاری ها در همان 
چند اتاقک مخروبه آن همه دستاورد داشته اند. به این ترتیب، تمام تالش های یک عنصر اصالح طلب، به 
حساب اصراف کاری های آدم استبداد طلبی مثل سردار طالیی گذاشته می شود و به جای آنکه چنین فردی 

قدر بیند و بر صدر نشیند، تخطئه می شود، آن هم از سوی آدمی مثل مسجدجامعی!

و نکته تخل تر اینکه، بین اصالح طلبان برای تصاحب ریاست ستاد شورایاری ها چنان رقابتی به راه افتاده که 
به نظر می رسد اجازه ندهند آقای مسجد جامعی رئیس آنجا شود. ظاهرا جریان های اصالح طلب نیست فکر 
می کنند شورایاری ها یک پیکرده توده است که می توانند در جهت منافع حزبی خود از آن سوءاستفاده کنند. 

یک نمونه دیگر: آقای حجت نظری را که آخرین نفر لیست بیست و یک نفره اصالح طلبان برای شورای 
شهر تهران بود، دیده که روی یک صندلی در راهروهای شورا نشسته است؟ چرا داخل اتاق نمی رود؟ چون 

اتاقی که به او داده اند کوچک است. 

نام علیرضا سلطانی و فرد دیگری به نام حسین علیزاده در  با آقایی به  همین جناب حجت نظری، همراه 
چندین جلسه یک کارگاه آموزش دستورنامه شرکت کرده و تا حدودی با این قواعد آشناست. بعد از انتخاب 
ایشان امیدواری من بیشتر شد که فضای شورای شهر تهران برای استقبال از این قواعد مناسب تر شود. اما آقای 
حجت نظری از طریق آقای سلطانی به من پیغام داد که در مورد حضور ایشان در کارگاه های کادرها جایی 

حرفی نزنم تا ایشان بتوانند در موقع مناسب و با چراغ خاموش این ایده ها را جلو ببرند. 

مدتی قبل بود که طی تلگرامی از من پرسید که آیا می شود یک آئین نامه بسیار مختصر برای شورای شهر تهیه 
کرد؟ پیش تر به چنین پرسش هایی پاسخ نه می دادم اما حاال می گویم: بله. چون، تالش برای نوشتن چنین 
آئین نامه ای می تواند شروع یک همکاری باشد که اگر خوب مدیریت شود به نتایج خوبی  هم می تواند منجر 
شود. به دلیل اهمیت تاریخ آن مکاتبات که روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ بین من و آقای حجت نظری تلگرام 

شده، متن آن ها را نقل می کنم: 

حجت نظری, 
سالم. برای شما مقدور هست یه پیش نویس برای آیین نامه داخلی و اجرایی شورا تهیه بفرمایید؟ آیین نامه 

فعلی ایراد دارد. البته چند آیین نامه وجود دارد متاسفانه!

داود حسین, 
سالم. 

کل کتاب دستورنامه رابرت در واقع یک آئین نامه ی اداره جلسات عام و ژنریک است. سازمان ها با انتخاب 
آن به عنوان آئین نامه اداره جلسات، در واقع تمام قواعد مورد نیاز داخلی خودشان را تهیه کرده اند. من دیگر 

چه بنویسم؟

حجت نظری, 
آن کتاب شامل قواعد و شیوه هاست. ما االن به دنبال چکیده و قواعد اجرایی هستیم. یعنی عصاره همان کتاب 

به شکل بندها و ماده های آیین نامه در دو الی سه صفحه.

داود حسین, 
شاید بشود با توجه به مبرم ترین مشکالت،  مبرم ترین و مهم ترین قواعد مورد نیاز شورا را استخراج و فهرست 
کرد. این کار مستلزم این است که مبر م ترین مشکالت و مناسب ترین و کارآمد ترین قواعد و رویه ها شناسایی 

شود. 

قربان شما
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آشنا می شود دریابد که چطور کل  رابرت  قواعد دستورنامه  با  به مرور  تا فردی که  مدت ها طول می کشد 
قواعد  آن  اگر خالصه  این، حتی  بر  بنا  را تشکیل می دهند.  نظام حقوقی منسجم  قواعد و رویه ها یک  آن 
را هم مشخص و مکتوب کنند، باز در جریان عمل به صورت مداوم با مسائل رویه ای مواجه می شوند که 

تصمیم گیری در موردآن ها مستلزم اجتهاد در این عرصه از دانش تخصصی است. 

باید از ذعان کنم که در همان نخستین نشستی که آقای نظری در کارگاه دستورنامه رابرت شرکت کرد دریافتم 
که جوان بسیار با هوشی است. اینکه با چنین سن و سال کم توانسته به لیست ۲۱ نفره راه بیابد هم نشانه  
هوشیاری او و در عین  حال،  هم حاکی از خصوصیات اخالقی اوست که می تواند در میان این اراذل و اوباش 
پله های ترقی را طی کند! با این همه، فکر می کنم مدت ها وقت الزم است تا فرد با هوشی مثل ایشان نیز 
دریابد که کار با یک جزوه چند صفحه ای حل نخواهد شد و حتی در کتار یک کتاب هشت صفحه ای هم به 
یک پارلمانتارین مجتهد نیاز خواهند داشت. خدا می داند مردم ایران کی به این قضایا پی ببرند. شاید تا آن 

زمان جهان چنان دگرگون شده باشد که به جای پارلمان یک ربات جای ملت تصمیم بگیرد!

