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 تصحیح اطالعات

 اعضای محترم و حامیان کنگره ایرانیان کانادا

 

این نامه  تا آخر آنرا مطالعه کنید. را تشویق میکنیمشما  مهمی در این نامه وجود دارد کهاطالعات 

قاسمی )ریس هیات مدیره(, آقای  هبه تایید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با اسامی خانم سود

پویان طبسی نژاد )قایم مقام و منشی( , بابک امین تفرشی, یونس زنگی آبادی, خانم سمن طبسی 

)جمعا به عنوان اعضای  شیرازیآقای هومن و  نژاد, آقای محسن خانیکی, خانم شعله دولت آبادی

, اقای بابک شهابی, خانم کامنوش هادیو چهار متقاضی به اسامی خانم مهردخت ( “هیئت مدیره”

  رسیده است. ( “متقاضیان”)جمعا به عنوان  معینو آقای شایان  پیامی

( قانونی است که بر همه سازمانهای “قانون شرکتها”) ۳۸بخش سی  ۱۹۹۰قانون شرکتها مصوب 

حاکمیت دارد. در مواردی که اختالفی بین این قانون کنگره ایرانیان کانادا غیرانتفاعی و از آن جمله 

 زند. را می حرف اولست که ا “شرکتها قانون”این  ،و اساسنامه سازمانها وجود دارد

  هیات کنگره ایرانیان کانادا  اساسنامه، و همچنین “شرکتها قانون” ۳۰۴و  ۲۹۹بر اساس بند

صورتجلسه کامل تمام جلسات رسمی خود را تهیه و حفظ کند و باید این  بایدمدیره 

  صورتجلسات برای بازبینی در دسترس قرار گیرد.

  موظف است لیست کامل مشخصات کنگره ایرانیان کانادا ، “شرکتها قانون” ۳۰۷بر اساس بند

رسمی مطابق این بند امضا  سوگندنامهروز به هر کسی که  (۱۰ده ) طیای کنگره را ضاع

  کند تحویل دهد.

ارسال داشتند تا کنگره ایرانیان کانادا رسمی به  ای نامهمتقاضی ، چهار ۲۰۱۸ لدسامبر سا ۱۹ در

( لیست مشخصات تمامی اعضای کنگره را دریافت ۲( صورتجلسه تمامی جلسات هیات مدیره و )۱)

اعضا  ثبتیصورت گرفت. ضرب العجل ارائه لیست  “شرکتها قانون”کنند. این درخواستها مطابق 

 بود. ۲۰۱۸ دسامبر ۱۹مطابق قانون، روز 

زد و همچنین  سر باز ۲۰۱۸دسامبر  ۱۹تا روز اعضا ثبتی از ارائه لیست کنگره ایرانیان کانادا 

 تحویل داده نشد.  انیمتقاضصورتجلسات هیات مدیره نیز به 

، انیمتقاضبه  ( رئیس کنگره طی نامه ای“قاسمی”، خانم سوده قاسمی )۲۰۱۸دسامبر  ۲۸روز 

اطالعات شخصی و درخواست آنها را رد کرد. خانم قاسمی ادعا کردند که قانون حفاظت از 

دهد تا اطالعات درخواست شده فاش شود.  اجازه نمیکنگره ( به PIPEDA) رک الکترونیکیامد

به یک سازمان، که اطالعات شخصی افراد را در اختیار  PIPEDAبرای سنجش این مساله که آیا 

کنگره ست یا نه. ا “درگیر کارهای اقتصادی”ست یا نه باید دید که آیا آن سازمان ادارد، حاکم 
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شود.  شامل حال آن نمی PIPEDAباشد بنابراین  هیچ فعالیت اقتصادی نمی درگیرایرانیان کانادا 

 نمسیر درست ایتوانسته  صحیح میتجاری با یک مشاوره شرکتها یا امور  واجد شرایطیک وکیل 

واجد وکیل  با یک هرگزکنگره ایرانیان کانادا مساله را به هیات مدیره نشان دهد. با این وجود 

 تجاری / امور شرکتها مشورت نکرد. شرایط

طی نامه ای به خانم قاسمی خاطرنشان کردند که قانون  انیمتقاض، ۲۰۱۸دسامبر  ۳۱روز 

PIPEDA  ست که حاکمیت دارد. آنها درخواست ادر این مورد حاکم نیست و این قانون شرکتها

رت مشو واجد شرایطبا یک مشاور حقوقی  کنگرهخورد را مجددا تکرار کردند و پیشنهاد کردند که 

 انیمتقاضیادآوری کردند. به خانم قاسمی کند. آنها وظیفه امانتداری هیات مدیره نسبت به اعضا را 

مدیره به قانون، آنها ممکن است اقدام قانونی هشدار دادند که در صورت عدم تمکین هیات  کنگرهبه 

    را در برنامه خود قرار دهند.

