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ﻣﺷﮑل اﺧﯾر ﺳوﺗﺎ و ﺗﺷﻧﺟﺎت ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﮐﮫ اﻋﺿﺎ و ﻋﻼﻗﻣﻧدان اﻧﺟﻣن را آزرده ﺧﺎطر ﮐرد درﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺗﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺑوده
اﺳت .ﻟﯾﮑن ﺑﮫ واﺳطﮫ وﺟود ﯾﮏ ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑزرگ ﮐﮫ اﻋﺿﺎﯾش در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗردهاﻧد در ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد ﮐﮫ داﻣﻧﮫاش از اﻋﺿﺎ ﻓراﺗر رﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﺷرﯾف را ﻧﯾز درﮔﯾر ﻧﻣود .در ﭘﯽ
درﺧواﺳت ﮔروھﯽ از اﻋﺿﺎ ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫای ﮔرد ھم آﻣده ﺑودﻧد ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳوﺗﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮔروه آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ روﯾداد ھﺎی اﺧﯾر ﻣﺷﮑﻼت را رﯾﺷﮫﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﺑﮫ ﺗدوﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ
ھﻣت ﮔﻣﺎرﻧد ﮐﮫ از وﻗوع ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ﮔروه ﻣﺎ از روز  ۵ژاﻧوﯾﮫ ﮐﺎر ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد و در ﺑدو اﻣر از ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﻋﻼﻗﻣﻧد دﻋوت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧود
را در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ وﯾدﺋوﯾﯽ ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ اطﻼع ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﮔروه ﮐﺛﯾری از اﻋﺿﺎ ) ٢١ﻧﻔر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ وﯾدﺋوﯾﯽ و ﭼﻧد ﻧﻔر ھم
ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﯾﻣﯾل( از اﯾن دﻋوت اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرده و ﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﻧظرات ﺧود ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ﺗﻣﺎم اﯾن ﻋزﯾزان
ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظرات در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد از ﻣﺷﮑﻼت اﺧﯾر ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر اﻧﺟﻣن و
دﺷواریھﺎﯾش را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽﮔرﻓت ،ﺑﮫ واﺳطﮫ وظﯾﻔﮫای ﮐﮫ از طرف ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ﻣﺎ واﮔذار ﺷده ﺑود ﮔزارش ﺣﺎﺿر
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺧﯾر ﻣﯽ ﭘردازد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﺣﺗرام دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻗت ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳوﺗﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ
روﯾدادھﺎی اﺧﯾر را ﻧﯾز ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای دارﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗﺿﺎوﺗﯽ در ﺿﻣﯾﻣﮫ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﮔزارش اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﮔزارش از ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻋﺿﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواد ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﮐﮫ
ﻣﺑﻧﺎی ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎﺳت.
در اداﻣﮫ اﯾن ﮔزارش اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻧظری ﺑﮫ روﻧد روﯾداد ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم رﯾﺷﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﺷﮑل اﺧﯾر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﭘﯾش
ﭼﺷم اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم ﻗرار دھﯾم .در اداﻣﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧود را در ﺳﮫ ﻗﺳﻣت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎ ،رﺋوس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،و ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای ﺗﻘدﯾم ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻻزم ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﺣﺎﺿر ﺑرآﯾﻧد اﺟﻣﺎع اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾدوارﯾم ﻣورد رﺿﺎﯾت ھﯾﺎت ﻣدﯾره و اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم ﺳوﺗﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای داﺷﺗن ﺳوﺗﺎﯾﯽ ﻣوﻓقﺗر
ﻓراھم آورد.