و یک نمونه دیگر از اخبار دلسردساز: به عنوان نختسن اقدامات شورای جدید، برای هر یک از اعضا یک 
خودرو و یک تبلت خریده شده است و اسناد آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده و بازتاب بسیار بدی 
داشته است. آقای علیپور از این حرص می خورد که چقدر این آدم ها بی عرضه اند که نتوانسته اند این کار را 

طوری انجام دهند که چنین بازتابی نیابد!

عطف به ما سبق!

همین جا الزم است به یک رویداد تاریخ اشاره کنم: 

بعد از انتخابات دوره پنجم شورای شهر همراه با آقای علی اکبر عبداحسینی به دیدار آقای مسجد جامعی 
رفتیم. از جزئیات بگذرم. در مدت زمان بسیار کوتاهی که در میان انبوه اربابان رجوع با وی صحبت کردیم، 
یادآوری  را  آقای عبدالحسینی  بر ستاد توسط  ایشان  جریان پیش خرید ۴۰۰ نسخه کتاب در زمان ریاست 
کردم که در طول دوران ریاست آقای طالیی مسکوت ماند. بعد از او پرسیدم که تکلیف آن قرارداد را روشن 
کند. چرا که کتاب برای چاب آماه است. پیشنهاد نوشتن یک مقدمه را من دادم و ایشان هم استقبال کرد 
و توضیح داد که در آن مقدمه توضیح خواهیم داد که چطور این قواعد در شورایاری ها محلی سازی  شده 
است! با شنیدن این حرف واقعا برق از من پرید. بعداً و با تعجب، زیر درختان کهن سال پارک شهر از آقای 

عبدالحسینی پرسیدم: آیا ما این قواعد را در شورایاری های محلی سازی کردیم؟ او هم خنده اش گرفت! 

البته، مایه امید است که ایشان چنین مطلبی را مطرح کرد. شاید در آینده محلی سازی شود. اما اخبار جالب تر 
اینکه ظاهرا اصالح طلبان مدعی تمایلی ندارند که مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری شود. به همین دلیل، 

فعاًل جریان شورای شهر تهران را مسکوت گذاشته ایم تا ببینم چه خواهد شد. 

نکته دیگری که باید عطف به ماسبق شود، شهرداری دکتر نجفی است. دوستانی که با خبر می شوند سال ها 
قبل که وی عضو شورای شهر بود، به پیشنهاد خانم طاهره نقی ئی، دفتر دکتر نجفی با من تماس گرفت که 
برای معرفی کتاب به دفتر ایشان بروم. رفتم و حدود دو ساعت برایش از کتاب حرف زدم. این دوستان 
اصرار داشتند حاال که نجفی شهردار شده است شاید بشود زمینه را برای ترویج این قواعد در ساختارهای 
با وی تماس  به همین خاطر توصیه داشتند که  یافت.  تهران مناسب تر  تصمیم گیری گروهی در شهرداری 

بگیرم. اما توقع من به مقامات جمهوی اسالمی تقریبا نبود شده است. 

به شهریار برگرد!
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بله،  آقای شهریار رشید علیپور که توقع داشت با انتخاب اصالح طلبان سمت مناسبی به او معرفی شود و 
کم ترین سمتی که فکر می کرد شایستگی آن را دارد، شهرداری یک منطقه است، ماه هاست که حقوقش را هم 
به این دلیل که کارت ورود و خروج نمی زند قطع کرده اند. البته، این قطع به دستور یا با توافق ضمنی سردار 
طالیی انجام شده است. حاال وی نمایندگان اصالح طلبان شورای شهر تهران را آنقدر دهاتی و عقب مانده 
می بیند که تقریبا تمام امیدهایش به آینده این مملکت را هم از دست داده است و کسی که تا مدتی قبل یک 
توپ انرژی بود، حاال بک توپ پنچر و باد در رفته بدل شده است. بله. این همه تغییر باور کردنی نیست. 
به همین اگر دل و دماغ آمدن به دفتر را داشته باشد، بیشتر اختالط می کنیم تا زخم های روحی یک دیگر را 

لیسیده باشیم. 

