
 نویس اسناد و برنامه  گزارش کمیته تدوین پیش

 نخستین نشست مجمع مؤسس

 انجمن اصلی

 اعضای محترم گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی

 با سالم

ای که گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی در نشست تعویقی چهل و سومین اجالس ماهانه خود بر  در انجام وظیفه

 شود: برنامه نخستین نشست مجمع مؤسس انجمن اصلی گذاشته بود، خاطر نشان مینویس  ی کمیته تدوین پیش عهده

اسدی، مهدی جمالی بحری و اینجانب، در نخستین نشست این کمیته که روز  آقایان محمدحسین بنی  اعضای این کمیته 

هایی که با  حذف قسمت پس از  کهشود، بررسی کردند  برگزار شد، سه سند را که در ادامه تقدیم می آذر ۴۱دوشنبه 

تقدیم  نهایی جهت بررسی و تصویب  ها خط کشیده شده است، زدگی مشخص شده و با افزودن مطالبی که زیر آن    خط

 شود.  می

 با احترام

 داود حسینی مسؤل کمیته

 ۴۱۴۴آذر  ۴۱دوشنبه 

 سند شماره یک:

 نویس بیانیه تأسیس پیش

 لیانجمن اص

  اساسی قانون/اساسنامه مبنای بر اند، گرفته شکل معاصر ایران در اخیر سده طی که مدرنی های سازمان تمام که آنجا از. ۴

 اند؛ شده تأسیس

 قانون اساس بر مدرن های جامعه ساختن برای ایران ملت تالش ادامه پارلمانی، حقوق علم با آشنایی که آنجا از. ۲

 است؛ اساسنامه/اساسی

 فراهم را فعلی ناقص ساختارهای در موجود نواقص و ها کاستی فهم امکان پارلمانی حقوق علم با ملی آشنایی که آنجا از. ۳

 آورد؛ می

 عقلی قواعد اساس بر سازمان/انجمن/جامعه تأسیس در مشارکت پارلمانی حقوق علم فراگیری برای روش بهترین که آنجا از. ۱

 است؛ پارلمانی عام قانون منطقی و

 طالیی فرصت است شده شروع درکشور «آزادی و زندگی زن،» شعار با که امروز ایران در جاری تحوالت که آنجا از. ۵

 دهد؛ می قرار غیرحاکمیتی و مدنی نهادهای اختیار در دموکراسی قواعد ترویج برای

 حقوق علم اساس بر ها آن تدریجی بازآفرینی مستلزم موجود  ناکارآمد  فشل ساختارهای ساختاری اصالحات که آنجا از. ۶

 است؛ پارلمانی

 را خود اصالحی های برنامه انجام برای الزم مهارت اصالحات این حامالن که است آن مستلزم بازآفرینی این که آنجا از و. ۷

 باشند؛ گرفته فرا

 های زیر تأسیس شود: رسد که انجمن اصلی با هدف رو این پیشنهاد به تصویب می از همین

 و ترویج قانون عام پارلمانی و علم حقوق پارلمان در جریان تأسیس و مدیریت انجمن اصلی یک. آموزش، تمرین

 های موجود در پرتو علم حقوق پارلمانی دو. شناسایی مشکالت ساختاری سازمان



 های کسب های الزم برای اصالح این مشکالت و تالش برای بازآفرینی ساختارهای موجود بر اساس مهارت سه. کسب مهارت

 شده. 

 نظر اقلیت: 

  کند بخشی از این بند به شرح زیر حذف شود: با حذف کل این بند مخالف است اما پیشنهاد می

 طالیی فرصت است شده شروع درکشور «آزادی و زندگی زن،» شعار با که امروز ایران در جاری تحوالت که آنجا از. ۵

 دهد؛ می قرار غیرحاکمیتی و مدنی نهادهای اختیار در دموکراسی قواعد ترویج برای

 

 شماره دو:     سند

 

 سرکار خانم

 جناب آقای 

 با اهداء سالم و ادای احترام؛

سال  ۵سازد که طی حدود  ضمن تشکر از اینکه به دعوت حامیان تأسیس انجمن اصلی لبیک گفید، با احترام خاطر نشان می

کرد تا ضمن  های ماهانه خود را برگزار می گذشته )البته به جز دوران شیوع کرونا( که حامیان تأسیس انجمن اصلی نشست

از حدود یک صد نفر از فعاالن   رد نیاز برای تأسیس انجمن اصلی را آماده سازد،نویس اسناد مو تمرین قانون عام پارلمان، پیش

های اختصاصی  اجتماعی پروفشنال دعوت کرد تا در صورت تمایل به آشنایی با این قواعد، در روند تأسیس این انجمن یا انجمن

 که در چارچوب این انجمن در دست تأسیس هستند، مشارکت کنند. 