. ٢رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑل اﺧﯾر
اﻋﺗﻘﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﻣن ﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد از
ﻧظر ﺗﻌداد اﻋﺿﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر از ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷد .از ﻧظر ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻘﺻود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑزرگ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ﺑررﺳﯽ روﯾدادھﺎ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل اﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ واﺳطﮫ ﭼﻧد اﺷﺗﺑﺎه و ﺑرداﺷت ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻐﯾﯾرات
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای ،ﺟﻠوﮔﯾری از وﻗوع ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳوﺗﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣرز ھزار ﻧﻔر
رﺳﯾد .ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻠﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺣدود ﻧﻣودن ﻋﺿوﯾت ﺑﮫ ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﺷرﯾف )ﮐﮫ ﺗﺣﻘق آن ﻧﯾز در ﻋﻣل ﺳﺎده
ﻧﺑود( ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷﻧﯽ در ﻣورد ھدف و ﻧﺣوه اداره و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔروه در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود .ﺑﻌد از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺧوش و
ﺷﯾرﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدان دور از اﻧﺗظﺎر ﻧﺑودﻧد رخ ﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣرﺟﻌﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت و ﺗﻌرﯾف ﺧطوط
ﻗرﻣز اﺣﺳﺎس ﺷد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﺗﻼﺷﯽ ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻋﻘب ﻧﯾﺎﻓﺗﺎدن از اﺧﺗﻼﻓﺎت در ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ )ﺑﺣث و اﺧﺗﻼف
ﻧظر ﺑﯾن اﻋﺿﺎ و ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﺳوﺗﺎ( در ﺻدد ﺗدوﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرآﻣد و وظﯾﻔﮫ ﻣدﯾرﯾت را ﺑﮫ ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ادﻣﯾن
ھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﭼﻧد ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﭼﻧد ﻋﺿو دﯾﮕر ﺳﭘرد .ﺗﻌرﯾف ﻧﺷدن ﺣدود اﺧﺗﯾﺎرات ادﻣﯾن ھﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن
ﮔروه و ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﻧﺟﺎﻣﯾد .ادﻣﯾن ھﺎ وظﯾﻔﮫ ﺧود را ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﮔرﻓﺗﻧد و زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻرف آن ﮐردﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل
ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺣق دﺧﺎﻟت و ﺗﻐﯾﯾر اﯾن ﮔروه را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ داﻧﺳت.
اﺧﺗﻼف در ﭘﯽ ﺣذف ﭼﻧد ﭘﺳت ﺷدت ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑرده ﺷد .ﮔروه ادﻣﯾن ھﺎ ﮐﮫ ﺧود را ﻣورد
ظﻠم و ﺗﻌدی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣطﺎﻟﺑﯽ در اﻧﺗﻘﺎد از ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﻣود و در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﭘس از ﭼﻧد اﺧطﺎر و در ﯾﮏ ﻋﻣل ﺷﺗﺎﺑزده ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد روز ﺑﺳت .در ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از

اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎ ﻗطﻊ دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن در ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ وﺑﺳﺎﯾت ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ دو ﻋﺿو دﯾﮕر
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود و در ﯾﮏ ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳوﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود اﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻧدی را ﺑﮫ ﺳوﺗﺎ و ﻧﺣوه اداره
اﻧﺟﻣن در ﺣﺎل و ﮔذﺷﺗﮫ وارد ﻧﻣوده و اﺗﮭﺎم ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﻔﻠﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ ﺳوﺗﺎ ﻧﻣود .ﺑﺎز ﺷدن ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ اﯾن ﺑﺣث ھﺎی ﺗﻧد
را ﺑﮫ آن ﻓﺿﺎ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﭼﻧد روز ﺗﻠﺦ را ﺑرای اﻧﺟﻣن و ﻋﻼﻗﻣﻧداﻧش رﻗم زد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن روﯾدادھﺎ در
ﻧﮭﺎﯾت ﺿرﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺳوﺗﺎ وارد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋﺿو ﮔﯾری اﻧﺟﻣن در آﯾﻧده اﺛر ﺧواھد ﮔذاﺷت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻧداﺷﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص در اﯾﺟﺎد ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﯾن ﮔرﻓﺗﺎری ھﺎ ﺑوده اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ در اﯾن ﮔروه
ﺗﻠﮕراﻣﯽ آن را ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺻودی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﺳت و طرﻓﮫ آﻧﮑﮫ ﺧود ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺟز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای ﺳوﺗﺎ ﻣﻘﺻود ﺧﺎﺻﯽ
را دﻧﺑﺎل ﻧﻣﯽ ﮐرده اﺳت .ﻟﯾﺳت زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫای از اﯾن ﻣﻘﺎﺻد را ﺑدﺳت ﻣﯽدھد.