هیات مدیره کنگره اولین ایمیل از سلسله ایمیلهایی را که حاوی اطالعات  ۲۰۱۹ژانویه  ۱۵روز 

 بیانیهقانون شرکتها بود صادر کرد. در این  ۳۰۷مطابق بند  انیمتقاضدرباره درخواست  قصنا

ات هیدر این نامه  از اعضا فرستاده شد، شخص که به یک لیست نامکنگره ایرانیان کانادا رسمی 

 قانون .اشتباه بود . ایناشاره شده بوداین مساله به عنوان قانون حاکم در  PIPEDAمدیره به قانون 

 باشد. همچنین در یک تخطی دیگر، هیات مدیره اقدام به حاکم در این مساله قانون شرکتها می

 کرد که در آن اعضا میکنگره ایرانیان کانادا یک سیاست حفظ حریم خصوصی برای  معرفی

اجازه دهند تا مشخصات آنها را در اختیار کنگره ایرانیان کانادا  به در صورت تمایل توانستند

رای بکنگره نفی کننده مسئولیت توانست  نمیاین سیاست جدید هم به هیچ عنوان  دیگران قرار دهد.

 .باشدقانون شرکتها  ۳۰۷بند مطابق  انیمتقاضاعضا به ثبتی تحویل لیست 

کنگره ، نامه ای به انیمتقاض(، وکیل “مهدویان”خانم آتوسا مهدویان ) ۲۰۱۹فوریه  ۲۷در 

و خطاب به خانم قاسمی رییس هیات مدیره و آقای پویان طبسی نژاد نایب رییس و ایرانیان کانادا 

منشی هیات مدیره نوشتند. در این نامه خانم مهدویان به قانون شرکتها به عنوان قانون حاکم در این 

مدیره خاطرنشان کردند که با امتناع و عدم تحویل لیست  به هیات مجددامساله اشاره کردند و 

 مرتکب تخلف قانونی میقانون شرکتها مطابق کنگره ایرانیان کانادا اعضا، هیات مدیره مشخصات 

اعضا و صورتجلسات هیات ثبتی ادامه عدم تحویل لیست  که کنندتاکید می. ایشان همچنین شوند

  ایشان منجر خواهد شد. مدیره به پی گیری های قانونی توسط موکالن

خانم مهدویان  به کنگره ایرانیان کانادااز طرف  نامه ای نژاد در، آقای طبسی ۲۰۱۹فوریه  ۲۸در 

نند. ز اعضا سر باز میثبتی در دسترسی به لیست  انیمتقاضدهند و از تایید حق قانونی  پاسخ می

کنگره ایرانیان کنند.  به عنوان قانون حاکم اشاره می PIPEDAایشان مجددا به نادرستی به قانون 

ماه  ۱۰دهد. این اولین بار در  برخی صورتجلسات هیات مدیره را ارائه می سرانجام لینککانادا 

، با این وجود، آنها کرد میکه هیات مدیره باالخره برخی از صورتجلسات را منتشر  بود گذشته
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و  ۲۰۱۷دسامبر  بین. به عنوان مثال هیات مدیره هیچ اشاره ای به جلساتی که بودندهمچنان ناقص 

  داشتند نکردند. ۲۰۱۹فوریه در ا و ی ۲۰۱۸جوالی 

دهند. در تالشی نهایی برای  ،  خانم مهدویان به آقای طبسی نژاد پاسخ می۲۰۱۹در یکم مارس 

ا یکنند تا مشاور حقوقی  دعوت میکنگره ایرانیان کانادا اجتناب از اقدام قانونی، خانم مهدویان از 

ن بی د. نامه خانم مهدویانمطلع کن کنگرهبا وی تماس بگیرند تا آنها را از سر باز زنی  آنهابیمه کننده 

 .ماند پاسخ می

 زیرقانونی را در دادگاه عالی آنتاریو به شماره درخواست  پرونده انیمتقاض، ۲۰۱۹مارس  ۱۹در 

 CV-19-00616512-00CLثبت میکنند: 

