ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﻴﺰدﻫﻢ ژوﺋﻴﻪ  ۲۰۰۵در ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺸﺐ ،ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻓﻮرﻳﻪ  ۲۰۰۶در آﺧﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﺎری وﺳﻴﻌﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ
و ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎن داد.
از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻨﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻪ
ﻃﺮح ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﻦ واﺣﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ﮐﺎر ﺑﻴﺤﺎﺻﻞ ﻣﺎﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ رﺳﻮل آذرﻧﻮش و ﺑﻬﻤﻦ اﻣﻴﻨﯽ ﻃﺮح ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ اﺣﻤﺪ آزاد ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﻤﺮاه ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر از دﻳﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺼﺪ ﻃﺮح و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺸﺖ ﺗﻦ اﻋﻀﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﻳﻨﮏ در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﺮ روﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮد ،دو ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺮح ﻣﺒﻨﺎى ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﺻﻼح و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﺪ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی ،ﻓﺮزام
رﺳﺘﮕﺎر ،ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻘﺼﻮدﻧﻴﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﺑﻴﺮون از ﮔﺮوه ﮐﺎر،
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آوردﻧﺪ و
ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ۲۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴ -۱۳۸۴ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶

ﮔﺰارﺷﻰ دﻳﮕﺮ از دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ

ﺳﺮاﺳﺮى ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات و
ﻻﺋﻴﻚ
ﮔﺰارﺷﻰ دﻳﮕﺮ از دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ ﺳﺮاﺳﺮى ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات و ﻻﺋﻴﻚ
ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪى
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  ۱۰اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ۳۰ – ۱۳۸۵آورﯾﻞ ۲۰۰۶
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺲ ازدو ﻣﺎه از ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ در ﺷﻬﺮ
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﻓﻮرﻳﻪ .ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۲۰
آورﻳﻞ  ۲۰۰۶در ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ان ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

” رای ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﺰارش  ۲ﻧﻔﺮ راﺿﯽ ۲ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ ،و  ۱رای ﻣﺨﺎﻟﻒ.ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش دﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
)ﺗﺎﮐﻴﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ( .ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺰارش ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻄﻮر ﻓﻮق دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ام ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻨﺎم ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ راﺿﯽ؟
ﺗﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﻴﺮﺟﺪی و اﻫﻤﺎل ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎی  ۲ﻧﻔﺮ راﺿﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻪ ازای
آﻧﺮا در ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻳﺎﻓﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،اﻣﺘﻨﺎع در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رای ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻓﺮاد را ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و
ﮐﺸﺪار رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ را.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ واژه ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﮔﺰارش
آﺷﻨﺎﺋﯽ دارد؟
دوم آﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ روش را ﮔﺎﻣﯽ دﻳﮕﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﻴﺪه اﻳﻢ ﺗﻨﻮع آرا را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و اﻗﻨﺎع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻴﻢ.اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ
اﺻﻮل ﻋﺪول ﮐﺮده؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم رای ﮔﻴﺮی ﻫﻢ از اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرا
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ .از  ۵ﻧﻔﺮ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه  ۲ﻧﻔﺮ راﺿﯽ ۲ ،ﻧﻔﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ و ا ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻳﻦ اﻣﺮ ،اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرا ﻳﻌﻨﯽ  ۳ﻧﻔﺮ از  ۵ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﮔﺰارش زﻳﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ” راﺿﻴﺎن” ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ ،آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻧﺸﺎر دﻫﻨﺪ.
ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﻧﻔﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻏﻴﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟
ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﻳﻦ ﻓﻘﺪان ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﻫﻤﺎل ﮐﺎری را در ﺑﺎره اﻧﺠﺎم و ﻇﻴﻔﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ
ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺘﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮑﯽ از اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﺑﻮدم ،ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم ﺗﺎ:
 –۱دوﺳﺘﺎن ﺗﺪارک ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻓﻴﻠﻢ اﺟﻼس را ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش در اﺧﺘﻴﺎرم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺣﺘﯽ رای ﮔﻴﺮی ﻫﺎ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺮا روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
 –۲ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﻘﺺ و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺎﺣﺶ اﺳﻨﺎد ،ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ای ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی
ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﻢ.
 –۳ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪء ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ اداره
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت و ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﻴﮏ دارم ﻻزم دﻳﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺎره “ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه” ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارم.ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻧﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و از
ﺗﮑﺮار اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ روش ﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪى
***
اﺟﻼس ﺳﻪ روزه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ در روزﻫﺎی  ۲۶ ،۲۵ ،۲۴ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۶در
ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶
اﺟﻼس ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻳﺎد و ﺑﺎ ﺧﻴﺮﻣﻘﺪم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اداره ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻮل
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی ،آﻗﺎی رﺿﺎ اﮐﺮﻣﯽ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری درﺟﻠﺴﻪ ﺟﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.

اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻬﺸﻴﺪ راﺳﺘﯽ ،ﺳﺮورﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی و آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ و ﻋﺒﺎس
ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﮔﺮوه ﺗﺪارﮐﺎت در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪود  ۱۳۰ﺗﺎ  ۱۴۰ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﻳﺶ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
آﻣﺮﻳﮑﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﻳﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﻫﻠﻨﺪ در اﺟﻼس ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارک آﻣﺎر دﻗﻴﻘﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارد.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارﮐﺎت آﻗﺎی اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش اﻳﻦ
ﮔﺮوه را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺿﺮان رﺳﺎﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی زن ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن زن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ زن و ﺳﻪ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.از  ۵۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در رای ﮔﻴﺮی  ۴۴ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ۲،
ﻧﻔﺮﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۲ﻧﻔﺮ در رای ﮔﻴﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻴﻬﻦ
ﺟﺰﻧﯽ ،ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮورﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی و آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮑﻮﻧﯽ،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ،ﺑﻴﮋن ﻣﺤﻤﻮدی
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭘﺲ از اﻧﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ از روز دوم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری از ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.ﭘﺲ از
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه داده ﺷﺪ،ﻫﻴﺌﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻖ رای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮی در ﺑﺎره آن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا وﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﭘﺎﻟﺘﺎک ﻫﻢ از ﺣﻖ رای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺟﻼس ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻼم ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻳﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و اﺳﻘﻼل اﻳﺮان رﺳﻤﺎ
آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ آﻗﺎی ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ راﻳﺞ ﺷﺪه و ﺑﺮای اداره ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ واژه ی ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.رای در ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺿﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ  ۴۴رای ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ۷ .ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در رای ﮔﻴﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد  .۲۰۰۶ .۰۶ .۱۸ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﮔﺰارش ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ.دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر ،آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده و
ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﮔﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در
اﺧﺘﻴﺎر اﺟﻼس ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﻴﻨﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ” ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺷﺎﻟﮑﻮﻧﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﯽ از واﻗﻌﻴﺎت
ﺑﻮدﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻳﺎری
رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎﻻت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،راه ﻫﻤﮑﺎری آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻮار ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت درج ﺷﺪه در
ﺻﺪای ﻣﺎ رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﺪم ﮐﺎراﺋﯽ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را دراﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ.ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﮑﻪ
ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎی ﭘﻴﺶ از
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد:
 -۱آﻳﺎ ﺷﻮرا ﺗﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ارﮔﺎﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -۲آﻳﺎ ﺷﻮرا در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﻴﮏ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟  -۳آﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻓﻨﯽ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻗﺒﻞ از اﺟﻼس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۴آﻳﺎ ﺷﻮرا ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﻴﻞ و اﻧﺤﻼل ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اراﺋﻪ داده اﺳﺖ؟
 -۵آﻳﺎ ﺷﻮرا دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻮت ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ اوﻟﻴﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﯽ ﺑﺮد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﻮرا اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻮرد آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ .ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧﻴﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮑﺘﻮب ،اﺟﻼس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ۱۴رای ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ رای اﻋﻀﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺘﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ،ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﺎر
آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ  ۹ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﻼس ﭘﺎرﻳﺲ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ،ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه ،ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ
زاده ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﻴﻪ ای در ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻋﻮت از ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن آﻗﺎﻳﺎن
اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ آزاد ،ﺑﻬﻤﻦ اﻣﻴﻨﯽ ،رﺳﻮل آذرﻧﻮش ،ﺷﻴﺪان وﺛﻴﻖ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﮐﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﮔﺮوه در  ۱۱ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۰۶ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه  ۲ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۸ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده،
اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه ،ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ،
ﺷﻴﺪان وﺛﻴﻖ و ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﻬﻤﻦ اﻣﻴﻨﯽ و رﺳﻮل آذرﻧﻮش ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺮح دﻳﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ آزاد اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﻖ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی آﻗﺎی ﺟﻼل
ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ را ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ در ﺑﻴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ.
آﻗﺎی آزاد ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﻼس اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر دو
ﺳﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ،دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر آﻗﺎﻳﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻴﺎوﺷﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻃﺮﺣﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای
ﻣﺎ در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎء و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ.ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ی ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻗﻨﺒﺮی اﻳﻦ دوﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺎن اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﺸﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ اﺟﻼس ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ،ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ
در اﺟﻼس در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ دراﻳﺮان ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه،
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻴﺎوﺷﺎن ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(.
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۵ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در اﺟﻼس ﭘﺎرﻳﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ
درﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ دوم
ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﻮف ﻣﺎ ﻧﺒﻮد.ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺶ در ﻃﻮل ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺑﻬﻤﻦ
اﻣﻴﻨﯽ ،اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ،ﺷﻴﺪان وﺛﻴﻖ ،ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ،ﻣﻬﺮداد
دروﻳﺶ ﭘﻮر ،اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﺑﺤﺚ در
ﺑﺎره ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.
ﻗﺮارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮری ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۵و  ۱۶اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۰۵در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻨﺎدی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮاری ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان از ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻀﺎی ﺣﺪاﻗﻞ
 ۲۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ان ﻗﺮار ﻫﺎﺑﺎ وﻗﻮف و آﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﺳﻨﺠﻴﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺟﻼس اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن” ﻗﺮارﻫﺎ” ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن”
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ” ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۲۰ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .دو ﻣﺘﻦ در ﺑﺎره ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ،از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺣﻴﺪر ﺗﺒﺮﻳﺰی اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا از اﻣﻀﺎ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ء در اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺘﻦ دﻳﮕﺮی از ﻃﺮف ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮدر
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
ﻳﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺘﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﻆ اﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻼج ﭼﻮن اﻳﺪز و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارﻫﺎ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻋﻀﺎی اﻳﻦ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺼﺎری ،ﻧﺴﺘﺮن اﻣﺠﺪی ،ﻣﻨﻴﺮه ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻧﺪا ﻓﺮخ،
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر و آﻗﺎﻳﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،اﮐﺒﺮﺳﻴﻒ ،ﻓﺮﻳﺪون اﺣﻤﺪی ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ،ﺣﻴﺪر
ﺗﺒﺮﻳﺰی ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﻴﺎت ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﺷﻬﺎب ﻓﻴﻀﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎی ﻓﺮزﻳﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن در اﻣﺮ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺎﺿﺮان در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی دو ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮای ادﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ

از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺣﺰاب اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﺋﯽ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ اﺟﻼس رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺳﺎزﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺑﺮان ﮐﻮﻣﻠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﻳﺮان )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای درج در ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ(.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن اﻳﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان
ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻓﺎع از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان  /ﺑﻠﮋﻳﮏ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ  /ﭘﺎرﻳﺲ
ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺳﻮﺋﺪ
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺳﻮﺋﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن اﻳﺮان
در ﭘﺎﻳﺎن روز دوم اﺟﻼس از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺗﺪارک دﻳﺪ ه ﺷﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻫﻴﭽﮑﺪام از ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ،ﺳﻨﺪ ی را ﺑﻨﺎم ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اراﺋﻪ داد ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﻴﺰش
دو ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ درون اﺟﻼس .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺠﺎی
آﻧﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺷﻴﻮه ای ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ د ر ﺑﺎره اﺟﺰای آن رای ﮔﻴﺮی ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ در روز
ﺳﻮم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﺟﻼس ﺑﻪ اﻳﻦ روال ﮐﺎر ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻗﺎی ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر وارد ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮو رای ﮔﻴﺮی ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ  ۷۸ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۹ﻧﻔﺮ از
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک در رای ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

 .۱ﻧﺎم :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان
اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺎ  ۴۹رای ﻣﻮاﻓﻖ  ۱ﻣﻤﺘﻨﻊ و  ۸رای ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
 -۲ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺑﺮای ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻻﺋﻴﮏ در اﻳﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۷رای ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺮﺳﻴﺪ(.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در
آن ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻓﻘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎرات
ﻓﺮدی و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد رادر ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ از راه ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۳۸رای ﻣﻮاﻓﻖ  ۱۷رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
 -۳ﻫﻤﺮاه :ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻣﻴﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺼﻮب اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اراده آزاد و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎ
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺣﻘﻮق
ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۶۰در ﺻﺪ آرا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.
 ۴ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ :ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎ در ﻫﻤﻪء ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ.
ﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎ در اﺗﺨﺎذ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﮐﺜﺮﻳﺖ آرا آزادﻧﺪ .اﻗﻠﻴﺖ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻨﯽ آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﻴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۵۱رای ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
 -۵ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻳﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر از اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺎ
ﭘﺎﻳﺪارﺟﻨﺒﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻳﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ اﻳﻨﺪ و در
ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻒ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد آزادﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت واﺣﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﻮازی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻮازی ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻳﻦ اﻳﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن از اﻳﺠﺎد
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی در ﺣﻮزه ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام را ﻧﻴﺰ در
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؛ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺮادف ﻧﻘﺾ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ ”،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎری “ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮی ﺑﺮای
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎده دﻳﮕﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﺪار و ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ” ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی” اﻳﻦ اﻳﺪه را
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ” اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮده” ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۴۲رای ،ﻣﻮاﻓﻖ  ۱۸ﻣﺨﺎﻟﻒ ۴ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ ۴ ،ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در رای ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮي
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﻨﻈﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪدر ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﻮب
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ
ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﺌﻮال ﻣﺤﻮری اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی در درون ﻣﺎ در ﺑﻴﺎن
ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﻋﺪه ای از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای
اﻧﻌﮑﺎس دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ از ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم رای ﮔﻴﺮی “اﻗﻠﻴﺖ و اﮐﺜﺮﻳﺖ ﮐﺮدن” اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎ
آن ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﺟﻼس اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﺪو ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ  ۲ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮاد از”ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی” در ﻣﺎده ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ؟ ﮐﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت،
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ از اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ( ﺑﺪل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ در آن اﻋﻀﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎی اﻳﻦ و ﻳﺎ آن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺪه ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻢ

ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران” ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻠﯽ” در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺒﺮ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن در
ﺻﻔﻮف ﻣﺎ ﻳﺎد ﮐﺮد ،از اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح رﻓﺮاﻧﺪم ﺳﺌﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﺮدی
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺋﺘﻼﻓﺎﺗﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺤﺚ
اﻗﻨﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ رای ﮔﻴﺮی ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۴۳رای ﻣﻮاﻓﻖ و  ۱۲رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ۵ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ ۱۱ ،ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در رای ﮔﻴﺮی ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﻳﺸﺎت و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رای
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﺎ رای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ از ﻫﺮ واﺣﺪ
ﮐﺎری ﻳﮏ ﻧﻔﺮ و از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ و از  ۷ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دو ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺟﻮد داﺷﺖ.ﻫﺮدو ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﻮرا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن و ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺤﺚ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺻﻮرت
ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻋﺪه ای از ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء
ﺷﻮرا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﺎ در اﺟﻼس ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رای
ﮔﻴﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ  ۴۱رای ﻣﻮاﻓﻖ ۱ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ۴ ،ﻣﻤﺘﻨﻊ  ،۱۰ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در رای ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد )ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﻼس( ﮐﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ  ۶۰درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺟﻼس ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رای ﮔﻴﺮی ﻧﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرا در اﺟﻼس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد  ۸ﻧﻔﺮ ۱۰ ،ﻧﻔﺮ و  ۱۲ﻧﻔﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺰد و ﺟﻤﻠﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد آرای آﻧﺎن ﺑﺪﻳﻦ
ﻗﺮار ﺑﻮد:

اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺴﺘﺮن اﻣﺠﺪی  ۵۰رای،ﺳﻴﻤﻴﻦ اﻓﺸﺎر  ۴۹رای ،ﻟﻴﻼ اﺻﻼﻧﻲ ۳۴رای،
ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺼﺎری ۳۳رای ،زری ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ۲۵رای،آﻗﺎﻳﺎن اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ  ۵۲رای ،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ  ۴۵رای،
ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده  ۴۳رای ،ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر  ۳۶رای .ﺷﻬﺎب ﻓﻴﻀﯽ  ۲۶رای.
اﺑﻬﺎم در رای ﮔﻴﺮی
ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان )و ﻧﻪ زﻧﺎن
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی( ﺿﺮوری ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ) (۷۸ﻧﻔﺮ
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر ﺑﺎ )۳۶رای( و ﺷﻬﺎب ﻓﻴﻀﯽ ﺑﺎ) ۲۶رای( از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
در ﺷﻮرا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
اﺟﻼس در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﮑﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد.

ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮى
ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮى
-۱ﻧﺎم
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
……………….
در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺎم و ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

-۲ﺗﻌﺮﻳﻒ
)ﺟﺪل( ﺑﺮای ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻻﺋﻴﮏ در اﻳﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﮑﻨﺪ.
)ﺟﺪل( ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا ،ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و
اﻓﻘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ از راه ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪ.

-۳ﻫﻤﺮاه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی )ﺟﺪل( ﻓﺮدﻳﺴﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ .ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ و
در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﮐﺪ :ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺂﻳﻨﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮدی ﻳﺎ در )ﻧﻬﺎدﻫﺎ\اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ( و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﭘﻴﻮﻧﺪ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺣﻘﻮق ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن.
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اراده آزاد و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ.

)-۴اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ(ی ﻣﺤﻠﻲ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ )اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ(ی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﻧﺪ) .اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ( در ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮﻳﺴﺖ.
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫــﺎ(ی ﺷﻬــﺮی در ﺻــﻮرت ﻧﻴــﺎز و ﺑــﺎ ارﺗﺒــﺎط ﻣﻴــﺎن ﺧــﻮد ﺷﺒﮑــﻪ ای از
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ(ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻳﺎ ﮐﺸﻮری ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ( در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻳﺎ اﺣﺮاز اﮐﺜﺮﻳﺖ آرا آزادﻧﺪ.
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ( از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﺑﻮده ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ را از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﺎن
و ﻳﺎ اﺑﺘﮑﺎرات دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

-۵ﮔﺮوه ﮐﺎر
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر از اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار
ﺟﻨﺒﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و در
ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻒ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ آزادﻧﺪ.

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻳﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﮐﺎر وﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۶ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﻲ
 -۶-۱ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮي
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﻳﺸﺎت و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺮی ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رای
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ(ی ﻣﺤﻠﯽ در
ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﺑﺎ رای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺗﺒﺼﺮه  –۱اﻟﻒ-در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﻳﮏ
ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دوره ای ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.
ب -در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ﻫﺮ ﻧﻬﺎد دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرا راه ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ
پ -و ﻳﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ  ۷ﻧﻔﺮ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۲ﻧﻔﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۷ﻧﻔﺮ
ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۴ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﻴﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻴﺰ ﻣﺪت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﻨﺪ ب
و پ آزادﻧﺪ
 -۶-۲وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات
 -۶-۲-۱ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﺮدن و ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻗﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر
ﺳﺮاﺳﺮی.
 -۶-۲-۲ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ﻳﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﺗﻲ
 -۶-۲-۳ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرا ﻣﯽ ﮔﺬارد
 -۶-۲-۴ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎرزارﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮي
 -۶-۲-۵ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻋﻬﺪه دار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺪارک ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی

ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ )اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ\ﻧﻬﺎدﻫﺎ(ی ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ.و ﻣﻴﮑﻮﺷﺪ آﻧﺎن را در ﻫﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع از آزادی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی
ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ
 -۶-۲-۶ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﺪارک ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﮐﻠﻴﺪی در اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﻴﺰ روﺷﻨﮕﺮی در ﺑﺎره اﻓﺘﺮاﻗﺎت درون ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﻣﺸﻮق ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﮐﺎر دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 -۶-۲-۷ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻋﻬﺪه دار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ
اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ
 -۶-۲-۸ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد
ﮐﺎرﺷﻮرا ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ .آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 -۶-۲-۹ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺟﻤﻌﯽ در ﺷﻮرا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ.ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻈﺮات ،آرا و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  –۲در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ آراء،
ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻮم آراء اﻋﻼن ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز اﻳﻦ اﮐﺜﺮﻳﺖ ،ﺷﻮرای
ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻴﮕﺬارد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۳ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد از راﻳﺰﻧﯽ و
ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه
ﻣﻴﺠﻮﻳﻨﺪ.