. ١ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﻟطﯾﻔﮫ و ﺷوﺧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾم و ﺟدﯾد
. ٢ﻣﺣﯾطﯽ ﺑرای ﺗﺑﺎدل ﻧظر در اﻣور ﻓﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣرﻓﮫای
. ٣ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺑﺣث ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھدف ارﺗﻘﺎ داﻧش ﻋﻣوﻣﯽ
. ۴ﮐﺎﻧﺎل اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳوﺗﺎ ﺑرای اﻋﺿﺎ و ﻋﻼﻗﻣﻧدان
. ۵ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﺳوﺗﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﻧﺟﻣن
. ۶ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﮔﯾری ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺳوﺗﺎ و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﻣودن آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﻋﺿﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺳﺎده ﺗر ﯾﮏ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی
ﻣورد آﺧر ﺗﺎ ﺑداﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻓرادی ﮐﮫ اﺻوﻻ ھرﮔز ﻋﺿو ﺳوﺗﺎ ﻧﺑودﻧد ﺗﺻور ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳوﺗﺎ
ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻓوت وﻗت و ﺗﺎ اﻗﻧﺎع ﮐﺎﻣل اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺳواﻻﺗﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھد .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐدام از ﻣوارد
ﻓوق ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺳوﺗﺎ ظرﻓﯾت اداره ﮔروه را دارد ﺗﺷﮑﯾل
ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری از ﮔروه ھﺎی ﺷرﯾﻔﯽ و ﻏﯾر ﺷرﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻓوق ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺷﺎﯾد ﺻرف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺳوﺗﺎ ﺑرای اداره ﯾﮏ ﮔروه دﯾﮕر اﺻوﻻ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑﺎﺷد .از طرف دﯾﮕر ﮐﺎﻧﺎل اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳوﺗﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
طرﻓﮫ در ﺧدﻣت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر اﯾﻣﯾل و ﺳﺎﯾر روشھﺎ در ﺧدﻣت اراﯾﮫ ﮔزارش و آﮔﮭﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑرای اﻋﺿﺎی ﻋﻼﻗﻣﻧد )و ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ( ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در آن ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون اﻧﺟﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ و
ﻧظرات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ،و اﻧﺗﻘﺎدات ﺧود را طرح ﮐرده و در ﻣﻌرض ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد اﻗدام ﺷﺎﯾﺳﺗﮫاﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
ﻧﻘش ﻣطﺑوﻋﺎت آزاد در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺑﺎزی ﮐﻧد .ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ در ﻣﯾﺎن ﻟطﯾﻔﮫ و ﮐﻠﯾپ ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﯾﺎ
ﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻣﯽ ﻣطرح ﮔردد .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﻣﺗوﻗﻊ ﺑود ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾن اﻧﺗﻘﺎدات را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھم ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺣق طﺑﯾﻌﯽ اﻋﺿﺎﺳت ﮐﮫ از
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﭘرﺳش ﮐرده و ﭘﺎﺳﺦ را در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣق را ﺑرای ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﯾز ﻗﺎﺋل ﺑود ﮐﮫ
ﻧوع ارﺗﺑﺎط را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .ﻓﺿﺎی ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ دارد ﻓﺿﺎی دو طرﻓﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﭘرﺳﺷﮕر و
ﭘﺎﺳﺧﮕو را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﯽ ﮔذارد و ﺷﺎﯾد اﯾﻣﯾل ﺑرای اﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺑﺎﺷد .در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد
ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﻣﺗﺷﮑل از اﻓراد ﺑﺎ ﺳﻼﯾق و ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺎﻧﻊ ﮐردن ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ از ھﯾﭻ ﻣرﮐزﯾﺗﯽ ﺑر
ﻧﻣﯽآﯾد و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐردن ﻧﺑﺎﯾد درھم آﻣﯾﺧت .اﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺳﯾﻠﮫای را در اﺧﺗﯾﺎر اﻋﺿﺎ ﻣﯽﮔذارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود در ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﻧﺟﻣن را ﻣطﺎﺑق ﻧظر اﮐﺛرﯾت ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرﻧد.