در جلسه چهارشنبه گذشته برای نخستین بار تصویر فرمانده گارد حفاظت آقای خامنه ای را که پشت سر ش 
ایستاده است، در گوشی همراه آقای علیپور دیدم. آقای خامنه ای خم شده تا تابوت حججی را ببوسد که اخیرا 
در سوریه توسط داعش سربریده شد و تصویر سر بریده اش در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. تعجب 
می کنم که چرا آن تصویر را نشانم می دهد: مردی با قامت کوتاه و کلفت و زمخت و صورتی دهاتی و ریش 
انبوه و داغ پیشانی. او ابراهیم جباری فرمانده گارد حفاظت آقاست. با تعجب به شهریار نگاه می کنم که یعنی: 
به من چه؟ بعد برایم از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خود و ارتباطاتی که با وی داشته است می گوید.  
اما جنبه هایی از نحوه حکومت روحانیون را  با تاریخ جنبش کادرها ندارد.  ارتباط مستقیمی  این خاطرات 
در ایران نشان می دهد. تمام آن خاطرات و صحبت ها حاکی از این بود که آقای خامنه ای بسیار زهد پیشه 
است که می کوشد طبق درک خودش از نحوه حکومت ائمه و به خصوص امام شیعیان حکومت کند. البته و 
خوشبختانه یا متأسفانه، و مثل همیشه، درک های متفاوت و متضادی از مذهب شیعه ایجاد شده است و کم 
نیستند کسانی که اتفاقا آقای خامنه ای را یزید زمانه و میرحسین را حسین زمان می دانند و تالش های آقای 

خامنه ای به سرعت رنگ می بازد و بی اعتبار می شود. 

همچنین از آن خاطرات می شد دریافت که در حال حاضر شخصی مثل آقای ابراهیم جباری شخصیت بسیار 
مهمی شده است که چه بسا با یک تلفن به هر مقامی می تواند اراده خودش را عملیاتی کند. و البته، به رغم 
قولی که خودش به آقای علیپور داده بود و می خواست تلفنی سفارش آقای علیپور را به قالیباف بکند تا به 

توانمندی های مدیریت وی توجه شود، طی مدتی که قالیباف شهردار تهران بود به عهد خود وفا نکرد. 

آخرین خبر در این زمینه اینکه آقای نجفی فردی به نامه آقای کرکه آبادی را به عنوان رئیس دفتر شهردار 
منصوب کرده است. این خبر را آقای علیپور تلگرامی به من داد. همراه با این توضیح که از مدیران دوران 
انتشار نشریه  تمام آن دوران مشغول  برایش توضیح دادم که در  پاسخ  کرباسچی و فردی مثبت است. در 
داخلی شهرداری تهران بودم، اما هیچ گاه با کرکه آبادی برخورد نزدیک نداشتم. به خصوص که گویا بین وی 
و آقای جمالی بحری- مدیرکل روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری تهران و کارفرمای من به عنوان 
مدیرمسؤل نشریه شهرداری تهران، یک رقابت زیرپوستی هم جریان داشت و آقای جمالی بحری خیلی به 

وی خوشبین نبود. 

بسیار  را  اوضاع  ندارد و فضا و  دماغ درست حسابی  علیپور دل و  آقای رشید  این روزها،  اینکه،  خالصه 
ناامیدساز می یابد. با این همه، با خوشحالی در نشست های هفته  در میان شورای دانش آموختگان دانشکده 

سینما و تلتر شرکت می کنند. 

دستاوردهای سیزدهمین نشست شورای مشورتی 
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شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

خالصه ماجرا ها
دیروز جمعه دومین نشست دو نفره ما - آقای مهندس ناصر شریفی و من - در دفتر کادرها برگزار شد. آقای 
شریفی و پسرش مهام که فوق لیسانس علوم سیاسی می خواند همراه با یکی از دوستانشان در سیزده نشست 
چند ساعته شرکت کردند و من کلیات دستورنامه رابرت را برای آنان تشریح کردم. حاال با مهندس شریفی 
هسته یک کارگروهی را تشکیل دادیم و دیروز دومین نشست همین هسته بود. در طول جلسه سعی می کردم 
از باال رفتار دو نفر ، به خصوص طرز فکر و نوع حرف زدن و جدل ها و چالش های جاری را هم دنبال کنیم 
و در عین حال بفهمم علت این همه ناتوانی در درک یکدیگر و ناتوان برای رسیدن به توافق و همکاری 
چیست؟ و آیا صرف آشنا بودن با قواعد ناظر بر این رفتارها که در رویه پارلمانی تشریح شده است می تواند 

کمکی به برون رفت از این مخمصه بکند؟

این روز ها هر نشست مشورتی دو نفره ای که با افراد و شخصیت های مختلف می گذارم، هدفم تحقیق در 
همین سؤال و سؤال های مرتبط با این موضوع است. 

پنجشنبه گذشته نیز نخستین نشست از این نوع را با مهندس عطاردیان - بنیان گذار کانون عالی انجمن های 
یک  شخصیتی  چنین  با  نشستی  چنین  برگزاری  نظرم صرف  به  کردیم.  برگزار   - ایران  کارفرمایان  صنفی 
دستاورد بزرگ است. من در این نوشته می کوشم ضمن تشریح این دو نشست، دستاوردها و کشفیات جدید 

را توضیح بدهم. 