میکنند که در آن به موارد زیر برای احقاق حقوق خود نامه ای را تکمیل سوگند انیمتقاضاز  هر یک

 ۲۰۱۸کامل ثبت اعضا در زمان مجمع ساالنه  ستیل هیارا یکنگره برا هب یدستور (۱اشاره میکنند: )

دسامبر  خیمربوط به تار ثبت اعضا ستیهمان ل ایبرگزار شد و  ۲۰۱۸ لیآور ۲۹ خیکه در تار

ثبت اعضا  ستیل هیبا عدم ارا نکهیبر ا یمبن یا هیاعالم (۲)قانون شرکتها  ۳۰۷مطابق با بند  ۲۰۱۸

( قانون شرکتها تخلف کرده اند. ۵) ۳۰۷کنگره از بند  رهیمد اتیه یکنگره است اعضا اریه در اختک

از زمان مجمع ساالنه  رهیمد اتیصورتجلسات ه هیبه کل یکه کنگره امکان دسترس یدستور (۳)

 یاراتیاقدامات کنگره و اخت یتمام یمجوزها برا هیکل یکنگره ثبت شده و حاو یکه توسط منش ۲۰۱۸

 .دینما جادیداده شده و خالصه مذاکرات جلسات باشد را ا نیولئکه به مس

  .به اطالع کنگره رسانده شد یاقدام قانون نیثبت ا ۲۰۱۹مارس  ۲۱ خیتار در

 با یکنگره مکاتبه رسم ،دو روز پس از مطلع شدن از مدارک دادگاه ۲۰۱۹مارس  ۲۳ خیتار در

اطالعات  ینه تنها حاو لیمیا نیانجام داد. ا اعضا با« کنگره یمهم به اعضا هیاطالع»عنوان 

 -۱بود:  کردهبه اطالعات مرتبط ن یاشاره ا چیبلکه ه(  PIPEDAارتباط دادن با)  بود یحیناصح

 نیاعضا بر اساس قوان یثبت ستیل هیکنگره در خصوص ارا یمبرهن قانون فهیبه وظ یاشاره ا چیه

داده  هیارا ۲۰۱۸در ماه دسامبر  انیکه شاک یبه سوگندنامه ا یاشاره ا چیه -۲شرکتها نشده بود 

 د. شد نشده بو اهدمرتبط با کنگره استفاده خو مقاصداطالعات فقط به  نیا نکهیبر ا یبودند مبن

 .Mr. Jonathan J کنگره یجلسه با قاض نیاز اول شیشب پ ۲۰۱۹ماه مارس  ۲۵ خیتار در

Nehmetallah   از Gardiner Roberts استخدام کرد لیرا به عنوان وک. 

دهد که ظاهرا  , آقای بیژن احمدی در ایمیلی به خانم سوده قاسمی اطالع میماه مارس ۲۵در تاریخ 

ند. در این لیست نام خود آقای احمدی, خام شعله شبا مشخصاتشان مینفر از اعضا مخالف اعالم  24

 شود. خلیلی عضو دیگر هیات مدیره و دوستان و اقوام اعضای هیات مدیره دیده می
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به  رهیمد اتیه یاز اعضا یتعداد ,روز حضور در دادگاه نیدر اول ۲۰۱۹ماه مارس  ۲۶ خیتار در

 زین Iranian Canadian Journal ییکانادا یرانیژورنال ا نیحاضر شدند. همچن لشانیهمراه وک

کنگره بتواند با  دیجد لیانداخت تا وک قیبه تعو لیاور ۲۰ خیمراتب را به تار ی. قاضفتایحضور 

 مجمع یاز جلسه بعد شیاعالم نمود تا پ ی. قاضدینما یکرده و موارد را بررس تمالقا نشیموکل

 .نشود لیتشک سالیانه عمومی

با  یگرید یمکاتبه رسم رهیمد اتیه ،لیماه مارس و سه روز پس از استخدام وک ۲۹ خیتار در

اطالعات ”بود که  آمده نیچندر نامه  -۱بار  نیداد: ا هیارا یانجام داد و اطالعات نادرست اعضا

 است و بنابرایندر پرونده دادگاه  انیکه بر خالف سوگندنامه متقاض “خواهد شد یاعضا عموم

 ۲۵نادرست بود. در  زین نیاز اعضا ناراحتند که ا یارینامه اشاره شد که بس در -۲ بودنادرست 