. ٣ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﺿﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳوﺗﺎ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺧدﻣت ﮐرده و در ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺗﮫ اﺧﯾر ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن
ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎ ﺷدهاﯾم ﻻزم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﺗوﺟﮫ اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم را ﺑﮫ وﺟﮫ ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺳوﺗﺎ ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾﯾم .اﮔر ﭼﮫ
در ﮐﺷﺎﮐش اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﻧﺎزﻋﺎت ﻓردی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد اﻓراد ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از واژهھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،آزادی ﺑﯾﺎن ،دﻓﺎع از ﺣﻘﯾﻘت ،اﮐﺛرﯾت ﺧﺎﻣوش و ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر
دور داﺷت ﮐﮫ ﺳوﺗﺎ ﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده دارد و ﻧﮫ راﻧﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓرﺻت
طﻠﺑﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﮐﻧد .اﻧﺟﻣن ﻣﺎ در اﻏﻠب ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎ ﮐﻣﺑود داوطﻠب در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ھﯾﺎت
ﻣدﯾره روﺑرو ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھوش ﺑود ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣوﺿﻊﮔﯾریھﺎی ﺷدﯾد در ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ اﺻوﻻ ﭼﻧﯾن
رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯽطﻠﺑد ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧدارد و ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﮐﺎر ﺟﻣﻌﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺣﺗرام و اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻓﺎرغ از ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻓردی ﺑﮭﺗر اﺳت ﺟﻧﺑﮫ ﻣﻣﺎﺷﺎت و رواداری را از دﺳت ﻧدھد .ﻣﺎدام ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری اﺻﻼح ﻧﺷود ﺗدوﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ و ﺗﻐﯾﯾر

اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺣل ﻣﺷﮑل ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد آن ﻧﯾز ﻣﻧﺟر ﺷود .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻣﺗورم
ﮐردن ﻗواﻧﯾن در ﻣﺟﻣوﻋﮫای ﻣﺛل ﺳوﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻣوظف ﻧدارد ،ﺧطر دﻓﻊ ﻧﯾروھﺎی داوطﻠب را در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت و
ﺧﺻوﺻﺎ اﻓراد ﺧوشﻓﮑر وﻟﯽ ﭘرﻣﺷﻐﻠﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋطﺎی آن را ﺑﮫ ﻟﻘﺎﯾش ﺑﺑﺧﺷﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﭼﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروھﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔس و ﭘر ﺷور ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی ھر اﻧﺟﻣﻧﯽاﺳت ،ﺣداﻗﻠﯽ از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳوﺗﺎ ﯾﺎ
ﺣداﻗل ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧﺻوص در ﻧﮭﺎدی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺿرورﯾﺳت و ﺑدﯾن ﺟﮭت ﻓﻌﺎﻟﯾت در
ﺷﺎﺧﮫھﺎ و ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدم اول ﮐﺎر در ﺳوﺗﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻌﺎﺑﯾری ﭼون ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣدﻧﯽ در ﻧﮭﺎدی
ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای ﺧﺎص در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺳﯽ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻋﺿوﯾت ﮐرده و ﻧﮫ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت .ﻣﺷﺎﺑﮭﺎ اﻧﺗظﺎر ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرای اﻣوری ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده
)ﻣﺛل ﭘﯾن ﮐردن اطﻼﻋﯾﮫای در ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ( ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﮫ ﺑدون آن ھﯾﭻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
در ﺗﺿﺎد اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎرﮔﯾری و اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻗﺎﯾل ﺷدن و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻟﺣظﮫای و ﯾﺎ ﻓردی ﻏﯾر
ﺣرﻓﮫای ﺑوده ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﻧدارد.