عصر سه شنبه گذشته نیز با آقای آرش کیخسروی نشست دو نفره ای برگزار کردیم. ایشان ضمن اینکه دو 
نسخه از نخستین پخش دستورنامه رابرت را سفارش داد، اظهار عالقه کرد که ۲۰ نسخه هم برای توزیع در 
میان مسؤالن کانون  های وکالی کشور تکثیر شود. وقتی پرسیدم مقدمه آن را چه کسی بنویسد، دریافتم که 
خودش تمایل دارد این مقدمه را بنویسید. ابتدا مخالفت کردم  و گفتم شاید اگر یکی از چهره های شاخص 
پروفشن وکالت این مقدمه را بنویسید جذابیت بیشتری داشته باشد. اما آقای کیخسروی اصرار داشت که 
مقدمه با امضای ایشان باشد. این بحث ادامه دارد و من در این گزارش به این موضوع و راه های جایگزین 
خواهم پرداخت. در عین حال خالصه مطالب مهمی را که در جریان این نشست آموزشی - برای نخستین 

بار به ذهننم رسید و مطرح کردم - توضیح خواهم داد. 

اگر همین طور به عقب برویم به نشست اول با مهندس در روز جمعه ۷ مهر و نشست پنجشنبه ۶ مهر با 
مهندس عطاردیان می رسیم که گزارش آن را در قسمت قبلی ارایه دادم. در ادامه همین برگشت به عقب، به 
سیزدهمین نشست شورای مشورتی دانش آموختگان دانشکده سیمنا و تأتر که عصر روز سه شنبه دو هفته قبل 
در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد - و قرار بود در روزنوشت قبلی روایت کنم و نکردم - می رسیم. 
نشستی که بهترین تبلور تجربه های ده  ساله ی مربی دستورنامه رابرت است و نشستی با این خصوصیات برای 
نخستین بار است که در ایران برگزار می شود و جا دارد با جزئیات مستند سازی شود. اگر برسم همین کار 
را خواهم کرد. اگر نرسیدم، امیدوارم بعد از نشست چهاردهم که سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد، این 
کاستی را جبران کنم. اما قبل پرداختن به گزارش این نشست ها، باید به چند رویداد جالب که امروز رخ داد 

اشاره کنم. 

تحرک جدید در دانشگاه ها؟
امروز صبح آقای سهیل فاضلی که یکی از دانشجویان با استعدادی است که چند هفته پیش در نشست دفاع از 
پایان نامه فوق لیسانش در دانشکده مدیریت و حسابداری عالمه شرکت کردم،  نامه زیر را برایم تلگرامیده بود: 

سالم استاد عزیز
برای نوشتن مقدمه دستورنامه من و حمید رضا معروف خانی اعالم آمادگی داریم. البته حمیدرضا محدودیت 
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زمانی دارند. درباره دعوت سایر دوستان چه اقدامی انجام شود؟ شما فرمودید بهتر است خودتان دعوت را 
ارسال کنید.ت 

هرچند پاسخی که من به ایشان تلگرامیدم، و در پی می آورم، قضایا را روشن می کند، اما خوب است یادآوری 
عالی  کانون  اعضای  بین  عطاردیان  مهندس  آقای  مقدمه  با  رابرت  دستورنامه  کتاب  پخش  از  بعد  که  شود 
انجمن های صنفی کارفرمایان ایران، این پیشنهاد را با برخی کادرهای با نفوذ در میان می گذارم تا آنان نیز به 
این کار تشویق شوند. برای توزیع این کتاب در میان دانشجویان نیز این پیشنهاد را به آقای فاضلی داردم که 
ایشان در این زمینه پیش قدم شود. چند روز بعد از آن پیشنهاد بود که این جواب محبت آمیز را به من داد. اما 

پاسخ من به نامه ایشان: 

 سالم. 
به شما و نیز به آقای معروف خانی که در این کار تاریخی پیش قدم شدید تبریک می گویم. امیدوارم خاطرات 
این ماجرا را از اول با دقت به خاطر بسپارید و اسناد آن را جایی نگاه دارید تا بتوانید با مکتوب کردن این 
تجربه، هم به غنای فرهنگی مدد برسانید، هم تاریخ تحلیلی این جریان را بنویسید و هم این تجربه ها را در 

اختیار دیگران قرار دهید تا مجبور نشوند چرخ را از نو بسازند.

به نظر من - که طبعا پیشنهاد یک نفر است - پاسخ به پرسش شما را به صورت یک نامه تقدیم می کنم، به 
نحوی که اگر همان نامه را برای دیگران هم ارسال کنید از موضوع سر در بیاورند. 

اما - درست همانطور که در دعوت از دوستان خود برای شرکت در مراسم دفاع از پایان نامه تجربه کردید - 
باذعان خواهید داشت که هر چند تمام افراد برای شرکت در یک مراسم و برای تحقق یک هدف مشخص 
دعوت می شوند، اما بهتر است نحوه این دعوت منتاسب با خصوصیات فردی مدعوان مورد توجه قرار بگیرد. 
مدعوان به این حرکت نیز کامال با هم متفاوت هستند. اولویت های آنان یکی نیست. مجل زندگی آنان پراکنده 
است. امکان آمد و رفت آنان متفاوت است. میزان درک و آگاهی آنان نسبت به مشکالت اجتماعی و کارآمدی 
دستورنامه رابرت برای حل این مشکالت و حتی آگاهی آنان از دستورنامه یکسان نیست. به خاطر همین 

مسائل نحوه برخورد شما با تک تک آنان باید متفاوت باشد. 

