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شـما تنهـا عضـو "کارزار تغییـر و بازسـازی" در هیئـت مدیـره ای هسـتید که 
سـایر اعضـای آن در گـروه "پویـش همبسـتگی و صلـح" قـرار دارنـد. در این 

شـرایط تـا چـه انـدازه صدای شـما شـنیده می شـود؟
میـزان شنیده شـدن از طـرف هیئـت مدیـره بـه نسـبت خـوب بـوده، ولـی گـوش دادن 
بـه توصیه هایـم از طـرف آنهـا نزدیـک بـه صفـر بـوده اسـت، به خصـوص در مورد مسـایل 

مناقشـه برانگیز.
در واقـع تنهـا فرصت من برای شنیده شـدن، زمانی اسـت که در جلسـه هسـتیم یا موشـنی 
بـرای تصویـب در ایمیـل یـا تلگرام داده و از ما خواسـته می شـود نظـرات و رای خـود را در 
مـورد آن بدهیـم. بایـد بگویـم مـن تا جایی که امکان داشـت نقطـه نظرات خـودم و اعضای 

متکثـری کـه بـه مـن رای داده انـد را به هیئت مدیـره در این دو سـه ماه منتقـل کرده ام.
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برای ادامه کار در کنگره ناامیدم
با مهرنوش احمدی، عضو هیئت مدیره:

اشـاره: مهرنـوش احمـدی کـه بـه عنـوان یکـی از اعضای هیئـت مدیـره و مدیر 
کارگـروه سـامت روان کنگـره ایرانیـان کانـادا فعالیـت می کنـد و از کنش گران 
پیشـرو در زمینـه حقـوق جامعـه ال جی بی تـی ایـران و از بنیان گـذاران گـروه 
چلتکـه و گـروه مـادران رنگین کمانـی اسـت، در گفت وگـو با خبرنامـه کنگره به 

بیـان نظرهـای خـود پرداخته اسـت.

الزم بـه توضیـح اسـت این بخش از خبرنامه، برای تمامـی اعضای هیئت مدیره 
و مدیـران کارگروه هـا حداکثـر تـا 1200 کلمـه در نظـر گرفته شـده، امـا به خاطر 
درخواسـت مصاحبه شـونده و موافقت هیئت سـردبیری خبرنامه منتشـر شده 
اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه وی در ایـن گفت وگو ادعاهایـی را نسـبت به هیئت 
مدیـره و فرآینـد تصمیم گیری هـا مطـرح کـرده اسـت، اعضـای هیئـت مدیـره 

کنگـره ایرانیـان کانـادا حـق پاسـخگویی را بـرای خود محفـوظ می دانند.
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مثــاًل در مــورد تصمیــم بــه دادن بیانیــه در موافقــت بــا برجــام، 
مــن در بحــث تلگرامــی کــه بــا هیئــت مدیــره داشــتم توضیــح 
دادم کــه چــرا مهــم اســت پیــش از قــرار دادن اعضــا در مقابــل 
ــورد  ــن در م ــای آنالی ــت گفت وگوه ــده، فرص ــام ش ــل انج فع
ایــن مســئله میــان متخصصــان و اعضــای ســازمان ایجــاد شــود. 
ــن روش تعــداد بســیاری از اعضــا از ســازمان  ــا ای ــم ب مــن گفت
خواهنــد رفــت. در واقــع کاری کــه دارنــد مــی کننــد یــک رفتــار 

حذفــی اســت.
ــن  ــه همی ــی ک ــه زمان ــردم ب ــاره ک ــره اش ــخ کنگ ــه تاری ــن ب م
ــا  ــه آنه ــر علی ــب دیگ ــروه تمامیت طل ــک گ ــرف ی ــار از ط رفت
اتفــاق افتــاد، رفتــاری کــه در نهایــت منجــر بــه شــروع کمپیــن 
ــی هســتم" شــد. مــن حتــی در  ــی کانادای ــک ایران "مــن هــم ی
مــورد موضــع شــخصی خــودم بــه آنهــا توضیــح دادم و نوشــتم 
تــا زمانــی کــه مــا نماینــده ی همــه ی اعضــا هســتیم نمی توانیــم 
ــم.  ــال کنی ــات اعم ــان را در تصمیم ــی خودم ــلیقه ی سیاس س
ــا رای  ــری نداشــت. در نهایتب ــا تاثی ــن جمله ه ــچ کــدام از ای هی

ــه تصویــب رســید.  8 نفــر نماینــده ی پویشــی ب
ــده  ــده ش ــن خوان ــرف م ــا ح ــد اینج ــه می بینی ــور ک همان ط
)شــنیده شــده( ولــی تاثیــری نداشــته اســت. از طرفی،بــه ایــن 
ــت گذاری،  ــون سیاس ــی همچ ــای مهم ــه در کمیته ه ــر ک خاط
ــه  ــه ب ــی ک ــره نیســتم، نمایندگان فرهنگــی، روابط عمومــی و غی
مــن رای داده انــد هیچ گونــه دسترســی و امــکان تاثیرگــذاری در 
ــل، نوشــتن  ــا راه شــان ارســال ایمی ــد. تنه ــا ندارن ــن کمیته ه ای
پســت های فیســبوکی و ورود بــه جروبحــث هــای داخــل 
ــاز شــده.کالم آخــر  ــه تازگــی ب ــروم اســت کــه ب آی سی ســی ف
ــه ی  ــن( دو مقول ــر گرفت ــردن )تاثی ــا گوش ک ــنیدن ب ــه ش این ک

متفــاوت اســت.

اعضــای هیئــت مدیــره کنگــره ایرانیــان کانــادا تــا چــه 
انــدازه معتقــد بــه چندصدایــی هســتند؟

ــی  ــم، ول ــدس بزن ــم ح ــراد نمی توان ــاد اف ــه اعتق ــع ب ــن راج م
ــرد  ــان دهنده ی رویک ــدودی نش ــد تاح ــراد می توان ــرد اف عمل ک
آنهــا در موقعیت هــای مختلــف باشــد. جملــه ای دایــم در 
ــه  ــن ب ــر ای ــم و بناب ــا برده ای ــره تکــرار می شــود: "م ــت مدی هیئ
اولویت هــای خودمــان می پردازیــم." ایــن جملــه بــه ایــن معنــی 
اســت کــه صدایــی کــه در انتخابــات بــرده شــنیده می شــود. اگــر 
صداهــای دیگــر می خواهنــد شــنیده شــوند بهتــر اســت هــر چــه 
در تــوان دارنــد، بگذارنــد و از هــر روشــی بــرای بــرد در انتخابــات 
بعــدی اســتفاده کننــد. بعــد بــا خیــال راحــت بــدون توجــه بــه 

صداهــای دیگــر کار خــود را پیــش ببرنــد.
ــا  ــه ب ــوری ک ــودن در ام ــی ب ــد صدای ــم چن ــر می کن ــن فک م
ــه  ــه ب ــایلی ک ــه مس ــا ب ــدارد ی ــود ن ــن وج ــکل بنیادی آن مش
ارزش هــای بنیادیــن افــراد ارتبــاط نــدارد، قابــل تحمل تــر 
ــویم  ــکل می ش ــار مش ــی دچ ــول جای ــور معم ــا به ط ــت. م اس
کــه فکــر می کنیــم اعتقادهــای مــا دچــار چالــش شــده اســت. 
روحیــه ی اکتیویســتی ایــن حالــت را تشــدید می کنــد. بــه طــور 
معمــول افــراد اکتیویســت از جملــه خــود مــن، دارای ارزش هــای 
مشــخصی هســتیم کــه طــی ســال های فعالیــت اکتیویســتی در 
ــا  ــوالً ب ــا معم ــری م ــر شــده اند. در حــوزه ی کنش گ ــا عمیق ت م
ــد، همــکاری  ــه نســبت مشــابهی دارن افــرادی کــه ارزش هــای ب

مــی کنیــم.
مــا از این کــه اعــالم کنیــم نظــر شــخصی مان در مــورد مســایل 
ــه چالش کشــیدن  ــا ب ــم. کار م ــی نداری ــی چیســت، ابای اجتماع

نظــم مســلط و نهــاد قــدرت اســت. مــا بــه طــور معمــول از طرف 
ــدرت اســت.  ــون ق ــه کان ــان ب ــم و روی م حاشــیه حــرف می زنی
ــر  ــم اگ ــاد داری ــون اعتق ــم چ ــد می کنی ــان را بلن ــا صدای م م
صدای مــان شــنیده نشــود جامعــه از وجــود ایــن صــدا بی بهــره 
مانــده اســت، ولــی وقتــی بــا همــان روحیــه ی اکتیویســتی بــه 
ــدای  ــم ص ــه مجبوری ــم ک ــره ای درمی آیی ــت مدی ــت هیئ عضوی
افــرادی را بشــنویم و در نظــر بگیریــم و در تصمیم گیــری 
دخیــل کنیــم کــه ممکــن اســت ارزش هــا یــا روش هــای مشــابه 

ــا را نداشــته باشــیم، دچــار مشــکل می شــویم. م
ــره کار  ــت مدی ــات هیئ ــرای انتخاب ــدن ب ــن کاندیدش ــرای م ب
آســانی نبــود. چــون می دانســتم اگــر ایــن مســئولیت را برعهــده 
بــه قضاوت هــا و درک شــخصی  بگیــرم، دیگــر نمی توانــم 
خــودم از مســایل اجتماعــی و ارزش هــا و روش هــای مــورد 
ــال  ــا دو س ــت کم ت ــد دس ــم. بای ــدان بده ــودم می ــه ی خ عالق
در عمل کــرد خنثــی بمانــم و امانــت دار رای افــرادی باشــم کــه 
هــر کــدام بــا پیشــینه ی اجتماعــی و سیاســی متفــاوت بــه ایــن 