اند و  های اخیر،  که گردهمایی فعاالن اجتماعی که کم و بیش با قانون عام پارلمانی آشنا شده یژه بعد از تحوالت ماهاکنون، و به و

های گروهی بود،  گیری ای  مزمنی که مانع اصلی تداوم تصیم توانند برای همیشه به مشکالت رویه در چارچوب این قواعد می

ضروری است که مجمع مؤسس انجمن اصلی، هرچه سریعتر برگزار شود تا در مورد  خاتمه دهند و به خرد جمعی برسند، کامالا 

بر های الزم را  اندیشی و خردورزی بپردازند و تصمیم های کشور به هم ترین ساختار ترین مشکالت ساختاری کالن مبرم

 اتخاذ کنند. نافع ملی و توسعه کشور در جهت تأمین م ، جلوگیری از سقوط در چاه ویلی که برای بلعیدن کشور دهان گشوده است

شود در نخستین نشست مجمع مؤسس  از همین رو، ضمن تشکر مجدد از لبیک شما به دعوت حامیان، از جنابعالی دعوت می

خان، خیابان آبان شمالی )دکتر  شنبه در دفتر کادرها به نشانی: خیابان کریم بعد از ظهر روز سه ۵ساعت انجمن اصلی که 

)این اطالعات فرضی است( برگزار خواهد شد   ، زنگ سه، طبقه همکف غربی۶خیابان پزشک، شماره   لی(،عضدی شما

 حضور به هم رسانید. 

 نویس بیانیه تأسیس انجمن اصلی به پیوست این دعوتنامه تقدیم شده است.  دستورکار این نشست و پیش

هایی که  اطالعات و توضیحات الزم را برای شرکت در نشستدر ضمن، آقای داود حسینی، مشاور پارلمانی گروه حامیان،  

 خدمت شما ارایه خواهد داد.   شوند، طبق قانون عام پارلمان اداره می

 با احترام

 سخنگوی گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی

 محمد عطاردیان

 گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی:

خواه، محسن. سلطانی، عبدالفتاح.    بحری، مهدی.  رزم  حمد.  جمالیاسدی، محمد حسین.  بهشتی، سید م امیری، مجتبی.  بنی

 اصغر.  معین، مططفی.  شهریاری، بهرام. عطاردیان، محمد. کیخسروی، آرش.   گلسرخی، علی

 



 سند شماره سه:

 نویس برنامه نخستین نشست مجمع مؤسس پیش

 انجمن اصلی

 

گروه حامیان و معرفی مدیر موقت جلسه )و توضح مختصری در مورد  آقای مهدی جمالی دبیر . دعوت به دستور به وسیلهیک

 روش کار(

 . استقرار مدیر جلسه در جایگاه هیأت رئیسه و طرح موضوع انتخاب دبیر موقت دو

 . معرفی آقای )فالنی( به عنوان دبیر موقت توسط آقای )فالنی(. )کمیته برای این افراد پیشنهادی ندارد(سه

سخنگوی گروه برای ایراد نطق افتتاحیه شامل:  آقای محمد عطاردیان و تقاضا از مدیر جلسهت جلسه از سوی . اعالم رسمیچهار

 نویس برنامه نخستین نشست مجمع مؤسس شامل: خوشامدگویی و اعالن پیش

حسینی در این مورد با )قرار شد تا پیش از نشست ماهانه گروه حامیان داود های گروه حامیان شامل نطق آقایان: . . .  . نطقالف

 اعضای گروه حامیان صحبت کند و گزارش آن را به نشست ارایه دهد(

 . قرائت بیانیه تأسیس توسط دبیر جلسهب

ی  تعداد اعضا، نصاب، زمان و مکان و نحوه  های سازمان موقت شامل: . تدوین و تصویب قواعد مورد نیاز برای نشستپ

  رسانی، و اطالع  افق در مورد مرجع پارلمانی، نحوههای عادی و ویژه،  تو برگزاری نشست

اعضا،  پ. قیام به کمتیه کل به منظور بحث و بررسی در مورد مفاد مواد اساسنامه انجمن در دست تأسیس شامل: نام، هدف،

یس اساسنامه به نو ای برای تدوین پیش ها، مسؤالن، هیأت مدیره، مرجع پارلمانی، روش اصالح اساسنامه، و تعیین کمیته نشست

منظور تقدیم به اعضا برای بررسی و تصویب در نشست بعدی مجمع مؤسس، و تعیین اعضای کمیته تدوین پیش نویس 

  اساسنامه،

 دوم مجمع مؤسس. تعیین زمان و مکان و نحوه برگزاری نشست ت

 . ختم جلسه نشست اول مجمع مؤسسث

 

 

 

 

 

 

 