من فکر می کنم و پیشنهاد می دهم که ضمن نوشتن نامه ای که در ادامه تقدیم می شود، فهرست دانشجویانی  
را که از طریق دفتر کادرها با دستورنامه رابرت آشنا شده اند در اختیار شما بگذارم و در ضمن به شما بگویم 
که برای ارتباط با هر کدام، از چه کانالی اقدام کنید. همانطور که مثال با شناختی که من از اربطه شما و آقای 

معروفی خانی و یا آقایان ارجمند ی ها دارم،  گفتگو باآنان را خود شما انجام دهید. 

به همین ترتیب،  فرض کنید، آقایی به نام محسن رنجبر، چهره شاخص تعداد قابل توجهی از دانشجویانی 
ّ ها شرکت کردند. من از شما تقاضا می کنم که با آقای رنجبر صحبت کنید  است که در یک دوره از این کارگاه 
و بعد از مشورت با ایشان ببیند که چگونه با بقیه دانشجویانی که در حلقه رفاقت با ایشان هستند، تماس 

بگیرید و آنان را مجاب کنید که در این امر شرکت کنند.

اما فرایند انجام این کار به این صورت خواهد بود: 
یک گروه از دانشجویانی که با دستورنامه رابرت آشنا هستند دور هم جمع می شوند و یک نشست توده ای را 
برای تدوین یک قطعنامه سازمان می دهند. این قعطنامه همان مقدمه ای است که قرار است به عنوان مقدمه ی 
دستورنامه رابرت برای پخش اختصاصی این کتاب برای دانشجویان منتشر شود. مربی دستورنامه نیز یک 
مقدمه اختصاصی به این پخش و توزیع و تکثیر اختصاصی خواهد نوشت و در آن توضیح خواهد داد که 
داشنجوان برای انواع فعالیت های اجتماعی که با آن ها دست و پنجه نرم می کنند یا در آینده نرم خواهند کرد  
چطور می توانند از این دستورنامه استفاده کنند و  مهارت آنان برای اداره جلسات و رهبری با بهره گیری از 
مهات های این کار تا چه حد معجزه آمیزی افزایش خواهد یافت و آنان را به رهبران و مدیرانی کارآمد تر و 
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توانمندتر بدل خواهد کرد. 

این قطعنامه بعد از تدوین و تصویب در اختیار سایر دانشجویانی که در کارگاه ها شرکت کرده اند اما امکان 
حضور در این نشست  توده ای را نداشته اند گذاشته خواهد شد تا اگر با کل متن موافق بودند آن را امضا کنند. 
این متن با تمام امضا ها برای همیشه در کتاب دستورنامه رابرت ماندگار خواهد شد و تا آنجا که به من مربوط 
است می کوشم در هر چاپی تمام مقدمه های گوناگون را بیاورم. یا حتی به صورت یک کتاب ضمیمه آن را 

منتشر خواهم کرد. چون هر کدام از این مقدمه ها نکات مهم و متفاوتی را توضیح خواهد داد.

اگر با این روند موافق بودید و یا پیشنهادی داشتید بنده در خدمت هستم. بعد از آن، متن نامه را خطاب به 
شما خواهم نوشت تا اگر صالح دانستید همان نامه را ضمن توضیح های خودتان برای این دوستان ارسال 

کنید و البته حتما الزم است تلفنی با آنان مذاکره کنید و بکوشید که با تک تک آنان دوست شوید. 

در ضمن، اگر فرصت کردید، فصل هفدهم کتاب را با دقت بخوانید. رویه ی  عمومی تشکیل نشست های 
توده ای را توضیح داده است. نباید عین این نسخه عمل شود. اما نکات مطرح شده در آن بسیار راهگشاست  

و به بهتر برگزار شدن نشست های توده ای حتما مدد خواهد رساند. 

قربان شما
به آقای معروف خانی سالم برسانید. 

فعال تمام

پاسخ امروز آقای فاضلی به نامه باال: 

سالم
ضمن تشکر از تبریک و پیشنهاد خوبتون. خواهشمندم اسامی و شماره تلفن و متن ارسالی رو برای بنده 

ارسال کنید. تا پایان هفته تمامی افرادی که حاضر در این نشست هستند را مشخص کنیم.
سپاس از زحمات بی چشمداشت شما

شما هم سالم برسانید
تمام

فردا پاسخ آقای فاضلی را خواهم نوشت و اگر مناسب بود در این خاطرات نقل خواهم کرد. و اما جریان 
دیگر. 

ماجراهای تک دهقان!
در وقفه طوالنی این روزنگاری ها، بین من و آقای تک دهقان ماجراهای بسیار جالبی رخ داده است. حسرت 
می خورم که چرا آن ها را ننوشتم. خیلی دوست داشت نویسنده شود و مرحله دوم دوستی ما بیشتر با این 
هدف شروع شد که ایشان در کارگاه ها شرکت کند، اما برای آموزش نویسندگی. و تکلیفی که برایش تعیین 
کردم این بود که از نشست مشترک ما بکوشد یک یا دو بند خاطره و یادداشت تهیه کند و همین روند را ادامه 

دهد. اما نکرد یا نرسید یا نتوانست یا دالیل دیگر. . . 