کارزار جــذب شــده اند. 
چیـزی کـه بـه مـن در ایـن زمینـه قـوت قلـب مـی داد ایـن بود 
کـه قـرار نیسـت این سـازمان حزبی باشـد یا اسـتقالل خودش را 
بـه خاطـر پـاره ای مصلحت ها از دسـت بدهـد. تضمیـن کننده ی 
آن هـم تکثـری بـود کـه در دیـدگاه کاندیداهـای کارزار تغییـر و 
بازسـازی می دیـدم. بگذریـم کـه همیـن تکثـر بـه ضرر مـا تمام 
شـد. چـون هـر عضـوی بر اسـاس سـلیقه ی سیاسـی خـودش به 
کاندیداهـای مـورد عالقـه اش رای داد. ایـن تعـدد، رای هـای هـر 
فـرد را شکسـت. البته این کل داسـتان نیسـت، ولـی این جا جای 

ایـن بحث نیسـت.
ایــن در حالــی اســت کــه کاندیداهــای پویــش بــا تمــام تنوعــی 
ــیکه  ــای سیاس ــی زوای ــش و حت ــخصیت، روش، من ــه در ش ک
ــد. مشــخص  ــد،از نظــر ایدئولوژیــک تقریبــاً یک دســت بودن دارن
بــود کــه بــه طــور کلــی منتســب بــه طیــف چــپ ضــد 

ــتند.  ــت هس امپریالیس
مــن تکثرگرایــی و وحــدت را کلمــات مقدســی نمی دانــم، 
ــره ی  ــت مدی ــگاه هیئ ــه در جای ــی ک ــا زمان ــدم ت ــی معتق ول
ــری را،  ــگاه دیگ ــد ن ــم، بای ــرار داری ــک ســازمان عضومحــور ق ی
ــزرگ  ــوتفاهم ب ــک س ــم. ی ــان ارج نهی ــگاه خودم ــدازه ی ن به ان
در مــورد کســی کــه می خواهــد وارد هیئــت مدیــره شــود ایــن 
اســت کــه فکــر کنــد در ایــن جایــگاه دســتش از نظــر سیاســی 
بازتــر مــی شــود. در حالــی کــه اگــر ســازمان مکانیزم های ســالم 
ــی را  ــف فرهنگ ــای مختل ــا از طیف ه ــردن اعض ــرای دخیل ک ب
ــره تنهــا وظیفــه ی تســهیل کننده را  داشــت، عضــو هیئــت مدی
ــته تر  ــتش بس ــردن در انتخابات،دس ــد از ب ــی بع ــت. یعن می داش
ــش از  ــا را پی ــن نظره ــن ای ــر نمــی شــود. م ــه بازت می شــود ک
ــه  ــی ب ــاد دارم. یعن ــه آن اعتق ــردم و ب ــان ک ــم بی ــات ه انتخاب
خاطــر ایــن نمی گویــم چــون بــه قــول بعضــی از اعضــای 

ــم". ــا شکســت خوردی ــره "م ــت مدی هیئ
ــای  ــی اعض ــد نمایندگ ــعی می کن ــه س ــردی ک ــن ف ــر م از نظ
متکثــر را داشــته باشــد-نه بــا مقهورکردن شــان بلکــه بــا جلــب 
ــود  ــی خ ــرد سیاس ــا و رویک ــد قضاوت ه ــان– نمی توان اعتمادش
ــه  ــدن جامع ــث دوقطبی ش ــه باع ــایلی ک ــوص در مس را به خص
ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــل کن ــت، دخی ــه آمیز اس ــا مناقش ــود ی می ش
ــو  ــالن عض ــا ف ــن ب ــد م ــد بگوی ــره نمی توان ــت مدی ــو هیئ عض
ــره کار نمی کنــم. چــون اولویت هــای سیاســی مــن  هیئــت مدی
را دنبــال نمی کنــد. متاســفانه ایــن قضیــه در کمیتــه ی فرهنگــی 
ــی حاضــر  ــاد. یعن ــاق افت ــان اتف ــری زن ــروژه ی هن ــورد پ و در م
ــی  ــکا زندگ ــه در آمری ــر ک ــت کوئی ــک اکتیویس ــا ی ــدند ب ش
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ــه  ــود ک ــکار خ ــا هم ــی ب ــی حت ــد، ول ــکاری کنن ــد، هم می کن
ــد. ــک تمــاس نگیرن ــی اســت ی ــی ایران شــهروند کانادای

ــود و  ــم احمــدی، ب ــن اســت: "خان ــی ای معنــی چنیــن رفتارهای
نبــود شــما در ایــن ســازمان فرقــی نمــی کنــد. خودتــان برویــد!" 
همیــن کار را اگــر شــما در یــک ســازمان انگلیســی زبان کــرده 
ــرو  ــریه های پیش ــت ها در نش ــه ی اکتیویس ــدای هم ــد، ص بودی

درآمــده بــود. 
ــاه  ــن دو م ــم در ای ــد بگوی ــا بای ــن توضیح ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
رویکردشــان را هم راســتا بــا چندصدایــی ندیــدم. بیش تــر 
ــن  ــت. م ــم اس ــره حاک ــت مدی ــر هیئ ــتی ب ــه ی اکتیویس روحی
امیــدوارم ایــن مجلــه نوشــته های مــن را چــاپ کنــد و در آینــده 
ــای  ــا گروه ه ــره ی ــت مدی ــف هیئ ــرات مخال ــرای نظ ــی ب فضای

ــد، داشــته باشــد. ــی گذاری ــر چــه اســمش را م ــا ه ــده ی برن

ــود را در  ــی خ ــای سیاس ــدازه تمایل ه ــه ان ــا چ ــما ت ش
ــر  ــد نظ ــره م ــت مدی ــی هیئ ــای گروه تصمیم گیری ه

ــد؟ ــرار می دهی ق
ــای  ــم تصمیم ه ــه می توان ــی ک ــا جای ــم ت ــعی می کن ــن س م
سیاســی شــخصیم را دخیــل نکنــم و صــدای گروهــی از اعضــا 
ــان  ــری صدای ش ــای دیگ ــت ج ــن اس ــه ممک ــرم ک ــاال بب را ب
ــم  ــن اعضــا دای ــرای شــناخت رویکــرد ای شــنیده نشــود. مــن ب
ــته ها و  ــه خواس ــی دارم و ب ــی و خصوص ــت علن ــا نشس ــا آنه ب
نظرهای شــان گــوش می کنــم. بیــش از 6۰ ســاعت در مــاه 

ــم. ــره کار می کن ــای کنگ ــرای اعض ب
متاســفانه البتــه اعالمیه هایــی کــه بــرای نشســت های هــر ســه 
ــای اعضــا می فرســتادند، از طــرف  ــه ایمیل ه ــه دوســتانم ب هفت
اعضایــی کــه بــه طیــف پویــش نزدیــک هســتند تحمــل نشــد. 
طــوری کــه بــه گفتــه ی یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره،۱5 نفــر 

بــا او تمــاس گرفتــه و شــکایت کــرده بودنــد.

اعضـای "کارزار تغییـر و بازسـازی" چه انتظاری از شـما به 
عنـوان نماینـده خود در هیئـت مدیره کنگـره دارند؟

ــم و  ــادار باش ــم وف ــه قول های ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــار آنه انتظ
فعالیت هایــم  ســرلوحه ی  را  انتخاباتــی ام  پلتفــرم  هم چنــان 
قــرار دهــم. ایــن پلتفــرم چنــد اصــل داشــت: ایجــاد شــفافیت، 
ــردن  ــور ک ــرای عضومح ــی ب ــاد مکانیزم های ــدی و ایج قانون من
ســازمان و حفــظ تکثــر. اگــر جایــی ببینــم تصمیم هایــی گرفتــه 
ــه  ــش مواج ــا چال ــاال را ب ــول ب ــدام از اص ــر ک ــه ه ــود ک می ش
ــه آن جلــب مــی کنــم و  ــره را ب مــی کنــد، توجــه هیئــت مدی
ــای  ــه حرف ه ــفانه البت ــم. متاس ــی کن ــت آن را گوشــزد م اهمی
مــن نتوانســته تاثیــر معنــی داری بــر تصمیم گیری هــای هیئــت 
ــه ی  ــای پروس ــه ج ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. ت ــته باش ــره داش مدی
ــود  ــتفاده ش ــرف اس ــنجی ص ــری و نظرس ــازی از رای گی وفاق س

ــده اند. ــاکت ش ــا س ــادی از اعض ــده ی زی ــع ع در واق
هیئـت  ایجـاد  کارزار،  بـه  موسـوم  اعضـای  خواسـته ی  آخریـن 
مشـاوران بـا عضویـت اعضـای متکثر در سـازمان بوده اسـت. این 
درخواسـت مـن بـا توجیه هایـی که برا ی تان می نویسـم، رد شـده 
اسـت؛ "مـا منابـع آن را نداریـم" )یعنـی نمی توانیـم وارد دعواهـا 
و گفت وگوهایـی شـویم کـه وقت مـان را می گیـرد( و "مـا برنـده 
شـدیم، مـا نبایـد اعتماد سـازی کنیـم بلکه ایـن کارزار اسـت که 

اول بایـد اعتمادسـازی کنـد و بعـد مـا آنهـا را بپذیریم".