نفر  ۲۴ارسال کرده که اطالع دهد ظاهرا  یلیمیا یبه خانم سوده قاسم یاحمد ژنیب یماه مارس آقا

نم خا یاحمد ژنیب یشده از خود اقا لیتشک ستیل نیمشخصاتشان مخالفت کرده اند. در ا هیبا ارا

نامه در این  -۳. رهیمد اتیه یو بستگان و دوستان اعضا رهیمد اتیه گریعضو د یلیشعله خل

 انیدرخواست متقاض قتی. در حقباشد یدرخواست م یکه کنگره در حال بررس اظهار شده بود

از طرف کنگره رد  شیکنگره ارسال شده بود و سه ماه پ یبرا ۲۰۱۸همان بوده که در ماه دسامبر 

 .شده بود

 ۱۵دادگاه را  خیتار یحاضر شدند قاض یکه وکال دوباره مقابل قاض یزمان ۲۰۱۹ لیآور ۱۰ در

 یقاض ,دارد ازیدو ماه وقت ن هیدفاع هیته یکنگره اعالم کرد برا لیکرد. گرچه وک نییتع یجوال

ماه جون  ۱۳و  ۱۲ یخهایکنگره و تار هیدفاع هیارا آخرین مهلت برایه عنوان را ب یماه م ۲۲ خیتار

 .نمود نییتع راستی آزمایی را زمان

ثبت اعضا  ستینعمت هللا درخواست نمود که ل یاز آقا ینامه ا طی انیخانم مهدو لیاور ۲۶ خیتار در

 . دیداشته باشد و تعداد اعضا را اعالم نما اریتخرا محفوظ در ا ۲۰۱۸ماه دسامبر  خیمطابق با تار

  یرگید یرسم هیانیب رهیمد اتیه ،توسط کنگره لیماه پس از استخدام وک کی ۲۰۱۹ لیاور ۳۰ در

از قلم افتاده بود  ریاطالعات نادرست بود و اطالعات ز یحاو زینامه ن نیارسال نمود. ا اعضا یبرا

 حاکم نیدر تضاد با قوانبوده و  یاصرار کنگره بر دفاع از اطالعات اعضا فاقد وجاهت قانون -۱

 ۵-۳۰۷- باعث شد کنگره از بند یاطالعات درخواست هیدر ارا رهیمد اتیمجدد ه کوتاهی -۲است 

  .دینما لیرا به دو طرف تحم یناالزم نهیکرده  و هز یتخط  قانون

پاسخ  نیچن ندگذاشت ارشیدر اخت نشیکه موکل ینعمت هللا بر اساس اطالعات یآقا ۲۰۱۹ یماه م ۷در 

 یخهایارت یرا برا ستیل نیا هیو داوطلبانه کنگره توان ته یانتفاع رغیموسسه  کیداد که به عنوان 

ها زمانبر است. کنگره نه تن اریاز زمان حال بس ریبه غ یخیدر هر تار ستیل دیندارد و بازتول یفرض

 رد.ک ین هنگام کوتاهآدر اعالم تعداد اعضا در  یماه دسامبر را قصور نموده بلکه حت ستیل هیارا در
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بار  نیاول ینامه برا نیارسال داشت. در ا اعضابه  یگرید ینامه رسم رهیمد اتیه یماه م ۱۳ در

که  یاعضا به هر شخص یاطالعات ثبت هیقانون شرکتها که بر ضرورت ارا ۳۰۷ کنگره به بند

 اشاره نمود. ,دینما هیسوگندنامه ارا

 مدتکه  PIPEDA  و نه شرکتها حاکم است نیکه قوان اشتاذعان د رهیمد اتیره هخباالعمل  نیبا ا 

 ندهیآ تقاضا در یقانون برا نیا ی. گرچه کنگره خود را موظف به اجراکردند ین اشاره مآماه به  ۵

 ۲۰۱۸ لدسامبر سا ۱۹را در  هیکه درخواست اول انیدر قبال متقاض فشیوظا یراجاز ا ینمود ول

 .سر باز زد ,داده بودند هیارا

را  نیانال تیوضع رهیمد اتیکنگره مطلع شدند که ه یاعضا ۲۰۱۹ یماه م ۱۳مورخ  لیمیا در

نموده و شخصا حاضر شوند و  دبیرواست مالقات با خدر دیآن با دیتمد ایو  تیعضو یبسته و برا