. ۴آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
 : ۴-١ﮔروهھﺎی ﺗﻠﮕراﻣﯽ
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﺷﺎره ﺷد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﻣﺷﮑﻼت اﺧﯾر ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮑﯽ از
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﭘروﺳﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭼﻧﯾن ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اﺳت.
. ١ھدف ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه :اﯾن ھدف ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت زﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﺷود.
اﻟف( آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮔروھﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺟود دارد؟
ب( آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮔروھﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺳوﺗﺎ دارد؟
ج( آﯾﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھدف ﻣورد ﻧظر را ﻣﺗﺣﻘق ﮐﻧد ﯾﺎ ﭼﻧد ﮔروه و زﯾر ﮔروه ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت؟
. ٢ﻧﺣوه اداره ﮔروه :در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت زﯾر ﻻزم اﺳت.
اﻟف( آﯾﺎ ھدف ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾﺎم ﻣرﺑوط و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول در ﮔروه را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ
ﺗﺻوﯾب ﺷود؟ وظﯾﻔﮫ ﺗﻌﯾﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮔروھﯾﺳت؟
ب( ادﻣﯾن ﯾﺎ ادﻣﯾن ھﺎی ﮔروه را ﭼﮫ ﻣرﺟﻌﯽ و ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ج( ﺷرح وظﺎﯾف و ﺣوزه اﺧﺗﯾﺎرات ادﻣﯾن ھﺎ در ﭼﮫ ﺣد اﺳت؟
د( ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان از ﺗداﺧل ﻣﺳﯾوﻟﯾتھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود؟
. ٣ﻣﺎ وﺟود دو ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ زﯾر را ﺑرای ﺳوﺗﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھدف ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻧﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣدﯾرﯾت
ھﺳﺗﻧد .از ﻧظر ﻣﺎ ھر ﮔروه دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد.
اﻟف( ﮐﺎﻧﺎل اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ طرﻓﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺟﮭت اراﯾﮫ ﮔزارش ھﺎ ،آﮔﮭﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻧﺷر اﺧﺑﺎر ﺳوﺗﺎ )در
ﮐﻧﺎر اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ اﺻﻠﯽ(
ب( ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑرای اﻋﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را اﻋﻼم ﮐردهاﻧد ﺟﮭت ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﭘﯾراﻣون ﺳوﺗﺎ
در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻧﮑﺎت زﯾر را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت.
. ١راه ﺻﺣﯾﺢ ارﺗﺑﺎط ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺳوﺗﺎ اﯾﻣﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط دو طرﻓﮫ و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﭼﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎ ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻓوق اﻟذﮐر ﺧود را در ﺟرﯾﺎن
ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﻋﺿﺎ ﻗرار داده و آﻧﮭﺎ را در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾریھﺎی ﺧود دﺧﺎﻟت دھﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗﻊ ﺑود در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺣث ھﺎ
ﺷرﮐت ﮐرده و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد.
. ٢ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑدون اطﻼع و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳوﺗﺎ در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐﻧد.
 : ۴-٢اطﻼﻋﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎل:
طﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره از ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺳوﺗﺎ ﺑرﺧوردارﻧد و ﺳﻠب ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
اﺣراز ﺷراﯾط ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت .اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻرف ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت )و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
اﻧﺟﻣن( و درج ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑدون اﺟﺎزه ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳوﺗﺎ را درﮔﯾر

ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧد .ﻋطف ﺑﮫ روﯾداد ھﺎی ﺗﻠﺦ اﺧﯾر ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت
ﻣدﯾره در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘرھﯾز از ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد.