ــت  ــع یک دس ــک جم ــد کارزار ی ــر می کن ــره فک ــت مدی هیئ
بــرای مثال،پنجــاه نفــره اســت. دقــت نمی کنــد کــه حــدود 6۰ 
درصــد از اعضــا بــه دالیلــی بــه آنهــا رای نداده انــد. البتــه ایــن 
ــره برمــی دارد  ــدم جهــت داری کــه هیئــت مدی ــا هــر ق اعضــا ب

ــود. ــر می ش ــم و کم ت ــان ک تعدادش

ــی و  ــان جنس ــه دگرباش ــوی از جامع ــوان عض ــه عن ب
ــدازه  ــا چــه ان ــر کارگــروه ســامت روان کنگــره، ت دبی
ســاز و کارهــا را بــرای خدمــت بــه ایــن جامعه مناســب 

می دانیــد؟
البتــه مــن و بســیاری از فعــاالن ایــن حــوزه از اصطــالح 
ــم.  ــز می دانی ــم و آن را توهین آمی ــتفاده نمی کنی ــاش" اس "دگرب
ایــن واژه، ترجمــه ی نادرســتی از کلمــه ی queer اســت. برعکــس 
کلمــه ی کوئیــر، کلمــه ی دگربــاش نــه تاریخــی دارد، نــه اشــاره 
بــه جنبشــی دارد و نــه دقیــق اســت. البتــه متاســفانه از طــرف 
عــده ای از فعــاالن ایــن حــوزه و در شــبکه های تلویزیونــی 
بیــرون از ایــران اســتفاده می شــود.برگردیم بــه جــواب پرســش.

همان طـور کـه توضیـح دادم تـا زمانـی کـه سـاختار کنگـره بـه 
گونـه ای تغییـر نکنـد کـه اعضایـی کـه بـه مـن رای داده انـد در 
نقـش داشـته  از تصمیم گیـری(  )پیـش  تصمیم گیری هـای کالن 
باشـند و بـه کل مجموعـه اعتمـاد کننـد، مـن نمی توانـم قدمی در 
ایـن جهـت در چارچـوب کنگـره بـردارم. بنابـر ایـن فعالیت هایم را 
هم چنـان بیـرون از ایـن چارچـوب ادامـه می دهـم. تـا زمانـی کـه 
نـگاه ایدئولوژیـک غلیـظ بر هیئت مدیره حاکم باشـد، ممکن اسـت 
بعضـی فعـاالن ال جی بی تـی بـه آن جذب شـوند و عده ی زیـادی از 
آن دوری کننـد؛ ماننـد سـال های گذشـته. در سـال های آینـده بـا 
اتفاق هـای سیاسـی کـه در مـورد ایـران خواهـد افتـاد، حـدس من 
ایـن اسـت که با مدیریـت کنونی فضای دوقطبـی در کنگره به قوت 

خـود باقـی خواهـد مانـد و یا تشـدید خواهد شـد.
ــروز در اعضــا وجــود  ــه ام ــری ک ــن اســت؛ تکث ــر ای ــت بدت حال
دارد، رفته رفتــه کاهــش پیــدا کنــد. مســئله ای کــه مــن 
ــه های  ــه مناقش ــت ک ــن اس ــردم ای ــودداری ک ــه از آن خ آگاهان
ــن  ــد. م ــی ســرایت کن ــه ی ال جی بی ت ــه جامع ــره ب داخــل کنگ
ــادا نخواهــم  ــه میــان جامعــه ی ال جی بی تــی در کان عامــل تفرق
ــابقه ی  ــا س ــی )ب ــن ایران ــوان زن لزبی ــه عن ــن ب ــت م ــد. وق ش
طوالنــی زندگــی در ایــران( کــه آشــکار اســت و در تبعیــد به ســر 
میبــرد و مشــاور اســت بــا تجربهــی کنشــگری حقــوق بشــری، 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــر م ــد در جــای دیگــری بهت میتوان

برای خدمـت به ایرانیان کانـادا که عضو جامعـه الجیبیتی 
نیز هسـتند، چـه هدف هایی در ذهـن دارید؟

بایـد اعتـراف کنـم کـه بـرای ادامهـی کار در کنگـره ناامیـدم. 
همانطـور کـه در جلسـهی چهارم فوریـه توضیـح دادم اگر هیئت 
مدیـره بـا اقدام هـای خـود اعتمـاد اعضایـی کـه از مـن حمایـت 
می کننـد را جلـب می کـرد، مـن تـا کنـون کمیته ای شـکل داده 
بـودم شـامل ۴ کارگـروه )کارگروه کـودکان و نوجوانـان، کارگروه 
سـالمندان، کارگـروه عمومـی، کارگـروه جامعـه ی ال جی بی تی و 
زنـان(. من با چند نفر از موسسـان سـازمان هایی کـه در زمینه ی 

سـالمت روان کار مـی کنند،مشـورت کـرده بودم.
متاســفانه در ایــن 2 مــاه اتفاق هایــی افتــاد کــه نشــان از 
تکثرگرایــی و برخــورد غیــر حذفــی نداشــت. اعالمیــه ی کنگــره 
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در مــورد هواپیمــای اوکراینــی علی رغــم تالش هــای مــن 
به نحــوی نوشــته شــد کــه موجــب نارضایتــی عــده ی زیــادی از 
اعضــای کامیونیتــی و کنگــره شــد. چنــدی پیــش بــاز علی رغــم 
تالش هــای مــن اعالمیــه ای یــک ســویه بــرای حمایــت از 

ــد. ــام منتشــر ش برج
توصیه هــای مــن بــه هیئــت مدیــره ایــن بــود کــه در وهلــه اول 
ــا  ــن فعالیت ه ــه نشــوند و ای وارد مســایل مناقشــه آمیز در جامع
ــه ســازمان هایی بســپارند کــه عضومحــور  را خــارج از کنگــره ب
نیســتند. بعــد پیشــنهاد دادم کــه پیــش از دادن بیانیــه فضــای 
گفت وگــو را در قالــب نشســت و گفتو گوهــای آن الیــن بــا 
افــراد متخصــص در زمینــه ی تحریــم و امــور بین الملــل فراهــم 
ــاید  ــوزش و ش ــو، آم ــای گفت وگ ــد در فض ــازه دهن ــد. اج کنن
هم گرایــی و اعتمــاد حاصــل شــود. هیئــت مدیــره بــا هیــچ یــک 
از پیشــنهادهای مــن موافقــت نکــرد. بــاز هــم رای گیــری جــای 
ــه تمــام تصمیم هــای هیئــت  ــت. رای مــن ب وفاق ســازی را گرف
ــی  ــروم و ایمیل ــی ف ــه در آی سی س ــی ک ــق اعالم ــره طب مدی
ــودم  ــم نب ــل فراه ــه دلی ــره ارســال کردمب ــت مدی ــه هئی ــه ب ک
مکانیزم هــای مناســب دخیل کــردن اعضــا بــا دیدگاه هــای 

متکثــر ممتنــع بــود.

تــا چــه انــدازه شــرایط الزم بــرای دســتیابی شــما بــه 
ــت؟ ــده اس ــم ش ــان فراه هدف های ت

از زمانــی کــه مــن بــه عنــوان تنهــا کاندیــد کارزار وارد کنگــره 
ــی در آن  ــه شــخصه دخالت ــه ب ــدون این ک ــن ب ــش م شــدم، نق
ــد.  ــل ش ــر تبدی ــک ناظ ــه ی ــاور ب ــک مش ــم، از ی ــته باش داش
همان طــور کــه در بــاال توضیــح دادم ســنگ بنایــی کــه بتوانــم 
بــر روی آن ســتون های الزم بــرای رســیدن بــه اهدافــم را برپــا 
ــم  ــی نمی توان ــه تنهای کنــم در کنگــره موجــود نیســت و مــن ب
آن ســنگ بنــا را ایجــاد کنــم. مــن نیــز نگــرش سیاســی خــاص 

ــردم. ــل نک ــم دخی ــا را در تصمیم های ــی آنه ــودم را دارم، ول خ
پروســه ی وفاق ســازی کار بســیار ظریفــی اســت کــه نیــاز 
بــه مراجعــه بــه افــراد و جریان هایــی دارد کــه عقایدشــان 
ــر  ــت. "کارزار تغیی ــاوت اس ــا متف ــف ی ــره مخال ــت مدی ــا هیئ ب
و بازســازی" بــرای جمــع کــردن کاندیداهــا از گرایش هــای 
سیاســی مختلــف کنــار یــک میــز، پروســه ای چنــد ماهــه را طی 
ــت.  ــی شــکل گرف ــق گفت وگوهــای طوالن کــرد. اعتمــاد از طری
مــن ایــن ظرافــت را در میــان اعضــای هیئــت مدیــره کــه مــی 
ــم. ــازی کنند،نمی بین ــد اعتماد س ــا" بای ــد اول "کارزاری ه گوین

وقتــی هیئــت مدیــره متوجــه نیســت یــا انــکار مــی کنــد کــه 
ــه یکــی  ــت از برجــام ک ــرای حمای ــه ب ــک بیانی منتشــرکردن ی
از چالشــی ترین مســایل جامعــه ی ایرانــی چــه در داخــل و 
ــدون  ــوده اســت، ب ــران در ایــن ســال هــا ب چــه در خــارج از ای
ــره ی  ــه کنگ ــه ای را ب ــر چه ضرب ــای متکث ــا اعض ــو ب گفت و گ
ــم امیــدی  ایرانیــان کانادایــی وارد می کنــد. دیگــر مــن نمی توان

ــر داشــته باشــم. ــه حفــظ تکث ــره ب ــه اراده ی هیئــت مدی ب
نتیجـه ی آن بیانیـه، خـروج عـده ای از اعضـا از کنگـره اسـت. 
مـن اخطـار دادم کـه ایـن عمـل یعنـی یک عمـل حذفـی. وقتی 
در گفت و گوهایـم بـا هیئـت مدیـره دایـم بـا ایـن گـزاره مواجـه 
می شـوم: "مـا برده ایـم" و حـق داریم کـه تنها پی گیر خواسـته ی 
نیمـی از اعضـا باشـیم کـه به مـا رای داده انـد، دیگر جایـی برای 
همـکاری مـن باقـی نمی مانـد. من عادت بـه فعالیت هـای ایجابی 
دارم. متاسـفانه وقتـی کـه در ایـن سـازمان می گـذارم بـه خاطـر 
فراهـم نبـودن سـاختار سـالم، بیش تر صـرف فعالیت های سـلبی 

می شـود کـه می دانـم بسـیار ارزشـمند اسـت، ولـی متناسـب بـا 
روحیـه ی من نیسـت.