درست لحظاتی قبل که آخرین کلمات بند قبلی را می نوشتم، این سؤال به ذهنم خطور کرد که آیا همین 
الگوی رفتاری در طول این مدت در آقای تک دهقانه تکرار نشده است؟ دوست  دارد کارهای مهم و جذابی 
را شروع کند و شروع هم می کند. اما به نتیچه نمی رسد و وسط راه خسته می شود و آن را رها می کند و سراغ 

کار دیگری می رود؟ 

آقای تک دهقان از جلمه یکی از کسان بسیاری است که آقای مهندس حالج آنان را تشویق کرده است تا در 
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کارگاه های دستورنامه رابرت شرکت کنند. ایشان چند سال پیش همراه با آقای حالج در چندین جلسه کارگاه 
شرکت کرد و از همان نخستین روز ها به اهمیت این قواعد پی برد. اما گرفتارهای  متعد، از جمله مشغول 
شدن در کارخانه ای در آبیک مانع از ادامه حضور ایشان شد. با این همه، هر از گاه که به تهران می آمد، همراه 
با آقای حالج به من سرمی زد. از جمله، وقتی قرار شد این قواعد را در شورای مشورتی در وزارت مسکن 
معرفی کنیم من و آقای حالج را همراهی کرد و در نمایشی هم که به منظور معرفی روش به کارگیری قواعد 

دستورنامه رابرت در آن شورا اجرا کردیم نقش کوچکی بر عهده گرفت. 

بعدها همراه با آقای حالج در نشست های هفتگی یک روزنامه که برای بررسی قانون مناقصات برگزار می شد 
شرکت می کرد و از آنجا که دفتر آن روزنامه نزدیک دفتر کادرهاست، تصمیم گرفت پای منبر من هم بشیند. 
آمد و هدف را تمرین نویسندگی تعریف کردیم. اما این هدف نم نم تغییر کرد و طی بیش از یکسال گذشته، 
بیشتر به این صورت درآمد که هر هفته ما یکدیگر را ببینم و در مورد مسائل مختلف گپ بزنیم. به نظر آقای 
تک دهقان صرف گفتگوی هفتگی با من، سبب می شود ذهنش توسعه یابد و از احساس غرقی شدگی در 
عقب ماندگی شهرستان آبیک دلش نمرید. برای من هم هر هفته سفر به آبیک و شرکت در آن نشست ها و با 

خبر شدن از ماجراهای شهرستان ها و صنعت هم فال بود و هم تماش. 

اما چند هفته پیش بود که شرکت تحت مدیریت آقای تک دهقان که کپسول های آتش نشانی تولید می کند 
با  و  از یک  کارگران  با  آقای تک دهقان  نقدینگی مواجه شد. روابط  مالی و کمبود  با مشکالت وحشتناک 
کارفرمای کارخانه از سوی دیگر در کالف ظاهرا الینحلی فرو رفت. و آقای تک دهقان هم سخت سرخورده و 
دل مرده شده بود. اتفاقاا در همین ایام الزم بود اگر کمکی از دست من برمی آید دریغ نورزم. اما احساس کردم 
آقای تک دهقان دیگر حوصله و فرصت و دل و دماغ یا امید و خوش بینی سابق را ندارد و کالم من هم دیگر 
به او نیرو نمی بخشد به همین خاطر مدتی است که حتی تماس های تلفنی و تلگرامی ما هم قطع شده است. 

خوب. از هر فرصتی استفاده می کنم تا رشته رابطه ام با کادرها قطع نشود و اگر بکشند  بشلم و اگر شلیدند 
بکشم. امروز با ارسال تل نامه زیر سعی کردم دریابم وضع این کادر توانمندی را که در مرداب مشکالت و 
بحران های اقتصادی شاهد غرق شدن کارخانه ی تولیدی است که چند سالی شبانه روز برای آن می جنگد، 

چگونه است. متن تل نامه من: 

 سالم. 
مدت هاست از شما بی خبرم. نگران کارخانه، رابطه شما با آقای دشت  دار و وضعیت جسمی و روحانی خود 

شما هستم. من را از بی خبری نجات بدهید!

در ضمن، دیروز جمعه دومین نشست هسته اولیه تشکیل جمعیتی برای پرداختن به اشتغال در دفتر کادرها 
تشکیل شد. آقای ناصر شریفی و من فعال در حال تدارک مقدماتی کار هستیم. 

آقای شریفی به همراه چند نفر از دوستان ۱۳ جلسه چند ساعته در کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت 
شرکت کرد و تا حد بسیار زیادی به اهمیت این قواعد پی برد و قرار شد که تمام فعالیت های گروه در دست 
انجام شود. این  پارلمانی و ریاست جلسه  اداره من به عنوان مسؤل  با  تأسیس در چارچوب این قواعد و 

دستاورد بزرگی است. 

مقاسه همین دو جلسه نشان داد که ما در هر نشست دو نفره چقدر چیزهای حدید از هم می آموزیم و با چه 
سرعت توسعه می یابیم. جای شما واقعا خالی. 