 –۷ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
در ﭘﻴﺮوی از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﻤﻴﻪ  ۵۰در ﺻﺪی زﻧﺎن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺘﺴﺎوی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ – ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﻣﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی:
دو ﺷﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﮑﻞ اول – ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی داوﻃﻠﺐ زن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد

ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی داوﻃﻠﺐ از ﻣﻴﺎن زﻧﺎن  ۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ۱۲ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز
ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه

اﻧﺘﺨﺎب:

ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی

زن

و

ﻣﺮد

ﺑﻪ

ﺻﻮرت

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ

ﻣﺎﺑﻴﻦ

ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﺷﮑﻞ دوم – در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رده ﻫﺎی ﻓﺮد ) (.…،۵ ،۳ ،۱ﺑﻪ زﻧﺎن و رده ﻫﺎی زوج ﺑﻪ
ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﻫﺎی زن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺮدان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رده
ﻫﺎی ﻓﺮد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای رده ﻫﺎی زوج ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻳﻦ رده ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل رده ای ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای زن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﮐﺘﺴﺎب ﻳﮏ رای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ب – در ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن زن و ﻣﺮد زوج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻮد و زﻧﺎن و ﻣﺮدان از دو ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

 ۲۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴ -۱۳۸۴ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶

* اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش  ۸ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه
دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ – آﻟﻤﺎن
)روزﻫﺎی  ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﻓﻮرﻳﻪ (۲۰۰۶
ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﻴﺴﺖ آورﻳﻞ ۲۰۰۶

ﻣﻘــﺪﻣﻪ :اين گزارش با توجه به نکات ِ متفاوت و مشترک ِ قيد شده در گزارش های کتبی ارسال
شده از جانب برخی ازافراد هئيت اداره کننده تدوين شده است که برای اطلاع به عموم ِ
همراهان ،بطور ِ مشخص می توان گفت رای هيئت اداره کننده در مورد اين گزارش ۲نفر ،راضی،
دو ممتنع و  ۱رای مخالف .خانم سرور علی محمدی با شکل و نحوه گزارش دهی و همچنين محتوای
آن کاملا مخالف هستند.

ﮔﺰارش:
دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و اﺷﺎره ی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ – ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ اﺗﻤﯽ رژﻳﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ـ اﻓﺘﺘﺎ ح ﺷﺪ ،وی اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواری
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻳﻦ دوره ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮوه ﮐﺎر
ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ )(۱ﻣﻮﻗﺘﺎ اداره ی ﺟﻠﺴﻪ – ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ) (۲و
ﺑﺮﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺎت اداره ﮐﻨﻨﺪه – را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه
ﺗﺪارﮐﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ روز ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ )ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ( و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ)) (۳ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻢ و ﺳﻪ
آﻗﺎ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن در دو ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻗﺮار ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺳﻪ روز اداره ی ﺟﻠﺴﻪ را ﻋﻬﺪه دار
ﺷﻮﻧﺪ( ) (۴ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻳﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ﮐﺎر
ﺳﻪ روزه ی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر – ارزﻳﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﯽ ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ – ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ آﻏﺎز اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ
ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺪارک ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻓﮑﺮی در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت دراﻳﻦ ﺳﻪ
روزﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ و در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﺷﻮرا و ارزﻳﺎﺑﯽ آن وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﻘﺪان ﮐﺘﺒﯽ ﮔﺰارش ِﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﻣﻮرد ِ اﺟﻤﺎع ِ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻫﺪف از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﻃﺮف ِ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ﺗﻬﻴﻪ و در
اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن و آﻗﺎی ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ازاﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﻴﮕﻴﺮی و
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺟﻼس اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺎ ﻟﮕﻮﻧﯽ ﮔﺰارش ِﻋﻴﻨﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ج-
د -ل را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اراﺋﻪ ﻳﮏ
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی واﮔﺬارﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻫﻢ در اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﺧﻮد اراﺋﻪ داد ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ِ
ﮔﺰارش و ﮐﻞ ِ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎت ﺑﻴﻨﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺸﻮد ،دور ﻫﺎی
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﮑﻨﺪ.از ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ درﻃﯽ

ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ واز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮدن و ﻧﺪادنِ ِ ﻃﺮح
و ﻳﺎ اﺑﺘﮑﺎری از ﺟﺎﻧﺐ ِ اﻓﺮاد ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮوه ﮐﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن راه ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ِ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ی ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ اول در
ﭘﺎرﻳﺲ در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮد و اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دوﻣﻴﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺂﻳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:
ـ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ
ـ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ دﻳﮕﺮی ﻳﺎ ﻣﺪارا ﺑﺎ دﻳﮕﺮی )ﻓﻘﺪان ِﺷﻴﻮه ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ( در رﻓﺘﺎر و
اﺧﻼق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ِ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺟﺮه
ـ اﺷﮑﺎل در ﻧﺤﻮه ی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺷﻮرا
ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻃﺮح و ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﻮرا ی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ـ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎرات و اﻳﺪه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺖ و اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎو ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﻣﺪت از ﻋﻬﺪه ی ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ـ ﮐﻤﺒﻮد درک ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا
ـ ادﻏﺎم ِ اﻳﺪه ی ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺼﻮری ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﯽ از ﺟﻨﺒﺶ دارﻧﺪ

روز اول ﮔﺮدﻫﻤﺂﻳﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ،دور دوم
اداﻣﻪ ی ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﺮوع ﮐﺎر اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ وﺑﻪ
روز دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﺟﻼس ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺪارک ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.