اگر حرف ناگفته ای دارید…
ــت  ــا هیئ ــروز ب ــره ی ام ــت مدی ــرد هیئ ــد عملک ــر می رس به نظ
مدیــره ی پنــج ســال گذشــته در دو، ســه مــاه ابتــدای کار 
متفــاوت بــوده اســت. دســت کم وظایــف اساســنامه ای کــه دارد 
ــه نســبت منظــم  ــق و ب ــد نوشــتن دقی ــام می دهد؛همانن را انج
ــو  ــروم گفت وگ ــاز گذاشــتن ف ــا، ب صورت جلســه ها و انتشــار آنه
ــت  ــوه ی مدیری ــه نح ــدی ب ــای ج ــه انتقاده ــا )البت ــرای اعض ب
فــروم وارد اســت. متاســفانه خبــردار شــدم بســیاری از اعضــا بــه 
ــارج شــده اند.  ــن صفحــه، از آن خ ــت نادرســت ای ــل مدیری دلی
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه اداره ی فــروم بــه چنــد داوطلــب 
ــت  ــرژی اعضــای هیئ ــه ان ــر داده شــود ک ــای متکث ــا نگرش ه ب

مدیــره تلــف نشــود(.
ــی  ــزارش مال ــت گ ــرار اس ــاه ق ــه م ــد از س ــود بع ــه می ش گفت
ارایــه شــود )امیــدوارم اگــر کســی پــس از ارایــه ی آن پرسشــی 
ــه  ــم ب ــود، مته ــم ب ــوارد مبه ــری م ــتار پی گی ــا خواس داشــت ی

ــود(. ــی نش ــکنی و بهانه جوی ــری، کارش ایرادگی
ــه  ــه نشــان از اراده ی بخشــی از اعضــای مجموع ــن ماهنام همی
ــر  ــد به نظ ــه ی جدی ــر دارد. در مجموع ــفافیت بیش ت ــرای ش ب
بــر کارهــای اجتماعــی بســیار بیش تــر  می رســد تمرکــز 
ــر  ــر ب ــب بیش ت ــه مرات ــز ب ــی، تمرک ــه ی قبل ــت. در مجموع اس
ــود. ــران ب ــادا و ای ــط کان ــورد رواب ــی در م ــای سیاس فعالیت ه

ــا  ــا اعض ــری ب ــای بیش ت ــره دیداره ــت مدی ــت هیئ ــرار اس ق
ــای کار  ــن حداقل ه ــر م ــه نظ ــا ب ــن فعالیت ه ــد. ای ــته باش داش
ــرد  ــی گی ــا م ــه دارد، پ ــت ک ــور اس ــازمان عضومح ــک س در ی
ــه عنــوان یــک مشــاور روانشــناس  واجرایــی می شــود. ایــن را ب
ــت  ــا رویکــرد هیئ ــه ب ــی ک ــر اعضای ــرای شــما می نویســم، اگ ب
ــواداران  ــه ی ه ــا از حلق ــد ی ــه دارن ــا زاوی ــد ی ــره مخالفن مدی
ــه  ــا ب ــا و تصمیم گیری ه ــتند در فعالیت ه ــره نیس ــت مدی هیئ
ــازی گرفتــه نشــوند و فقــط بعــد از تصمیم هــا و اجــرای آنهــا  ب
ــی  ــعار باق ــد ش ــازی در ح ــد، اعتمادس ــرار بگیرن ــان ق در جری

ــد. ــد مان خواه
ــن  ــدارد. م ــخصی ن ــه ی ش ــه جنب ــه هیچ وج ــن ب ــای م نقده
ــرای  ــی دارم، ب ــف سیاس ــای مختل ــزی از طیف ه ــتان عزی دوس
ــان  ــره ی ایرانی ــره ی کنگ ــت مدی ــه هیئ ــا از جمل ــه ی اعض هم
احتــرام قایلــم و از برچســب های غیــر منصفانــه و نادقیقــی 
ــا عامــل جمهــوری  ــزدور ی ــب، تحریم چــی، م ــد جنگ طل همانن
ــاب  ــه انتخ ــی و ب ــا آگاه ــند ب ــتند نباش ــه مس ــالمی و ...ک اس

ــم. ــی کن ــودداری م ــودم خ خ
ــرش  ــت. پذی ــن اس ــر ممک ــرش تکث ــا پذی ــا ب ــتگی تنه همبس
ــا  ــراد ب ــن اف ــاق بی ــاد وف ــرای ایج ــالش ب ــا ت ــا ب ــر تنه تکث
دیدگاه هــای مخالــف امکان پذیــر اســت. میان بــری وجــود 
ــد  ــا بده ــه م ــدی ب ــات مفی ــد اطالع ــدارد. نظرســنجی می توان ن
آن هــم تنهــا در صورتــی کــه توســط یــک نهــاد مســتقل انجــام 
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــر درآید،ول ــروه متکث ــک گ ــا از دل ی ــود ی ش

ــت. ــازی نیس ــد وفاق س ــرای فراین ــی ب جایگزین

از این کــه ایــن فرصــت را در اختیــار مــن قــرار دادیــد، از شــما 
ــه را  ــن مقال ــه ای ــتانی ک ــه ی دوس ــما و هم ــرای ش ــم. ب ممنون
ــوروز  ــش دارم و پیشــاپیش ن ــه روزی و آرام ــد آرزوی ب می خوانن

ــم. ــک می گوی ــما تبری ــه ش را ب
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ــری  ــه تعبی ــا ب ــنجی ی ــام نظرس ــل انج ــه دلی ــه چ ب
افکارســنجی اولویــت دارد؟

برگـزاری نظرسـنجی های علمییکـی از برنامه هایـی بـود کـه از 
ابتـدا در پلتفـرم »پویـش صلح و همبسـتگی« وجود داشـت. این 
نظرسـنجی خـاص از ایـن نظـر اولویـت دارد کـه که بـه ما کمک 
می کنـد دریابیـم از بیـن همـه آن چـه می خواهیـم انجـام دهیم، 

کدام یـک بیش تـر مـورد توجـه اعضـا قـرار دارد.

نظرسنجی راهی برای پی بردن به 
اولویت های ذهنی اعضای کنگره است

با امیر حسن قاسمی نژاد، عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

ـو
ــ

وگـ
ت 

فـ
گ

آیـا ایـن امـکان وجـود دارد کـه هیـات مدیـره کنگـره 
بـر اسـاس نتیجـه نظرسـنجی، سیاسـت یـا فعالیتـی را 
در برنامه  هـای خـود بگنجانـد یـا برعکـس از برنامه های 

کند؟ خـود حـذف 
در اصـل نظرسـنجی بـه بررسـی اولویت هاییمی پـردازد که اکنون 
در حـال کارکـردن روی آنهـا هسـتیم. هم چنیـن از نظرسـنجی 
به منظـور مقایسـه درخواسـت های مطرح شـده از سـوی جناح هـا 
و اولویت هـای ذهنـی اعضـا اسـتفاده می کنیم. امیدواریـم بتوانیم 
از میـان بیـش از ۴۰ موضـوع مطرح شـده، تعـدادی را انتخـاب 

وبه طورهم زمـان اجـرا کنیـم.
همان طـور که طی سـه ماه گذشـته بـا کار تیمـی و کمک گرفتناز 
اعضـا، چندیـن اقـدام از جمله انتشـار همیـن خبرنامـه، برگزاری 
دیگـر  و  سـرورها  راه انـدازی  و  جشـنواره  برپایـی  نظرسـنجی، 
تاکیـد  البتـه  دادیـم.  انجـام  را  همزمـان  به طـور  را  فعالیت هـا 
می کنـم کـه این سـخن، بـه مفهـوم کنار گذاشـتن دیگـر اهداف 

یـا خواسـته های اعضـا نیسـت.