 .ندیرا پرداخت نما تیمبلغ عضو

 ینژاد با تعداد یطبس یکه آقا یتلفن یو تماسها ۲۰۱۹ یماه م ۱۶مورخ  متعاقب لیمیدر ا امغیپ نیا

ه ک شده دهیاز اعضا شن یاریکه از بس آمده است لیمیا نیکنگره داشت تکرار شد. در ا یاز اعضا

خود که در  هیاد در دفاعژن یطبس یکه آقا یبر اساس شواهد قتیدر حق .خواهند انصراف دهند می

 لیمیتوسط ا نفر ۲۲فقط نمودند مشخص شد که  هیسوگند خوردند و به دادگاه ارا یم ماه ۲۲ خیتار

 خود انصراف داده اند.  تیاز عضو

انم خ یبه روز کنگره برا یاز اعضا ستینعمت هللا ل یکنگره آقا لیوک ۲۰۱۹ یماه م ۱۹ خیتار در

 .عضو بودند نفر ۹۱فقط  ۲۰۱۹ یماه م ۱۹مورخ  ستی. در لدینمایارسال م انیمهدو

 در 2019ماه می  ۲۲تاریخ  از کنگره در یندگیبه نماکه نژاد  یطبس یسوگند نامه آقابر اساس 

در جلسات راستی آزمایی ارایه شده است, موارد زیر  هه است و مدارکی کدیدادگاه به ثبت رس

 مشخص شده است:

  عضو واجد  ۹۵۷ , برگزار شد ۲۰۱۸ لیآور ۲۹ خیکه در تار ۲۰۱۸کنگره در زمان مجمع

 داشت طیشرا

   و زمانی که متقاضیان درخواست لیست ثبتی اعضا را مبنی بر  ۲۰۱۸کنگره در دسامبر

 نفر عضو داشت. 737را ارسال داشتند ,  307بند 

 داشت. نفر عضو 91 ماه می که لیست را ارایه داد, 19در  کنگره  

 

 خیدر تار قرار گرفتند و گواهی راستی آزمایی مورد یو هاد یانمها قاسمخماه جون  ۱۲ خیتار در

برای  را یانم شهابخو  یامیپ یگرفت که آقا مینژاد. کنگره تصم یو طبس نیمع انیآقا یماه م ۱۳

  .نکندگواهی راستی آزمایی دعوت 



6 
 

توافق که  کیبه  دنیرس یبرا یمذاکرات شانیوکال قیجون دو طرف از طر ۲۵جون تا  ۱۴ خیتار از

  .به نفع کنگره باشد را انجام دادند

در خصوص  یدستورالعمل افتیدر یکنگره برا لیماه جون و بنا به درخواست وک ۲۶ خیتار در

 قیبا تعو Madame Justice Conway یحاضر شدند. قاض دادگاهمجمع, وکال در  یبرگزار

 با توافق طرفین، که دستور داد یقاض نیمجمع موافقت نکرد. همچن یبرا یماه قانون ۱۵العجل  ضرب

 دهد. هیارا انیبه متقاضرا ماه جون  ۵ خیها تا تار تهیو کم رهیمد اتیه تجلساترصو هیکنگره کل

 :داشبیم ریکه شامل موارد ز افتندیدست  یدر اصول به توافق نیطرف ۲۰۱۹ماه جون  ۲۷ خیتار در

 یتو کامل اتفاقا حیاطالعات صح رندهیکنگره ارسال شود که در برگ یاعضا هیبه کل ینامه ا 

مده آ شیپ ۲۰۱۸اعضا در دسامبر  یاطالعات ثبت یبرا انیدرخواست متقاض نیکه از اول

  (.“نامه مشترک”باشد )

 به دادگاه گزارش دهدبر جلسه مجمع عمومی ریاست کند و استخدام شود که  یناظر مستقل. 

 ناظر مستقل و دو عضو  استیشود با ر لیتشک ۲۰۱۹ عمومی مجمع تهیکمبه نام  یا تهیکم

 (انیاز طرف متقاض یکیو  رهیمد اتیاز طرف ه یکیامعه )ج

 یریعضو گ ندیو فرا دینما افتیعضو را در ۷۳۷مبر شامل اماه دس ستیل ۲۰۱۹مجمع  تهیکم 

موده و مجمع و انتخابات ن هیدهندگان را ته یرا ستیاعضا را انجام داده ل تیعضو دی/ تمد

  و، دینمارا اجرا 

 و  دیننما ۲۰۱۹امور مجمع  هیدر کل یدخالت چیموافقت نمود که ه رهیمد اتیه ،تیشفاف یبرا