روز دوم ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺣﻮل ﻃﺮح دﻳﮕﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ
اﻣﻴﻨﯽ ﻳﮑﯽ از اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح دوﻧﻔﺮی )آذرﻧﻮش ـ اﻣﻴﻨﯽ( آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﯽ دو
ﻃﺮح ِ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻳﮑﯽ از ﻃﺮف ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر)ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ() (۵و دﻳﮕﺮی ﺑﺎ

اﻣﻀﺎ ی آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬﻤﻦ اﻣﻴﻨﯽ و رﺳﻮل آذرﻧﻮش .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﺮاﻫﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﻴﺪه ی ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
اﻳﻦ دور ِ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه:

ـ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ و اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮدی اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻧﺒﻮد
ـ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادن وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻫﺎی ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ـ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎر
ـ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ دوﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺸﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ده روز ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ رای ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد و ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺳﻴﻢ
ـ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻨﻮع و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ راﺑﻄﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ـ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ـ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻌﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ اﻳﺮان در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﺧﻮان
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﺎ ی آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻪ روی ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻼﻳﺪ روی ﭘﺮده
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان و ﻳﺎ آرم دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺌﻴﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد(

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد و ﻇﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎر ﮐﺮد اﻳﻦ اﻓﺮاد
در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
ـ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎردارﻧﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد
ـ ﺳﻮال ﺷﺪ آﻳﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ از ﻗﺒﻞ

در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﻓﺮاد ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﮔﺮوه ِ ﮐﺎر در ﻣﻮرد آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻳﺎ ﻫﺮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻳﮕﺮی )ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﺷﻮﻧﺪ و در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در آﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را در اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎ اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ.
ـ ﺳﻮال ﺷﺪ آﻳﺎ اﻓﺮاد در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮروی ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻣﺮوز
درﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺎر را در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﻮد ِاﻓﺮاد
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

در اﻳﻦ روز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر) ،(۶ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺮارﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﺋﻴﮑﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ از دوﻣﺎه
ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﻗﺮاری ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ﻃﺮح و اﻳﺪه ی آن ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در
ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ِ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺸﻮد ،اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دور ﺑﺤﺚ ،ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ) (۷و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﻼس روز دوم ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ ﺑﺪون ِ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد.
ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ی ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ و ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ارﺳﺎل و ﻳﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ِ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ
در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ی ﺗﺪارﮐﺎت ِ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﺸﻨﯽ را ﺑﺮای ﺷﺐ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮﺑﻮد .اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

روز ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن ِ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر )ﺗﺎﻳﭗ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎ( ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﻴﺎ
ﺷﺪن ِ ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺑﺎره ی
ﺗﺼﻮر و ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﻫﺎ از ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دروﻳﺶ ﭘﻮر ،ﻣﺨﺒﺮ و ﻣﻨﺸﯽ اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن در ﮔﺮد ﻫﻤﺂﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر داده ﺷﺪ.

در اﻳﻦ روز ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺮاد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﺮارﻫﺎ
و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻳﮏ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ)اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﺪ( و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﻫﺎ ی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن ِ ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ روز ﺳﻮم و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮔﺰارش در آن روز ،و ﻫﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از دو ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺎم ﺑﺮده
ی ﺑﺎﻻ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت)ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رای
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻓﺸﺮده ﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻴﻮه ی ﭘﻴﺸﺒﺮد ِ ﮐﺎر ِ ﺗﺼﻮﻳﺐ ِ
ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺟﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻫﻤﺂﻳﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﮐﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ رﺳﻴﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﻳﯽ داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد).(۸
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد  ۱۲ﻧﻔﺮ
و  ۸ﻧﻔﺮ و  ۶ﻧﻔﺮ ﺑﺮای رای ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۲ﻧﻔﺮ و  ۸ﻧﻔﺮ ﺑﺎ  ۲۱رای ﻣﺴﺎوی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ۶ﻧﻔﺮﺑﺎ  ۱۱رای.
ﺷﻴﻮه ی ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻴﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ از اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ آﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺒﻮدن ،ﻓﺮد از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻊ و ﻳﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاب ِ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻴﺴﺘﯽ  ۱۲ﻧﻔﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﺧﺬ آراءﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ۸ﻧﻔﺮ
۴زن و ۴ﻣﺮد رای ﺑﺪﻫﺪ .وﻟﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺷﻤﺎرش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮔﺮوه ۵ﻧﻔﺮی داوﻃﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ده ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ۵ .ﻧﻔﺮ زن و  ۵ﻧﻔﺮ ﻣﺮد.

ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺮاد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ودر ﺣﻴﻦ ﺷﻤﺎرش آراء ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﺮاﺋﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ” اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻴﺸﻮد”
ـ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ درﺑﺎره ی ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای
ـ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺎره ﺳﺮﮐﻮب و دﺳﺘﮕﻴﺮی ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪاﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺗﻬﺮان وﺣﻮﻣﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

درﭘﺎﻳﺎن ﻳﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داده ﺷﺪﮐﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮدﺑﻠﮑﻪ درﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ –ﺣﻔﻆ آﺗﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ –ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻫﻨﺮ –ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﭼﻮن اﻳﺪز وﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻻ زم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﮕﺮراﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ی اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۱۲۳۸.۳۶ﻳﻮرو ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر واز ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ درﻫﺎﻧﻮر ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺗﺒﺠﺎ( ـ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد(۹).