اشـاره:
کارگـروه  مدیـر  و  مدیـره  هیـات  اعضـای  از  یکـی  کـه  تفرشـی  قاسـمی نژاد  امیرحسـن  دکتـر 
سیاسـت گذاری سـازمانی و ارتباطـی کنگـره ایرانیـان کانـادا اسـت، بـه عنـوان عضـو رسـمی هیـات 
علمـی دانشـگاه کپیانـو فعالیـت می کنـد. وی کـه دکتـرای خـود را از دانشـکده ارتباطـات دانشـگاه 
سـیمون فریـزر دریافـت کـرده، در گفت وگـو بـا خبرنامـه کنگـره بـه بیـان دیدگاه های خـود پرداخته 

اسـت کـه در ادامـه می آیـد.
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از سـویی،این نظرسـنجی فقـط ارایـه تعـدادی پرسـش  از پیـش 
امـکان  اقـدام،  ایـن  نیسـت؛  کّمی سـازی  بـرای  تعیین شـده 
مدیـره  هیـات  کار  دسـتور  در  جدیـد  فعالیت هـای  گنجانـدن 
کنگـره و کارگروه هـای مختلـف را فراهـم می کنـد. بـه همیـن 
خاطـر در ۴ بخـش مختلـف از نظرسـنجی فضایـی در نظر گرفته 
شـده اسـت که شـرکت کنندگان می تواننـد نظر خـود را عالوه بر 

انتخاب هـای موجـود توضیـح دهنـد.
نیـز  بزرگ تـر  بخـش  دو  نظرسـنجی  ایـن  پایانـی  قسـمت  در 
طراحـی شـده اسـت کـه در آنهـا از شـرکت کنندگان درخواسـت 
می شـود آن چـه ممکـن اسـت از قلم افتـاده باشـد را بیـان کنند 
یـا در صـورت تمایـل، نظرهـای متفـاوت یـا جدیـد خـود را بـا 

دسـتاندرکاران در میـان بگذارنـد.

نظرسـنجی تـا چـه انـدازه سـطح ارتباط گیـری اعضـا و 
هیـات مدیـره را افزایـش می دهـد؟

برقراری ارتباط مسـتقیم هیات مدیره با اعضا،به وسیلهشـبکه های 
اسـت.برای  امکان پذیـر  کنگـره  فـروم  و  وب سـایت  اجتماعـی، 
ارسـال پیـام اعضابـه مدیـران سـازمان هـم راه هـای گوناگونی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت که یکـی از آنها نظر سـنجی اسـت که به 
عضـو کنگـره ایـن امـکان را می دهـد که به صـورت ناشـناس نظر 

خـود را بیـان کند. 
البتـه مـا بـه ایـن کانـال ارتباطـی اکتفـا نمی کنیـم. بـه همیـن 
خاطـر، چنـد روز پـس از پایـان نظرسـنجی،در نـوروز، برگـزاری 
اسـت.  پیش بینـی شـده  اعضـا  مدیرهبـا  هیـات  بیـن  نشسـتی 
افـزون بـر ایـن، تک تـک مدیـران کنگـره به نوبـه خود بـا اعضای 
عالقمنـد نشسـت های گوناگونیـدر قالـب کارگروه هـا و خـارج از 
آن برگـزار می کننـد کـه آنها نیـز از اهمیـت زیـادی برخوردارند.

نظرسـنجی تا چـه انـدازه بـر فعالیـت کارگروه هـا تاثیر 
می گـذارد؟

نظرسنجی،پرسـش هایی در زمینه هـای شـیوه فعالیـت هر یک از 
کارگروه هـای موجـود طـرح می کنـد کـه بـرای هـر بخـش حکم 
اجرایی کـردن  بـرای  اسـت  ممکـن  هم چنیـن،  دارد.  را  راهنمـا 
خواسـته هایی کـه از اولویـت باالیـی نـزد اعضـا برخـوردار اسـت 
یـا بـه اجـرا در محـدوده زمانیخاصـی نیـاز دارد، کارگروه هـای 

جدیدیتشـکیل شـود.

چـه سـاز و کارهایی برای نظـارت دقیق و شـفاف بر روند 
نظرسـنجی به ویـژه از سـوی نمایندگان یا اعضـای کارزار 

دارد؟ وجود 
رونـد نظرسـنجی بسـیار سـاده اسـت؛ بـرای اعضـا دعوت نامـه 
الکترونیکـی فرسـتاده می شـود. فقـط صاحـب ایمیـل می توانـد 
دعوت نامـه مـورد نظـر را بـاز کنـد. هر فـرد فقط می توانـد یک بار 
پاسـخ خـود را ارسـال کنـد و اعضـا می تواننـد ایـن موضـوع را 

کنند. امتحـان 
بـرای هـر پاسـخ ارسـال شـده کـه در بانـک اطالعاتی نگـه داری 
می شـود، دو ایمیـل بـرای مدیر سـرور فرسـتاده می شـود. تمامی 

ایـن ایمیل هـا ذخیـره خواهـد شـد و قابل حسابرسـی اسـت.

تـا چـه انـدازه بـه اصـول علمـی نظرسـنجی پای بندید و 
چه مقـدار از نظر مسـتقیم متخصصان اسـتفاده کرده اید؟

دکتـرای من در رشـته ارتباطات اجتماعی اسـت و تز دکترای بنده 
درباره مشـارکت اجتماعی و روش تحقیق آن از طریق نظرسـنجی 
بـوده اسـت. هم چنین، تعـدادی از اعضـای تیم طراحی پرسـش ها 

از متخصصـان و محققانعلوم اجتماعی و فنی هسـتند.
بـه همین دلیـل، برای طراحی پرسـش ها و راه انـدازی نرم افزارهای 
مـورد نیـاز برایاجـرای ایـن نظرسـنجی، احتیـاج بـه کمـک فنـی 
و علمـی متخصصـان خـارج از کنگـره نداشـتیم، ولـی عالقمنـد 
بـه اسـتفاده بیش تـر از افـراد متخصـص داوطلـب از درون کنگـره 

هسـتیم کـه قصـد کمـک بـه  پیش برد امـور را داشـته باشـند.
در آینـده نیـز اگر الزم بدانیم که از متخصصـان خارج از کنگره کمک 
بگیریـم، دلیـآن کمبود نیـروی متخصص در بین اعضا نیسـت، بلکه 

تنهـا علتآن، رفع نگرانی ناشـی از نبـود اعتماد مزمـن خواهد بود.
البتـه بـه این نکته هم توجه داشـته باشـید کهنظرسـنجی مدیران 
یـک شـرکت یـا سـازمان از اعضاییکـه آنهـا را انتخـاب کرده انـد،از 
نظـر علمـی، سـاده تر از گرفتـن نظرسـنجی از کل جامعـه اسـت. 
بـرای نمونـه، اگـر بخواهیـم نظـر 3۰۰ هـزار نفـر از ایرانیـان کانادا 
را بدانیم،به طـور طبیعـی بـه همـه آنهـا دسترسـی نداریـم و بایـد 
افزایـش  باعـث  کـه  کنیـم  اسـتفاده  نمونه بـرداری  از روش هـای 

نتایـج می شـود. قطعی نبـودن 
در مـورد رابطـه بیـن  اعضا و مدیـران برگزیده،نمونه برداری درسـت 
نیسـت.زیرا تک تـک اعضـا از نظـر قانونی حـق دارند در نظرسـنجی 
نتایـج  مـورد  کننـد.در  خـودداری  آن  در  حضـور  از  یـا  شـرکت 
هـم تعمیـم دادن بـه کل اعضـا الزم نیسـت. چـون هـدف، دریافـت 
بازخـورد اعضـای عالقمند به ارایه نظرهای شـان اسـت. موضوع مهم 
فرصـت دادن بـه همـه اعضا بـرای اظهار نظر در شـرایط برابر اسـت.

مدیـران کنگـره ایرانیـان کانادا از سـوی اعضا منصوب می شـوند و 
در مقابـل اعضا مسـولند.به همین خاطر، افکارسـنجی و درخواسـت 
ارایـه نظـر اعضـا به طـور مرتـب ضـروری اسـت.خوش بختانه ما به 
ایمیـل، تلفـن و نشـانی اعضـا دسترسـی داریـم. بـه همیـن دلیل، 
می توانیـم از تمامـی اعضـا نظرخواهـی و بـا یادآوری هـای مـداوم، 

اعضـا را به شـرکت در نظرسـنجی تشـویق کنیم.
البتـه ممکـن اسـت تمامـی اعضـا در نظرسـنجی شـرکت نکننـد.

برخـی از اعضـا همان طور کـه در صحنه های اجتماعـی دیگر دیده 
می شـود، پـس ازانتخـاب مدیـران زیـر نظـر ناظر بی طرف،مسـایل 
و اقدام هـا را از نزدیـک دنبـال نمی کننـد و تمایـل بـه اظهارنظـر 
ندارنـد. در کنـار این هـا، گروهی دیگر از اعضا هسـتند که عالقمند 
بـه اظهار نظر و رسـاندن نظـر خود به گوش هیات مدیره هسـتند.

آن چـه در مـورد نظرسـنجی اخیـر بایـد مـورد توجـه قـرار بگیرد، 
ایـن اسـت کـه نتایج آنـاز پاسـخ دادن اعضا بـه این پرسـش اعتبار 
می گیـرد: »نظـر اعضـای عالقمنـد بـه ارسـال نظـر خود بـه هیات 

مدیـره در مـورد اولویت هـای کنگره چیسـت؟«

سخن آخر...
از همـه اعضـا درخواسـت می کنیـم در ایـن نظرسـنجی شـرکت 
اسـاس  بـر  بعـدی  نظرسـنجی های  پرسـش های  چـون  کننـد. 
پاسـخ های آنهـا شـکل خواهـد گرفـت. به ویـژه پاسـخ هایی کـه 
اعضـا بـه پرسـش هایپایانی می دهنـد و به اظهـار نظـر می پردازند. 
درواقـع اعضـا با شـرکتدر این نظرسـنجی، همـکاران تعیین کننده 

نظرسـنجی های بعـدی هسـتند.