 .تام خواهد داشت اراتیمع را با اختجم استیرناظر مستقل 

  مجمع و  جیدادگاه از نتا تیمجمع ناظر به دادگاه گزارش داده و در صورت رضا انیپادر

 .و برائت دهند ندیخود صرف نظر نما تیاز شکا انیمتقاض ،انتخابات

 

  .به حضور برسنددر لیست تجاری،  –در دادگاه عالی  ۲۰۱۹سپتامبر  ۹ خیفعال مقرر شده در تار

 

 به روز رسانی

برسد زیرا طرفین نتوانستند در خصوص موارد زیر به  به نتیجه در تاریخ مقرر نتوانستاین توافق 

 .مستقل استخدام ناظر -۳تبادل برائت و  -۲متن نامه مشترک  -۱تفاهم برسد: 

به نمایندگی از متقاضیان و آقای نعمت هللا  نآگوست این موارد توسط خانم مهدویا ۲۱جوالی تا  ۲از 

 .مفصلی انجام گرفتبه نمایندگی از کنگره مذاکره 
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جهت ایراد   Madame Justice Conwayوکیل در مقابل قاضی   ۲۰۱۹جوالی   ۳۱در تاریخ 

گزارش پیشرفت حضور پیدا کرد. با توجه به عدم توافق در مذاکرات و برنامه کنگره جهت برگذاری 

 ۹به  ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۹، قاضی تاریخ استماع پرونده دادگاه را از  ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۵در تاریخ 

 تغییر داد.  ۲۰۱۹سپتامبر 

کنگره نامه دیگری در خصوص وضعیت مورد دادگاه و تاخیر در اعالم , ۲۰۱۹ در اول ماه آگوست

 برای اعضا ارسال نمود. ۲۰۱۹مجمع عمومی 

وکیل امور شرکتها  Mr. Marvin Huberman, طرفین توافق نمودند تا ۲۰۱۹ماه آگوست  ۷در 

 استخدام نمایند. 209را به عنوان ناظر مامور از سمت دادگاه را برای ریاست مجمع 

ارسال  به کنگره , آقای احمدی استعفای خود از هیات مدیره را۲۰۱۹ماه آگوست  ۱۵تاریخ  در

 .نمودند

در پایان پرونده دادگاه و متن نامه مشترک  توافقطرفین بر تبادل  ۲۰۱۹آگوست  ماه ۱۵در تاریخ 

  به تفاهم رسیدند.

کنگره مبلغ قابل پرداخت به ناظر مستقل را تامین نمود. طرفین پاسخ  ۲۰۱۹آگوست  ۱۶در تاریخ 

ولی مذاکرات توافق به دلیل متن نامه  به موارد مشخص شده در راستی آزمایی را تبادل نمودند

 شکست خورد.  مشترک 

ماه آگوست, باالخره کنگره با متن پیشنهادی که توسط خانم مهدویان تهیه شده بود برای  ۲۳در تاریخ 

نفر عضو  ۷۳۷موافقت نمودند که این متن برای لیست  ننامه مشترک موافقت نمود و همچنین طرفی

دارک مکلیه که در لیست ماه دسامبر بودند ارسال شود و در تارنمای کنگره نیز به همراه لینکی به 

 د.نمایدرج  گروهیرسانه های اینکه کنگره این نامه را در  نیز ثبتی دادگاه درج شود و

از لیست  Hainey قاضی حکم صادره از طرف عالیجناب آقای، براساس ۲۰۱۹سپتامبر  ۹در روز 

ختیار از طرف دادگاه تعیین شده و اختیارات کامل به عنوان ناظر تام اال  Hubermanتجاری، آقای 

 و نهایی جهت نظارت بر انتخابات کنگره و ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. 

آقای بهرام و از طرف متقاضیان  درنا مجدمیخانم نمایند که از طرف کنگره  طرفین تایید می

 با ناظر مستقل همکاری نمایند. ۲۰۱۹به صورت داوطلب در کمیته مجمع  جالیر

برگزار گردد. ناظر مستقل دعوتنامه به  نوامبر ۳یکشنبه طرفین توافق نمودند که مجمع در روز 

روز فرصت اعالم خواهد نمود و مسئول ثبت نام اعضا,  ۳۰را با در نظر داشتن حداقل مجمع 

  خواهد بود. ۲۰۱۹لیست رای دهندگان و الیحه های اعضا برای مجمع و انتخابات 