 : ۴-٣ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ:
ﯾﮏ اﺻل اﺑﺗداﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ( ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﻣﺑﺎﺣث ﻣطروﺣﮫ در ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﺳت ﺗﺎ اﻋﺿﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑدون واھﻣﮫ از ﻧﺷر ﻧﺎﻗص ﻧظراﺗﺷﺎن در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ از ﺣق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻋﺿﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ در ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻧﺗظﺎر از ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾﮫ
ظرﻓﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾش ﺑردن ﻧظرات ﺧود اﺻل ﻓوق را ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده و ﭘس از اﺧذ رای و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدن ﺗﺻﻣﯾم ﻧظر
اﮐﺛرﯾت را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و از آن دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .آﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ رﻓﺗﺎر ﻏﯾر ﺣرﻓﮫ ای ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ،اداره ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾر
اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد )ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺧراج ﻓرد ﺧﺎطﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯾرد(
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓردی ﮐﮫ در اﻗﻠﯾت اﺳت ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺑﺎﺣث داﺧﻠﯽ و ﯾﺎرﮔﯾری در ﺧﺎرج از ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳﻌﯽ در ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار دادن اﮐﺛرﯾت ﻧﻣوده و رای ﺧود را ﭘﯾش ﺑﺑرد .ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ ﻧظر ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺟﻠﺳﺎت اﯾن ھﯾﺎت
ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷود ﻓﻘط اﻋﺿﺎی اﯾن ھﯾﺎت ﺣق ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﺟﻠﺳﮫ و ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ رای دادن دارﻧد و
ﺳﺎﯾرﯾن ﻓﻘط ﻧﺎظر ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﭼﻧد ﻧﻔر از اﻋﺿﺎ ﺷرﮐت ﮐرده و ﭼﮫ ﻧظری دارﻧد
ھﯾﭻ ﺑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑﺎ اﺻل ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﻣﻘﺎﺑل اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ﻧدارد.
ﻋطف ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﺧﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره در اﺑﺗدای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺗﻌﮭد ﻧﺎﻣﮫای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘرھﯾز
از ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد.
 : ۴-۴ﺣدود اﺧﺗﯾﺎرات آﻓﯾﺳرھﺎی اﻧﺟﻣن:
ﺗﻌرﯾف ﺣدود اﺧﺗﯾﺎرات آﻓﯾﺳرھﺎی اﻧﺟﻣن و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﻣل در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣطرح ﺷده اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ رای اﮐﺛرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ھﯾﭻ ﻋﺿوی ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﺳوﺗﺎ را
ﻧدارد .اﺧﯾرا آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫای از طرف ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎء ﺳوﺗﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر اﺟراﯾﯽ در اﻧﺟﻣن را دارﻧد ﺗدوﯾن و ﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ارﺳﺎل ﺷده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھداﻓش ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾقﺗر ﻣﺟﻣوﻋﮫ وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات آﻓﯾﺳر ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﺳت .در
ﻋﯾن ﺣﺎل روﺷن اﺳت ﮐﮫ اداره ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑدون درﺟﮫ ای از ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻋﺿو دﯾﮕری ﭘﺎ را از ﻣﺣدوده اﺧﺗﯾﺎرات ﻓراﺗر ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
ﻣﺳﺎﻟﮫ را در داﺧل ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕذارد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﮔر ﭼﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﮭﺎدی ﺧﺎرج از ھﯾﺎت
ﻣدﯾره وظﯾﻔﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را ﺑر ﻋﮭده دارد ،در ﺳوﺗﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھم ﺑر ﻋﮭده ﺧود ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﺳت
و در ﻣوارد اﺧﺗﻼف ﺗﻔﺳﯾر اﮐﺛرﯾت ھﯾﺎت ﻣدﯾره از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻻزم اﻻﺟراﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣطرح ﺧواھد ﺷد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺗﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﻣﺎ ھم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﻧﮭﺎد ﺑﺎزرس در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﻣﮭم ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد.