در

اﻳﻦ

ﮔﺮد

ﻫﻤﺎﺋﯽ

از

ﮐﺸﻮر

ﻫﺎی

اﻳﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه

آﻣﺮﻳﮑﺎ

–اﻃﺮﻳﺶ

–آﻟﻤﺎن

–اﻧﮕﻠﻴﺲ

–ﺑﻠﮋﻳﮏ

–داﻧﻤﺎرک –ﺳﻮﺋﺪ – ﺳﻮﺋﻴﺲ –ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﮐﺎﻧﺎدا وﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن وﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ  ۱۳۰ﻧﻔﺮﺑﻮدو از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮏ ﺣﺪود  ۱۸۰ﻧﻔﺮ ﺳﻪ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺳﻪ روز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮد.
در روز ﺳﻮم در ﮐﻞ رای ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ۶۸ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رای آورده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺴﺘﺮن اﻣﺠﺪی ،ﺳﻴﻤﻴﻦ اﻓﺸﺎر ،زری ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻟﻴﻼ اﺻﻼن و ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺼﺎري
آﻗﺎﻳﺎن اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ،ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر ،ﺷﻬﺎب ﻓﻴﻀﯽ

ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ

۱ـ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻬﺸﻴﺪ راﺳﺘﯽ ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ﺟﻼل
ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه ﭘﻴﮕﻴﺮی آﻗﺎی رﺿﺎ اﮐﺮﻣﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺖ

 ۲ـ در اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮی ﮐﻪ درﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ راﻳﺞ ﺷﺪه و ﺑﺮای اداره
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ،از دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ی آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه زﻳﺮا ﻫﺮدو ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ( ﺑﻪ

ﻳﮏ ﻣﻌﻨﯽ آورده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺬﮐﺮﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﺖ ِ ﻗﺪﻳﻤﯽ آﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ۳ـ از آﻧﺠﺎﺋﻴﮑﻪ ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ی ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
)ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ( و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ِ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ اززﻧﺎن ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﻤﺒﻮد داوﻃﻠﺒﻴﻦ ِﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮر زن در اﺟﻼس ،ﻋﻤﻼ اﻧﺘﺤﺎﺑﺎت در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
۴ـ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ ،ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ از آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎس
ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ و ﺑﻴﮋن ﻣﺤﻤﻮدی .اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺎ  ۴۴رای ﻣﻮاﻓﻖ
 ۲رای ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ  ۲رای ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﮐﻞ  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ از روز دوم ﺑﺎ اﻋﻼم
اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺎﺧﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺌﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
۵ـ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده،
اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه ،،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ،ﺳﺮورﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی،
ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺷﻴﺪان وﺛﻴﻖ
 –۶اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﻴﻢ
زاده ،اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ اﻣﻴﻨﯽ ،ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر ،اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی،
ﮔﻴﺘﯽ ﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻼل ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮي
۷ـ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﮐﻤﺴﻴﻮن .ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺴﺘﺮن اﻣﺠﺪی ،ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺼﺎری ،ﻧﺎﻫﻴﺪ
ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ،ﻧﺪا ﻓﺮخ ،ﻣﻨﻴﺮه ﮐﺎﻇﻤﯽ آﻗﺎﻳﺎن ﻓﺮﻳﺪون اﺣﻤﺪی ،ﻧﺎﺻﺮ
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﺣﻴﺪر ﺗﺒﺮﻳﺰی ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﻴﺎت،اﮐﺒﺮﺳﻴﻒ ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی،
ﺷﻬﺎب ﻓﻴﻀﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورزﺻﺪر،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎی ﻓﺮزﻳﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن
در اﻣﺮ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ
۸ـ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ازﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎ درﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﻧﺎم :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺑﺎ  ۴۹رای ﻣﻮاﻓﻖ  ۱ﻣﻤﺘﻨﻊ و
 ۸رای ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ۵۸

ـ ﺑﻨﺪ ۲از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﮏ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد )… ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﮑﻨﺪ( ۳۸
رای ﻣﻮاﻓﻖ و  ۱۷رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ  ۵۵ـ ﺑﻨﺪ  ۳ﺑﺎ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ.

ﺑﻨﺪ  ۴ـ ﺑﺎ  ۵۱رای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
بﻧﺪ  ۵ـ  ۴۲رای ﻣﻮاﻓﻖ ۱۸ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ۴ ،رای ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ  ۴رای را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داد ﺟﻤﻊ ﮐﻞ  .۶۸ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ” ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد( از اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ….
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﻨﺪ  ۶از ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﺎره ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻮازی و اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی ﮐﻨﻨﺪ و
ﻳﺎ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را در درون اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮاﮐﻴﺴﻮن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪف از آوردن اﻳﻦ دو ﺑﻨﺪ ﺑﻄﻮر روﺷﻦ و واﺿﺢ ﭼﻴﺴﺖ؟

در ﻣﻮرد ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :آﻳﺎ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺰاب ﻫﻤﺨﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ و
آﻳﺎ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪآﻳﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺪه ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ؟
ـ ﺑﻨﺪ  ۶ﻗﺮار ﺷﺪ در دوﻗﺴﻤﺖ رای ﮔﻴﺮی ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات :ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻢ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻨﯽ
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﭙﺮازﻧﺪ.
ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد )ﺟﻤﻠﻪ
ی” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ای ﺑﻪ ﺷﻮرا ی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ” ،ﺣﺬف
ﺷﺪ (.ﺑﻨﺪ  :۶ﻣﻮاﻓﻖ  ۴۳رای ـ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ۱۲رای ـ ﻣﻤﺘﻨﻊ  ۵رای و ﻋﺪم
ﺷﺮﮐﺖ در رای ۱۱ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ۷۱
ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﻨﺪ  ۷ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎررای ﮔﻴﺮی ﺷﺪ  ۴۱ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ـ ﻳﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۴ﻧﻔﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ در رای ﮔﻴﺮی  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
۵۶
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ از اﮐﺜﺮﻳﺖ آرا ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ب ﺑﻨﺪ ِ  ۴ ،۷ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ،ﻣﺨﺎﻟﻒ  ۱۰ﻧﻔﺮ و
ﻣﻤﺘﻨﻊ  ۶ﻧﻔﺮ ـ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ج ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ  ۷ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺮات ِ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ رای ﻫﺎ ی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ی ﺳﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم رای ﮔﻴﺮی ﻧﺎﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ
دارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎن در ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ و ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﻦ  ۵۵ﺗﺎ  ۷۱ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻼم ﺷﺪه ی  ۶۸ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ
اﻳﻦ ﺷﻤﺎرش ﻫﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﺿﺒﻂ ﻧﻮاری ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺌﻴﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻤﻴﺘﻪ
ی ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.