ICC Newsletter
9

www.iccongress.ca                                                                                   

ـــا
هـ

ــر
خب

ــژه ــر ویـ خبـ

کنگـره ایرانیـان کانـادا از حمایـت دولـت فـدرال کانـادا بـرای 
همـکاری دوبـاره ایاالت متحـده، فرانسـه، آلمـان و انگلیس برای 
تعامـل دوبـاره بـا ایرانـدر مـورد برنامـه جامـع اقـدام مشـترک 
)برجـام(، معـروف بـه توافـق هسـته ای ایـران اسـتقبال می کنـد.

از زمـان اجـرای برجـام، کانـادا بـه درسـتی از توافـق هسـته ای 
قطعنامـه  بـه  توجـه  بـا  را  تحریم هـای خـود  و  ایـران حمایـت 
223۱ شـورای امنیـت لغو کـرده و ۱۱ و نیم میلیـون دالر کمک 
داوطلبانـه بـه آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی بـرای حمایـت از 
فعالیـت آژانـس در نظـارت و تاییـد اجـرای تعهدهـای ایـران در 

برجـام اختصـاص داده اسـت.

بـه  بزرگ تریـن سـازمان جامعـه عضومحـور،  عنـوان  بـه  کنگـره 
نمایندگـی از ایرانیـان کانـادا، بـار دیگـر بـر حمایـت ایـن جامعه از 
برجـام، دیپلماسـی بـا ایران و رفـع تحریم ها علیه مـردم ایران تاکید 
می کنـد و اعتقـاد دارد که تحریم ها به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

جامعـه ایرانیـان کانـادا را تحـت تاثیـر قـرار می دهد.
از  پشتیبانی  به  که  می کنیم  تشویق  را  کانادا  دولت  ما  بنابراین، 
دیپلماسی با ایران ادامه دهد و به تالش متحدان اروپایی خود برای 
یافتن نقاط مشترک بین تهران و واشنگتن بپیوندد تا از این طریق  
دولت جدید ایاالت متحده به توافق هسته ای بازگردد و تحریم های 

ویرانگر علیه ایران را به ویژه در زمان همه گیری کرونا پایان دهد.

کنگـره ایرانیـان کانـادا از حمایـت دولـت فـدرال کانـادا بـرای 
همـکاری دوبـاره ایاالت متحـده، فرانسـه، آلمـان و انگلیس برای 
تعامـل دوبـاره بـا ایرانـدر مـورد برنامـه جامـع اقـدام مشـترک 
)برجـام(، معـروف بـه توافـق هسـته ای ایـران اسـتقبال می کنـد.

از زمـان اجـرای برجـام، کانـادا بـه درسـتی از توافـق هسـته ای 
قطعنامـه  بـه  توجـه  بـا  را  تحریم هـای خـود  و  ایـران حمایـت 
223۱ شـورای امنیـت لغو کـرده و ۱۱ و نیم میلیـون دالر کمک 
داوطلبانـه بـه آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی بـرای حمایـت از 
فعالیـت آژانـس در نظـارت و تاییـد اجـرای تعهدهـای ایـران در 

برجـام اختصـاص داده اسـت.

بـه  بزرگ تریـن سـازمان جامعـه عضومحـور،  عنـوان  بـه  کنگـره 
نمایندگـی از ایرانیـان کانـادا، بـار دیگـر بـر حمایـت ایـن جامعه از 
برجـام، دیپلماسـی بـا ایران و رفـع تحریم ها علیه مـردم ایران تاکید 
می کنـد و اعتقـاد دارد که تحریم ها به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

جامعـه ایرانیـان کانـادا را تحـت تاثیـر قـرار می دهد.
از  پشتیبانی  به  که  می کنیم  تشویق  را  کانادا  دولت  ما  بنابراین، 
دیپلماسی با ایران ادامه دهد و به تالش متحدان اروپایی خود برای 
یافتن نقاط مشترک بین تهران و واشنگتن بپیوندد تا از این طریق  
دولت جدید ایاالت متحده به توافق هسته ای بازگردد و تحریم های 

ویرانگر علیه ایران را به ویژه در زمان همه گیری کرونا پایان دهد.

مورد  در  دارد  نظر  در  کانادا  ایرانیان  کنگره  مدیره  هیات  اعضای 
فعالیت های سه ماه نخست 2۰2۱ گزارشی را به اعضای کنگره ارایه 
کند. به همین منظور از اعضای کنگره دعوت می کنیم تا در نشست 
مجازی حضور یابند که چهارشنبه 2۴ مارس 2۰2۱ از ساعت 8 تا 

۱۰ شب به وقت شرق کانادا )5 تا ۷ عصر به وقت غرب کانادا( برگزار 
خواهد شد.

لینک شرکت در این برنامه چند روز پیش از تاریخ نشست، برای اعضا 
ارسال خواهد شد.

حمایـــت کانـــادا از برجـــام مـــورد اســـتقبال کنگـــره ایرانیـــان 
کانـــادا قـــرار گرفـــت

پرونده حقوقی کنگره ایرانیان کانادا به طور کامل بسته شد

برگزاری نشست با اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

با تایید قاضی دادگاه عالی انتاریو:



هـدف از ایـن مطالعـه، بررسـی پراکندگـی مکانی اعضـای کنگره 
در سراسـر کانادا و اسـتفاده از آن به عنوان مبنایی برای نوسـازی 

سـازمان کنگره و بازنگری در اساسـنامه آن اسـت.
هـدف ایـن طـرح شفاف سـازی بیش تـر و افزایـش مشـارکت اعضا 
و ایجـاد فرصـت بـرای انعـکاس دیدگاه هـای گوناگـون در کنگـره 
اسـت. ایـن گزارش هم چنیـن ممکن اسـت به پژوهش هـای آینده 

روی موضوع هـای مرتبـط بـا جامعـه ایرانیـان کانادا کمـک کند.

ـــر  ـــا 22 نوامب ـــا ت ـــت اعض ـــر فهرس ـــی ب ـــه مبتن ـــن مطالع ۱( ای
2۰2۰ اســـت.

2( در اینزمـان، کنگـره 3۴36 عضو داشـته که شـهر محل اقامت 
3۴3۱ نفـر آنهـا مشـخص شـده اسـت. در واقـع ۴۱۴ نفـر محـل 
اقامـت خـود را بیـان نکرده انـد. البتـه محـل اقامت 38۴ مـورد از 

این افراد، براسـاس کد پسـتی شهرشناسـایی شـده اسـت.
3( براسـاس ایـن مطالعـه 3۴3۱ عضـو کنگره در اسـتان های زیر 

شـده اند: توزیع 

 انتاریو    2۱63 نفر )63 درصد(
 بریتیش کلمبیا   5۴۷ نفر )۱6 درصد(
 کبک    ۴۹5 نفر )۱۴ درصد(

 آلبرتا    ۱۴2 نفر )۴.5 درصد( 
 نوا اسکوشیا   ۱5 نفر )۰.۴5 درصد(

 مانیتوبا    ۱3 نفر  )۰.3۹ درصد( 
 ساسکاچوان   6 نفر 

 نیوفاندلند و البرادور                  5 نفر 
 نیوبرانزویک   3 نفر

 خارج از کانادا   ۱2 نفر 

۱( اعضـای کنگـره در ۱6۰ شـهر و ناحیـه کانـادا و ۹ شـهر خارج 
از کانـادا زندگـی می کنند.

2( بر اساس اظهار اعضا، بیش تر شهرها و نواحی در فرم عضویت 
مشخص شده اند و تعدادی از آنها ممکن است بخشی از یک شهر 

یا ناحیه بزرگ تر )همانند تورنتو، ونکوور یا مونترال( باشند. 

اصلی تریــن عواملــی کــه در نوســازی ســاختار کنگــره 
ــود: ــه می ش ــر گرفت در نظ

۱( بـا وجـود 3۴۰۰ عضو، سـاختار کنونی کنگره امکان مشـارکت 
عملی اعضا را بسـیار دشـوار کرده اسـت.

2( »کنگره« تعریفی برای گردهمایی نمایندگان در یک بازه زمانی 
و مکانی معین است و نه آنچه که ما تاکنونداشته ایم.

کانـادا  اسـتان های  و  شـهرها  از  بسـیاری  در  شـمارایرانیان   )3
به انـدازی زیـاد اسـت کـه می توانند نهادهـای محلی خـود را ایجاد 
و نماینـدگان خـود را تعیین کننـد. این نهادهای محلـی می توانند 
به طور مسـتقیم با مسـایل محلی و دولت اسـتانی سـرو کار داشته 
باشـند )ضمـن این کـه در امور فـدرال از طریق معرفـی نمایندگان 
خـود در کنگـره و همـراه با نمایندگان اسـتان های دیگر مشـارکت 
کنند(.بـا گـذار به چنین سـاختاری، مشـارکت قوی تر،گسـترده ترو 

متنوع تراعضـا در تصمیم گیـری را خواهیـم داشـت.
۴( معموال هر چه قدر گروه کوچک تر است، مشارکت امکان پذیرتر است.