 : ۴-۵ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺑرای آﻓﯾﺳرھﺎی ﺟدﯾد اﻧﺟﻣن:
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ روش اﻧﺟﺎم اﻣور و اداره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳوﺗﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد،
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن روش ھﺎ ﺗدوﯾن ﺷده و در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ﻗرارﺑﮕﯾرد .اﯾن ﻣدارک ﻣدون ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﺑوردھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺟدﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد.
. ۵ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫای
ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ در ﺳوﺗﺎ ﺑﮫ ﻧدرت اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟدی دارد ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽطﻠﺑد .ﻣﺎ ﻧﯾز در
اﯾﻧﺟﺎ در ﺻدد اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺑوده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎ ﺳﭘردن اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﮭم ﺑﮫ ﮔروھﯽ
از اﻓراد ﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣوارد زﯾر ھﻣت ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ و در ﺻورت ﺗﺻوﯾب ﺗﻐﯾﯾرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﮫ رای ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮕذارد.
: ۵-١ﺑﺎزرس ﯾﺎ ھﯾﺎت ﺑﺎزرﺳﺎن :وظﯾﻔﮫ ﮐﻠﯽ اﯾن ﻧﮭﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧظﺎرت ﺑر رﻋﺎﯾت اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ از طرف ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﺑررﺳﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻋﺿﺎﺳت .ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی اﯾن ھﯾﺎت و ﺣوزه اﺧﺗﯾﺎرات و ﻣﺳوﻟﯾﺗﮭﺎی آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﻣل ﺟدی دارد .اﯾن ﻧﮭﺎد
ﻣﯽﺗواﻧد اﺑﺗدا ﺳﻌﯽ در ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺳﭘس در ﺻورت ﺗﮑرار ﺧطﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺗذﮐر ﮐﺗﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در ﺻورت ﺗﮑرار
ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﺷدﯾد ﺑودن ﺧطﺎ ﺑﺎ ﻓراﺧوان ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺧواھﺎن ﺑرﮐﻧﺎری ﻓرد ﺧﺎطﯽ از ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺷود.

: ۵-٢اﻋطﺎی ﺣق ﺗﻌﻠﯾق ﻣوﻗت ﻋﺿو ﺧﺎطﯽ ﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره :ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺧطﯽ ﻓردی از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ
اﺻول ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺟﻣنھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺣرز ﺷد ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻗداﻣﯽ ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺿو ﺧﺎطﯽ اﻧﺟﺎم دھد و ﻋﺿوﯾت ﻓرد در ھﯾﺎت ﻣدﯾره را ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗت و ﺗﺎ زﻣﺎن اراﯾﮫ ﻧظر ھﯾﺎت ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻣﻌﻠق ﮐﻧد.
ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺷﮑل اﺧﯾر
. ١ﺗﻘوﯾت ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣده ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳوﺗﺎ در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺳﭘردن ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗری از
اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﭘردن ﭼﻧد ﮐرﺳﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ اﻓرادﯾﺳت
ﮐﮫ در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﺗری از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ و ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﺧﻠﯽ
آﻧﮭﺎﺳت .
. ٢ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھﯾﺎت ﻣدﯾره :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودن ﺳوﺗﺎ و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓراد ﻣﻧﺗﺳب ﺑﺎ
ﺳوﺗﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻋﺿﺎی داﺧل اﯾران ﺑوﺟود آورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺎ داده ﺷد ﮐﮫ در آن ﻧﮭﺎدی ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﮐت اﻓرادی ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر ﻟﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾران دارﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺷود ﯾﺎ
ﺣداﻗل از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﻋﺿوﯾت در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
. ٣دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﯾﺎل :ﯾﮏ روش ﻣدرن در اداره اﻧﺟﻣن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﯾﺎل ) (liquid democracyﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ )و ﻧﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻧﺗﺧب( در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل رای
ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳوﺗﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟدی دارد.
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