ﻣﺨﺎرج ﺳﻤﯿﻨﺎر:

ﻣﺨﺎرج ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ 4458.51 :ﯾﻮرو
ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ898.35 :
ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی900.00 :
ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺎﻟﻦ2389.65 :
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ1560.00 :
رزرو ﺟﺎی ﺧﻮاب در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن1031.85 :

ﺟﻤﻊ 11238.36 :ﯾﻮرو

درﯾﺎﻓﺘﯽ:

ورودﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎر 4040.00 :ﯾﻮرو
ورودﯾﻪ ﺷﺐ ﻫﻨﺮی404.00 :
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﻏﺬا در ﺷﺐ ﻫﻨﺮی910.00 :
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن600.00 :

ﺟﻤﻊ 5954.00 :ﯾﻮرو

ﮐﻤﺒﻮد 5284.36 :ﯾﻮرو

ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺨﺎرج:

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ و ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ2180.00 :
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺗﺒﺠﺎ(/ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ – ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ:
3104.36

ﻫﺌﻴﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ﭘﻮزش از ﺗﺎﺧﻴﺮ در ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﯽ

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎر ﺑﺮﮔﺰارى دوﻣﻴﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ ﺳﺮاﺳﺮى
اﻃﻼﻋﻴﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎر ﺑﺮﮔﺰارى دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ ﺳﺮاﺳﺮى

آدرس ﻣﺤﻞ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ – ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻰ

دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه!
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارک ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺗﺪارﮐﺎت ﺿﺮور ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرش
ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴ﺗﺎ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﻓﻮرﻳﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ – ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ – اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺎرت ورودی و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ج -د -ل در ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ
اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ .ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم در ﺑﺨﺶ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺎﻣﯽ دﻳﮕﺮان را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .واﺣﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و ﺑﻬﺎی ﮐﺎرت ورود
ﺗﻼش ﮔﺮوه ﮐﺎر اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺨﺎرج ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻧﮕﺎه دارد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ۴۵ﻳﻮرو ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج ﺳﻪ روز ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮازن ﻣﻴﺎن ﺧﺮج و دﺧﻞ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ را ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎرت ورودی ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ،ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ج -د -ل و ﻳﺎ
ﺑﺎ وارﻳﺰ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮﻣﻴﮕﺰﻳﻨﻨﺪ ﺑﺸﺮط وارﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻓﻮرﻳﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ ده روز ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی  ۴۵ﻳﻮرو  ۴۰ﻳﻮرو ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۵ﻳﻮرو ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  ۶۰۰ﻧﻔﺮ،
ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬای اﻳﺮاﻧﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺋﻢ ﺑﻪ ﭼﺎی ،ﻗﻬﻮه و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ،
ﺗﺪارک ﺟﺸﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ در روز ﺷﻨﺒﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺨﺎرج ﭼﺎپ اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد و ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه ی ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎ ب ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮﻣﻴﮕﺰﻳﻨﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

Flüchtlingshilfe Fond
Kontonummer : 12 96 90
BLZ : 250 501 80
Sparkasse Hannover

در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻴﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ دوم ﺑﺎ ﺣﺮوف
ﻻﺗﻴﻦ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

آدرس ﻣﺤﻞ اﺟﻼس

Freizeitheim Weiße Rose
Mühlenberger Markt 1
Hannover 30457

اﻳﻦ ﻣﺤﻞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻮﺑﺎن  ۲و ﺳﭙﺲ ﺟﺎده ی  ۶۵ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﮐﻠﻦ ،اﺗﻮﺑﺎن  ۷و ﺳﭙﺲ ﺟﺎده ی  ۶۵ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎرﻫﺎی
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ  ۳و  ۷ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ از اﻳﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
در تدارك دومين گردهمآيى سراسرى جمهورىخواهان دمكرات و لائيك

ﺻﺪاى ﻣﺎ
 ۲٧آذر  ١٨ – ۱۳۸۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۵
دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﻰ ﺳﺮاﺳﺮى ﺟﻤﻬﻮرىﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات و ﻻﺋﻴﻚ در روزﻫﺎى  ٢٤ﺗﺎ  ٢٦ﻓﻮرﻳﻪ در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺬار ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺬارى ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻏﻨﻰﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،صداى ما از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ:
 (١ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ
 (٢ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮى ﺳﻴﺎﺳﻰى ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (٣ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ

info@sedaye-ma.org

دﻋـﻮت ﺑـﻪ دوﻣﻴـﻦ ﮔـﺮد ﻫﻤـﺎﺋﯽ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
دﻋﻮت ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
۲۶ـ ۲۴ﻓﻮرﻳﻪ ۲۰۰۶
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات وﻻﺋﻴﮏ در
روزﻫﺎی ۲۶ـ ۲۴ﻓﻮرﻳﻪ  ۲۰۰۶در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ در
ﭘﯽ آﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﺎل وﻧﻴﻢ اﺧﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات وﻻﺋﻴﮏ
و ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺖ آوردﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ در اﻳﻦ دوره ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﻳﻨﺪه ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ
ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ و در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در اﻳﺮان را ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮرﺷﻤﺎ دراﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﻳﺸﻪ،
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو از ﺷﻤﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی زﻳﺮ اﻋﻼم دارﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
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