پیشنهادها:
۱( هـر جمـع 3۴ نفـره یـا بیش تـر از اعضـا )معـادل ۱ درصـد از 
کل( تشـویق شـوند کـه یـک نهـاد محلـی مسـتقل ایجـاد کنند. 
تشـکل های اسـتانی و ناحیـه ای نماینـدگان خـود را برای سـطح 

کنگـره فـدرال تعییـن خواهنـد کرد.
2( تعـداد نماینـدگان هـر اسـتان یـا ناحیـه متناسـب بـا تعـداد 
اعضـای نهـاد محلـی خواهـد بـود. بـرای نمونـه، هـر 3۴ تـا ۷۰ 
عضـو یـک نماینـده، هـر ۷۱ تـا ۱۰6 عضـو 2 نماینـده، هر ۱۰۷ 
تـا ۱5۰ عضـو 3 نماینـده، هـر ۱5۱ تـا 2۰۰ عضـو ۴ نماینـده و 
بـه ازای هـر 5۰ عضـو بیش تـر، یـک نماینـده افزوده می شـود. به 
ایـن ترتیـب، تعـداد نماینـدگان کنگره در سـطح فـدرال بیش از 

۱۰۰ نفـر نخواهـد بود.
3( اساسـنامه کنونـی کنگـره به دالیـل مختلف نیازمنـد بازنگری 

اسـت تا با سـاختار جدید سـازگار شـود.
۴( نمایندگان نهادهای محلی در کنگره فدرال، هیات مدیره سازمان 
را انتخاب کنند. کنگره ای که دربرگیرنده نمایندگان نهادهای محلی 

باشد، در واقع تعریف درست کنگره همین است.
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پراکندگی مکانی اعضای کنگره 
              مبنایی برای نوسازی ساختار »کنگره«؟

ی
ــار

 آم
ی

ســ
رر

ب
ن 

ئیا
ضیا

ن 
دی

ع ال
جا

 ش
کتر

د



ICC Newsletter
11

www.iccongress.ca                                                                                   

اولویت: رسیدگی به مسایل مالی 
فعالیت های هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا

ـــدام  ـــدا اق ـــات ابت ـــس از انتخاب ـــره پ ـــد کنگ ـــره جدی ـــات مدی هی
ـــرد.  ـــابق ک ـــی س ـــم اجرای ـــا تی ـــه ب ـــن جلس ـــی چندی ـــه برپای ب
ـــیدن  ـــرای سرعت بخش ـــی ب ـــت ها هماهنگ ـــن نشس ـــدف از ای ه
ــه  ــی ها بـ ــا و دسترسـ ــال فهرســـت دارایی هـ ــد انتقـ ــه رونـ بـ

ـــود. ـــب ب ـــره منتخ ـــات مدی هی
ـــاندار،  ـــد احس ـــد )احم ـــی جدی ـــم اجرای ـــت تی ـــتین اولوی نخس
مســـلم نـــوری، آرزو خدیـــر و محســـن خانیکـــی(، پی گیـــری 
ـــه  ـــن رابط ـــود. در ای ـــره ب ـــی کنگ ـــی و مال ـــایل اداری، حقوق مس
ـــی  ـــرارداد قبل ـــای ق ـــه انقض ـــه ب ـــا توج ـــدا ب ـــره ابت ـــات مدی هی
دفتـــر کنگـــره، اقـــدام بـــه تغییـــر نشـــانی مجـــازی کنگـــره 
ـــال  ـــل و ارس ـــی  ، تکمی ـــای اداری  و حقوق ـــپس فرم ه ـــرد. س ک
شـــد.  مکاتبـــه بـــا بانـــک بـــرای انجـــام تغییرهـــای الزم در 
حســـاب بانکـــی ســـازمان از دیگـــر اقدام هایـــی بـــود کـــه در 

ـــد. ـــام ش ـــاری انج ـــال ج ـــدای س ابت
ـــه  ـــره در رابط ـــل کنگ ـــا وکی ـــیاری ب ـــات بس ـــن، مکاتب هم چنی
ــان  ــرای متقاضیـ ــا بـ ــت اعضـ ــه فهریسـ ــی تهیـ ــا چگونگـ بـ
صـــورت گرفـــت. هیـــات مدیـــره جدیـــد از ابتـــدا در جریـــان 
نگرانـــی برخـــی از اعضـــا در ایـــن خصـــوص قـــرار گرفـــت و 
بـــرای یافتـــن راهـــی در زمینـــه پاســـخ بـــه ایـــن نگرانی هـــا،  

چندیـــن نوبـــت مشـــاوره حقوقـــی دریافـــت کـــرد.
ــای آینـــده  ــه تصمیم هـ ــایانی بـ ــاوره ها کمـــک شـ ایـــن مشـ
هیـــات مدیـــره کـــرد کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه 
افزایـــش هزینـــه دریافـــت فهرســـت اعضـــای ســـازمان بـــرای 
ــامی  ــار اسـ ــی، انتشـ ــتفاده های احتمالـ ــری از سوءاسـ جلوگیـ
دریافت کننـــدگان فهرســـت اعضـــا بـــه منظـــور افزایـــش 
از  جلوگیـــری  بـــرای  ســـازمان  گزینه هـــای  و  شـــفافیت 

ــرد. ــاره کـ ــا اشـ ــات اعضـ ــی از اطالعـ ــتفاده  غیرقانونـ اسـ
ـــن  ـــای ای ـــن روزه ـــه در آغازی ـــایلی ک ـــن مس ـــی از مهم تری یک
دوره در دســـتور کار هیـــات اجرایـــی کنگـــره قـــرار گرفـــت، 

ــاس  ــر اسـ ــود. بـ ــره بـ ــی کنگـ ــایل مالـ ــه مسـ ــیدگی بـ رسـ
ــه دار  ــی خرانـ ــن خانیکـ ــط محسـ ــه توسـ ــای اولیـ ارزیابی هـ
ســـازمان، بـــه دلیـــل هزینه هـــای زیـــادی کـــه کنگـــره 
ــان  ــده، هم چنـ ــل شـ ــی متحمـ ــای حقوقـ ــر پرونده هـ به خاطـ

دچـــار کســـری بودجـــه زیـــادی اســـت.
ـــای  ـــه، پیچیدگی ه ـــورت گرفت ـــای ص ـــه تالش ه ـــود هم ـــا وج ب
ـــازمان  ـــابق س ـــای س ـــاد اعض ـــغله زی ـــی و مش ـــای حقوق پرونده ه
و مشـــکالت مضاعـــف به خاطـــر همه گیـــری کرونـــا، انتشـــار 

ـــد. ـــر نش ـــروز امکان پذی ـــا ام ـــازمان ت ـــی س ـــزارش مال گ
ـــرا  ـــه چ ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــد ب ـــزارش بتوان ـــن گ ـــم ای امیدواری
ــدارد،  ــبی نـ ــی مناسـ ــرایط مالـ ــادا شـ ــان کانـ ــره ایرانیـ کنگـ

پاســـخ دهـــد.
بــا شکسته شــدن رکــورد تعــداد اعضــای ایــن نهــاد بــرای 
مشــارکت در انتخابــات گذشــته، ایــن ذهنیــت بــه وجــود آمــد 
کــه بــا درآمــد حاصــل از حــق عضویت هــای پرداختــی، کنگــره 
نبایــد مشــکل مالــی داشــته باشــد. در حالــی کــه گــزارش مالــی 
ــع  ــده در مجم ــی ش ــع و حسابرس ــور جام ــه ط ــال 2۰2۰ ب س

ــه خواهــد شــد. عمومــی آینــده ارای
در ایـــن گـــزارش اشـــاره ای خواهیـــم داشـــت بـــه آنچـــه در 
ـــرایط  ـــت و ش ـــامبر 2۰2۰ گذش ـــر و دس ـــر، نوامب ـــای اکتب ماه ه
ـــاز  ـــا آن آغ ـــش را ب ـــد فعالیت ـــره جدی ـــات مدی ـــه هی ـــی ک مال
ـــه دار  ـــی خزان ـــزارش مال ـــه گ ـــت ک ـــح اس ـــه توضی ـــرد.الزم ب ک
ـــی  ـــع عموم ـــن مجم ـــر 2۰2۰در آخری ـــا اکتب ـــره، ت ـــت کنگ وق

ـــت.   ـــترس اس ـــل دس ـــره قاب ـــایت کنگ ـــر و در وب س منتش
اکتبـــر 2۰2۰، یعنـــی پیـــش از آغـــاز فعالیت هـــای مربـــوط 
ـــن  ـــی ای ـــودی مال ـــادا، موج ـــان کان ـــره ایرانی ـــات کنگ ـــه انتخاب ب
نهـــاد حـــدود ۱2۰۰ دالر بـــود.  کنگـــره در طـــول ایـــن مـــاه 
ـــزار و  ـــر حدود3۱ه ـــزار و ۷۰۰ دالر، در طـــول نوامب حـــدود ۱2ه

۷۰۰ دالر و در دســـامبر 8۰۰ دالر درآمـــد داشـــت.

ش 
زار

گـ
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ــت  ــق عضویـ ــت حـ ــل پرداخـ ــد از محـ ــن درآمـ ــر ایـ بیش تـ
ــن  ــان ایـ ــی حامیـ ــغ اهدایـ ــر آن مبالـ ــش دیگـ ــا و بخـ اعضـ
ـــره  ـــن دوره کنگ ـــول ای ـــه، در ط ـــور خالص ـــه ط ـــود. ب ـــازمان ب س

ایرانیـــان کانـــادا حـــدود ۴5هـــزار دالر درآمـــد داشـــت.  