یکی از مصوبات دیروز تعیین شاخص هایی برای شناسایی و دعوت از افراد است. قطعا افراد اولیه باید تا 
حدودی با دستورنامه رابرت آشنا باشند و یا بشوند که قبول کنند در چارجوب آن قواعد و تحت مسؤلیت 

مشاور پارلمانی کارهای رویه  ای خود را جلو ببرند. در این صورت موفقیت قطعی خواهد شد. 
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ایده ای اولیه من ساخت یک شورای عالی اشتغال غیرحکومتی است اما نظر مجمع عمومی این گروه که در 
آینده برگزار خواهد شد تعیین کننده است.

خواستم ببینم شما فرصت و دل و دماغ مشارکت در فعالیت های این گروه در دست تأسیس را دارید یا نه؟ 
و آیا دعوت از آقای دشت دار را هم مناسب می دانید یا نه؟ 

مشتاق یدار و منتظر جواب شما
قربان شما
فعلن تمام

پاسخ آقای تک دهقان حاکی از اوضاع نابسامان است. آن را نقل می کنم: 

سالم
مشکالت در شرکت زیاد است. یکبار به شماره شما زنگ زدم، زنگ نخورد. فکر خروج از شرکت هستم. 

همین هفته به دیدار شما خواهم آمد. 

این پاسخ تکان دهنده بود. از آن همه اشتیاق برای درونی سازی این قواعد و بعدها، تالش برای تحوالت 
فرهنگی مورد نیاز برای استقرار تدریج روابط صنعتی در کارخانه به جای روابط کارگاهی و روستایی، حاال 
خبر می دهد که فکر خروج از شرکت هستم. می دانستم روابط بحرانی است و می کوشد از من پنهان کند اما 
خروج از شرکت؟ این هم یک نمونه از انبوه ناکامی هایی که کل ملت به صورت شبانه روزی دارد تجربه 

می کند!

خرده کاری های زیاد دیگری هم انجام دادم که همه به جریان کادرها مربوطند. اما ارزش نقل ندارند و از آن ها 
می گذرم و به روایت ماجراهای اصلی می پردازم. 

دعوایی که ختم به خیر شد
دیروز جمعه حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه بود که آقای شریفی به دفتر آمد. مثل همیشه شیک: کفش های 
قهوه ای، شلوار قهوه ای،  جوراب سفید،  کت چهارخانه سبز و قهوه ای و پیراهن چهارخانه که رنگ هایش با 
رنگ شلوار و کت متفاوت اما هماهنگ بود. من کاسه های بلوری انگور، حبه انار، گردو و پسته، خرما را 
روی میز چیده بودم و ناهار هم آش رشته پخته بودم. قرار شد جلسه را شروع کنیم و بعد از ختم آن ناهار 
بخوریم. پشت میز کنفرانس دفتر نشستیم و صورتجلسه را که در دو نسخه پرینت گرفته بودم بین خودمان 
توزیع کردم. آقای شریفی که نمی تواند متن را بخواند. برگه را به من برگرداند و از جیبش چیزی شبیه یک 
تلفن همراه قدیم بیرون آورد. بعد فهمیدم که یک ضبط صوت است که حدود ۳۰ پیش خیلی مدرن بود اما 

حاال از دور خارج شده است. اما هنوز می شد مذاکرات را ضبط کرد. 

در حالیکه ضبط صوت را برای کار آماده می کردیم،  آقای شریفی برخی از کارهای خودش را که سال ها قبل 
برای ضبط گزارش جلسات انواع انجمن ها و شرکت هایی که خودش راه انداخته از آن استفاده می کرد برایم 

توضیح می داد که معنای ضمنی اش این بود که با این کارها بیگانه نیست. 

بعد از آماده شدن ضبط صوتی از او خواهش کردم که وضعیت جلسه را در ضبط صوت تشریح کند. این کار 
را کرد و ضبط را روی زمین گذاشت که کار را شروع کنیم. 

در جلسه قبلی من به عنوان دبیر انتخاب شده بودم. در نتیجه صورتجلسه نشست اول را قرائت کردم و توضیح 
دادم که بین اصطالح »اصالح« و »تصحیح« تفاوتی وجود دارد. در نتیجه هنگام تصویب صورتجلسه نباید از 

اصطالح »اصالح استفاده شود. بلکه باید از اصطالح تصحیح استفاده کنیم. 
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بعد از قرائت صورتجلسه نشست قبل که بدون تصحیح به تصویب رسید، مذاکرات ما شروع شد و هر لحظه 
که جلو می رفت اختالف نظرات و تفاوت طرز کار دو ذهن بیشتر و بیشتر نمایان می شد. با استیصال از خودم 
می پرسیدم: وقتی دو ایرانی که این همه با هم مشترکات دارند، در عین حال، این همه تفاوت هم دارند،  چطور 
ممکن است با هم همکاری کنند؟ و آیا این قواعدی که من یاد گرفته ام می تواند سبب شود که دو نفر ایرانی 

