هجبًی اسبسٌبهَ سبسهبى کبرگزاى اًقالثی ایزاى-راٍ
کبرگز

مقدمه:
تذثیز ًگبرش هجبًی اسبسٌبهَ سبسهبى کَ پیصًْیس آى در سیز ارائَ
خذهت اداهَکبری کلیَ اعضبء سبسهبى ّ
هیضْد ،اسبسب ّ عوأل در
گزایطبت هختلف ،در چبرچْة استزاتژی فعبلیت هطتزک است.
ایي هجبًی قزار است ُنسیستی ّ ُوکبری ّ ُوذلی رسهٌذٍی رفقبی عضْ
سبسهبى را تضویي کٌذ کَ در ًظز چٌذ صذائی است ّ در عول ،هی ثبیذ
ثز یک ارادٍی هطتزک استْار ثبضذ.
هٌطق تذّیي هجبًی اسبسٌبهَ اس تجزثَی تذّیي هجبًی ثزًبهَ اخذ ضذٍ
است کَ یکی اس دستبّردُبی درخطبى کٌگزٍ اّل سبسهبى هب ثَ ضوبر هی-
رّدُ .وبىطْر کَ هجبًی ثزًبهَ هضوْى فعبلیت ّ استزاتژی هطتزکهبى
را در هسیز راُپیوبئی تْسط گزایطبت هختلف رّضي هیکٌذ ّ اسبسأ
عضْیت تک تک هب در تطکیالت ثب پذیزش آى تعزیف هیضْد؛ هجبًی
اسبسٌبهَ ًیش در چبرچْة تٌظین هٌبسجبت حقْقی ثیي اعضبء ،اس ُوبى
کبرکزد ّ اس ُوبى هٌطق پیزّی هیکٌذ.
یبدآّری ایي ًکتَ را السم هیداًین کَ سبسهبى هب ثَ هثبثَی یک
تطکیالت کوًْیستی ًِبد ُژهًْیک طجقَ استّ ،تحت ُیچ ضزایطی خْد را
جبًطیي طجقَ کبرگز ًویداًذ یب ثَ ًیبثت اس طجقَ قذرت سیبسی را در
چٌگ خْد ًویگیزد؛ ّ ثٌیبد ّظیفَی خْد را کوک ثَ سبسهبًیبثی ارادٍ-
ی طجقَی کبرگز ّ هتحذاى آى ،ثزای در ُن ضکستي هبضیي دّلتی سزهبیَ-
داری ّ کست قذرت سیبسی ثَ عٌْاى دّلت گذار (ًْع کوْى) قزار دادٍ
است.
اصْل سبسهبًی ًبظز ثز رّاثط ثیي اعضبی سبسهبى
 -1کٌگزٍ ثبالتزیي ارگبى تصوینگیزًذٍ سبسهبى است کَ ثب حضْر دّ
هیضْد.
تطکیل
سبسهبى
اصلی
اعضبء
سْم
قزارُب ،هصْثبت ّ تصویوبت اکثزیت ضزکتکٌٌذگبى در کٌگزٍُب در ُوَ
هْاردً ،ظز رسوی سبسهبى تلقی هیضْد.
 -2کویتَ هزکشی ثَ هثبثَی ثبالتزیي ًِبد هٌتخت کٌگزٍ در دادّستذ
ثب اعضبی تطکیالت ،اجزا ،سیبستگذاری ّ سبسهبىدُی ارادٍی سبسهبى
را ،در پیطجزد قزارُب ،هصْثَُب ّ تصویوبت ثَ عِذٍ دارد ّ .هسئْل
تزاسًبهَ خْد ّ ًِبدُبی هزتجطَ در قجبل کٌگزٍ ثَ ضوبر هیرّد.
ُ -3وَ اعضبء سبسهبى ،گزایطبت ّ فزاکسیْىُبی درّى آى هیتْاًٌذ
ًظزاتضبى را الجتَ در چبرچْة هجبًی ثزًبهَ ،تجلیغ ّ تزّیج کٌٌذ .
 -4اقلیت یب اقلیتُبی سبسهبًی هیتْاًٌذ ًظزات اکثزیت (ًظزات
سبسهبى) را ثَ صْرت علٌی یب درًّی هْرد ًقذ قزار دٌُذ .اهب هجبس
ثَ اقذاهبتی ثزای جلْگیزی اس اجزائی ضذى ًظزات اکثزیت ًیستٌذ.
اقلیت یب اقلیتُبی سبسهبى هْظف ثَ اجزاء آى دستَ اس ًظزات اکثزیت
ًیستٌذ کَ ثب آى هخبلفتی اصْلی دارًذ .در عیي حبل هجبس ثَ
سبسهبًذُی اقذاهبتی در هقبثل اقذاهبت اکثزیت ًیستٌذ.
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