
سخن نخست
 هرگاه گروهی ، گردهم آیند ، نشستی پدید می آید. اگر گروه ، پر تعداد باشند
 ، نشست همگانی خوانندش. چنانچه گروه برای گفتگو درباره یک موضوع ویژه
 باشد ، گردهمایی نامندش. اما اگر گروه ، افراد ذیحق ، ذینفع و ذیعالقه و
 موضوع نشست ، ترتیبات یک بنگاه )اعم از تجاری ، انتفاعی ، غیرانتفاعی ،

دولتی ، عمومی و خصوصی( باشد ، به آن "مجمع عمومی" گویند.
 مجمع عمومی ، باالترین رکن بنگاه است؛ شاه رگ زندگی بنگاه است.
 مجمع عمومی ، به دلیل حضور همه ذیحقان ، سیاستهای کالن بنگاه را تعیین

و مقرر
 می کند : این که سمت و سوی فعالیتهای بنگاه ، کدام با شد ؛ تدابیر و راه
 کار های  برخورد با چالشهای بنیادی ، چه باشد ؛ نحوه اداره امور بنگاه چگونه

باشد ؛ اداره کنندگان امور بنگاه ، چه کسانی باشند ؛ و از این دست.
، اند  آمده  گرد  جا  در یک  که  ذیعالقه  و  ذینفع   ، ذیحق  گروه  این   چنانچه 
کالم ،مصداق  باشند  منطقی  و  معقول  و  دلسوز   ، راستگو  گفتگوهایشان   در 
 فیلسوف ، عارف و دانشمند ایرانی موالنا خواهند بود که گوید :"آن کس
 که بداند و بداند که بداند  اسب ِخرد از گنبد گردون بجهاند". از سوی

 دگر ،
 چنانچه این گروه ، به جای نفع گروهی ، به نفع شخصی بپردازد ؛ به جای یگانگی

 ، به جدایی بیاندیشد ؛ به جای هم آوایی ، به همهمه بپردازد و هرکس
 ساز خود بنوازد ،رشته امور از هم خواهد گسیخت  و مصداق بیت دیگری

از شعر آن عارف فرزانه خواهد بود که می فرماید:
"آن کس که نداند و نداند که نداند_در جهل مرکب ابدالدهر بماند".

 به امید آنکه "  مجامع عمومی" بنگاه ها چنان سیاستگذاری کنند که رفاه عمومی
را دم به دم افزون کنند.
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