مثل من و همکالسی قدیمم با هم همکاری کنیم؟ 

به نظر خودم، در این جلسه چند رفتار خوب از من سر زد که سبب شد دستاوردهای جدیدی کسب کنم 
که در ادامه شرح می دهم. یکی اینکه تصور می کنم با تمرین های زیاد - مثال گوش  کردن های با دقت به 
صحبت های افراد و به رادیوهایی که به زبان غیرفارسی برنامه پخش می کنند - آنچه که به نام مهارت گوش 
دادن گفته می شود - تا حد قابل قبولی در من ارتقا یافته است. به این معنا که می توانم ضمن گوش کردن دقیق 
به طرف مقابل، بخش های دیگری از ذهنم را به کارهای دیگر وادارم و همزمان به جای گوش دادن صرف، 
دهنم کارهای دیگری را نیز انجام دهد. مثال، صحبت های طرف را، در حالیکه دارد با دقت گوش می کند، 
تعارضات  متوجه می شود. گسستگی در ساختار،  را  آن  تناقضات  مرور هم می کند. جمع بندی هم می کند. 
قسمت های مختلف آن با هم، اثراتی که هر جمله ی طرف بر درک و عواطف خودم می گذارد،  و پیش بینی 
واکنش هایی که ممکن است در برابر حرف های طرف مقابل از من سر بزند، و ارزیابی انتقادی این واکنش ها 
از جمله برخی از کارهایی است که فکر می کند ذهنم در حالیکه به صحبت طرف گوش می دهد این ها را 

هم انجام می دهد. 

از این گذشته، قبال ذهنم قادر نبود بیش از چند لحطه و یا حد اکثر چند دقیقه روی صبحت کسی تمرکز کند 
و  صحبت ها را بدون وقفه و بدون پرش دنبال کند. به خاطر دارم، به محض اینکه چند لحظه به صحبت های 
طرف گوش می دادم، انواع صداها در گوش خودم بلند می شد و ذهنم مشغول گوش سپردن به این صداهای 
با همان روشی که  ناخواسته درونی می شد. حاال این طور نیست و ذهنم قادر است مدت نسبتًا طوالن و 

توضیح دادم به صحبت طرف مقابل گوش بدهد. 

با این روشی که به صحبت های آقای شریفی و حتی به صحبت های خودم به عنوان یک شخص ثالث گوش 
می کردم، سؤال اصلی ذهنم نیز همان بود که نقل کردم: چطور می توانم از قواعدی که آموخته ام برای ایجاد و 

تدوام همکاری با این همکالس سابق استفاده کنم؟ 

است  خوب  شد،  منجر  اینجا  به  که  روندی  توضیح  برای  اما  رسیدم.  جالبی  پاسخ های  به  خودم  نظر  به 
صورتجلسه نشست دیروز زا نقل کنم و بر اساس پیشنهادی مصوب توضیح بدهم که در ذهن من چه گذشت 
که سرانجام به جند پیشنهاد مشخص برای اقدام رسیدیم. اما صورتجلسه نشست دیروز که هنوز برای آقای 

شریفی ارسال نکرده ام:

صورجلسه دومین نشست دو نفره 
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

دومین نشست دو نفره آقایان مهندس ناصر شریفی و داود حسینی ظهر جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶ در برگزار 
شد . 

ابتدا صورتجلسه نشست قبلی قرائت و بدون تصحصح به تصویب رسید. 

آقای مهندس ناصر شریفی به عنوان رئیس موقت و آقای داود حسینی به عنوان دبیر موقت انتخاب شدند. 

ترجمه فارسی ویرایش دهم دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شد و قرار شد نشست های 
این گروه بر اساس قواعد دستورنامه برگزار شود مشروط بر اینکه قبل از اجرای هر قاعده، همان قاعده قرائت 
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و تشریح شود و با اصالح و یا بدون اصالح مورد موافقت قرار بگیرد. 

پیشنهاد آقای ناصر شریفی مبنی بر اینکه آن بخش از مسؤلیت های رئیس موقت را که به اداره جلسات مربوط 
می شود آقای داود حسینی بر عهده بگیرد به تصویب رسید. 

پیشنهاد آقای شریفی مبنی بر تشکیل کمیته ای یک نفره با مسؤلیت آقای شریفی »تعریف فرهنگ اشتغال را 
طی یک قطعنامه تهیه کرده و برای تصویب به نشست آتی تقدیم کند« به تصویب رسید. 

پیشنهاد آقای حسینی مبنی بر تشکیل کمیته ای یک نفره با مسؤلیت وی، »شاخص های شناسایی و دعوت از 
افراد را تهیه کرده و برای تصویب به نشست آتی تقدیم کند« به تصویب رسید. 

کار مانده از قبل: 

در ادامه این نشست پیشنهاد مانده از قبل مطرح و بعد از رد اصالحیه های آقای داود حسینی به شکل زیر به 
تصویب رسید: 

هدف: تشکیل تیمی )چند(  نفره برای ایجاد وب سایتی برای ترویج فرهنگ اشتغال و تولید در کشور. 

جلسه ساعت ۱۵ خاتمه یافت. نشست بعدی ظهر جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶ در دفتر کادرها برگزار خواهد شد. 

دبیر موقت 
داود حسینی 
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