اما چه شد که این نهاد با ۴۵هزار درآمد، در شروع کار هیات 
مدیره کنونی حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ دالر بدهی داشت؟

پرونده های حقوقی که علیه سازمان به جریان افتاد،ده ها هزار دالر 
هزینه برای کنگره ایرانیان ایجاد کرد که بخش قابل توجهی از آن 
به وسیله درآمد سازمان در طول این سه ماه پرداخت شد. خالصه 

پرداختی ها در طول این بازه زمانی در پی می آید:

Legal / Gardiner Roberts LLP $7,000.00

$20847.14

NationBuilder fee (December) $431.00

Legal / Fridmar Professional Corporation $13184.24

Google Workspace fee (December) $62.40

Outstanding office rent- 3 months (Oct - Dec) $169.5

Payments During October, November and December 2020

Legal / Gardiner Roberts LLP $3,000.00

Legal / Fridmar Professional Corporation $9,500.00

Legal- S.M Legal Professional Corp $1,695.00

AGM / Monitor, Marvin Huberman $9,605.00

AGM / Financial auditor, David Chemtob $2,852.00

AGM / Technical expert, Mongeon Consulting $2,236.96

reimbursement of previous payment by board members* $8,265.00*

Other operational costs during this period $2,063.69

Total $39,217.65

کل بدهـی سـازمان بـه اعضـای هیات مدیره سـابق حـدود ۱۶ هـزار و ۵۰۰ دالر بوده اسـت که نیمی از آن به سـازمان بخشـیده شـد.

ـــودی  ـــادا موج ـــان کان ـــره ایرانی ـــامبر 2۰2۰ کنگ ـــان دس در پای
ـــدود  ـــه  ح ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــدود۷2۰۰ دالر داش ح
2۰ هـــزار و 85۰ دالر بدهـــی ناشـــی از هزینه هـــای حقوقـــی 

ـــی  ـــره کنون ـــات مدی ـــه 2۰2۱ و هی ـــال 2۰2۰ ب ـــی از س و اجرای
منتقـــل شـــد. خالصـــه بدهی هـــای منتقـــل شـــده از ســـال 

ـــت: ـــرح اس ـــن ش ـــه ای 2۰2۰ ب

ـــک  ـــی نزدی ـــا بده ـــد ب ـــره جدی ـــات مدی ـــه  هی ـــور خالص ـــه ط ب
ــرد.  ــاز کـ ــود را آغـ ــت خـ ــزار و ۷۰۰  دالر فعالیـ ــه ۱3 هـ بـ
در طـــول دو مـــاه آغازیـــن ســـال 2۰2۱ ایـــن نهـــاد حـــدود 
ـــرف  ـــی از ط ـــر آناهدای ـــه بیش ت ـــت ک ـــد داش ۱۱۰۰ دالر درآم
اعضـــا بـــوده اســـت. هم چنیـــن حـــدود ۷8۰۰ دالر پرداختـــی 
ـــد  ـــاس تایی ـــر اس ـــه ب ـــود ک ـــازمان ب ـــه س ـــره ب ـــاکیان کنگ ش
قاضـــی دادگاه می بایســـت بـــه کنگـــره پرداخـــت می کردنـــد. 

بـــا توجـــه بـــه ایـــن اعـــداد و هزینه هـــای جـــاری و حقوقـــی 
جهـــت بسته شـــدن پرونـــده شـــکایت از کنگـــره کـــه در 
ـــازمان  ـــه س ـــر خزان ـــال حاض ـــد، در ح ـــش آم ـــال 2۰2۱ پی س
هم چنـــان بـــا کســـری بودجـــه ای بیـــش از ۷هـــزار دالر 

رو بـــه رو اســـت. 
از بـدو فعالیـت هیـات اجرایـی کنونی،اقدام هـای گسـترده ای در 

زمینـه کاهـش هزینه هـای سـازمان صـورت گرفتـه اسـت.
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 )Nation Builder( ـــدر ـــا نیشـــن بیل ـــه ب ـــا مکاتب در نخســـتین گام ب
و توضیـــح شـــرایط ســـازمان و دسترســـی نداشـــتن بـــه ایـــن 
ـــه  ـــت س ـــتیم معافی ـــی، توانس ـــده حقوق ـــام پرون ـــا اتم ـــرم ت پلتف
ماهـــه )حـــدود ۱35۰ دالر( از پرداخـــت هزینـــه ســـرویس را 

ـــم. ـــازمان بگیری ـــرای س ب

ــات  ــتفاده از خدمـ ــه اسـ ــوط بـ ــای مربـ ــن هزینه هـ هم چنیـ
ــوگل )Google Workspace( از  ــات گـ ــایر خدمـ ــل و سـ ایمیـ
حـــدود 65 دالر در مـــاه بـــه حـــدود 3۰ دالر کاهـــش پیـــدا 
کـــرده اســـت. قـــرارداد جدیـــد دفتـــر مجـــازی کنگـــره نیـــز 
صرفه جویـــی حـــدود 2۰ دالر در مـــاه را بـــرای کنگـــره بـــه 
همـــراه آورد. بـــا تعلیـــق ســـرویس Do-gooder کنگـــره نیـــز 

ــت. ــاه کاهـــش یافـ ــزان 65 دالر در مـ ــه میـ ــا بـ هزینه هـ
هم چنیـــن، بـــه طـــور مـــوازی تالش هایـــی در راســـتای 
ــات  ــتفاده از خدمـ ــرای اسـ ــت بـ ــه درخواسـ ــی و ارایـ ارزیابـ
موسســـه های  بـــرای  مایکروســـافت  شـــرکت  رایـــگان 
ـــن  ـــوگل و نیش ـــات گ ـــی خدم ـــور جایگزین ـــه منظ ـــی ب غیرانتفاع
ـــت  ـــن نشس ـــامل چندی ـــه ش ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ـــدر ص بیل
ـــا  ـــنایی ب ـــور آش ـــه منظ ـــافت ب ـــرکت مایکروس ـــدگان ش ـــا نماین ب

ایـــن خدمـــات بـــوده اســـت.

بیش تریـــن بدهـــی ســـازمان در حـــال حاضـــر مربـــوط بـــه 
وکیـــل کنگـــره اســـت کـــه بـــر اســـاس توافقـــی کـــه تیـــم 
ـــن بدهـــی در 5 قســـط ۱5۰۰  ـــا وی داشـــته اســـت، ای ـــی ب اجرای
ـــود  ـــا وج ـــد. ب ـــد ش ـــت خواه ـــه پرداخ ـــورت ماهان ـــه ص دالری  ب
تالش هـــای تیـــم اجرایـــی در زمینـــه جمـــع آوری کمک هـــای 
ـــزان  ـــره، بیش ترینمی ـــی کنگ ـــرایط مال ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــی، ب مال
از مبلـــغ اولیـــن قســـط پرداخت شـــده بـــه وکیـــل - یعنـــی 
ــات  ــای هیـ ــخصی اعضـ ــی شـ ــدود ۱2۰۰ دالر - از دارایـ حـ

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــره پرداخ مدی

ـــه  ـــه تهی ـــم ب ـــت، مصم ـــدای فعالی ـــد از ابت ـــره جدی ـــات مدی هی
و انتشـــار منظـــم صورت جلســـه ها بـــوده اســـت. تمامـــی 
صورت جلســـه ها توســـط دبیـــر کنگـــره تهیـــه و ســـپس 
بـــرای ویرایـــش و بازبینـــی بـــا اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــه 

ــود. ــته می شـ ــتراک گذاشـ اشـ

ـــات  ـــه هی ـــود ک ـــی ب ـــر اقدام های ـــنجی از دیگ ـــزاری نظرس برگ
ـــره  ـــای کنگ ـــه اعض ـــول آن را ب ـــات ق ـــان انتخاب ـــره در زم مدی
داده بـــود. در ایـــن راســـتا، تیـــم اجرایـــی اقـــدام بـــه تهیـــه 
زیرســـاخت های الزم بـــرای برگـــزاری نظرســـنجی کـــرد. 
هزینـــه تامیـــن ایـــن زیرســـاخت ها  حـــدود 22۰ دالر شـــده 
ـــع الزم  ـــود مناب ـــه نب ـــه ب ـــا توج ـــره ب ـــات مدی ـــه هی ـــت ک اس
در ســـازمان، ناچـــار بـــه تامیـــن آن از منابـــع شـــخصی شـــد. 
هم چنیـــن دبیـــر و رییـــس هیـــات مدیـــره هـــر دو در رونـــد 

تهیـــه مطالـــب مربـــوط بـــه نظرســـنجی همـــکاری کردنـــد.
شـــاید بهتریـــن خبـــر بـــرای کنگـــره در ایـــن مـــاه، اتمـــام 
پرونـــده حقوقـــی و بازپس گیـــری دسترســـی بـــه وب ســـایت 
و نرم افـــزار نیشـــن بیلدر بـــود. در اولیـــن مرحلـــه، دبیـــر 
کنگـــره بـــه تمامـــی درخواســـت های مربـــوط بـــه عضویـــت 
اعضـــا رســـیدگی کـــرد کـــه بـــرای بیـــش از ســـه مـــاه بـــه 
ــق  ــه تعویـ ــزار بـ ــن نرم افـ ــه ایـ ــتن بـ ــت دسترسی نداشـ علـ
ــایت  ــای وب سـ ــی از بخش هـ ــن، بعضـ ــود. هم چنیـ ــاده بـ افتـ

نیـــز بـــه روزرســـانی شـــد.

ـــرای رســـیدگی   ـــوان خـــود را ب ـــره تمامـــی ت ـــات مدی اعضـــای هی
بـــه امـــور ســـازمان و انجـــام پروژه هـــا بـــه کار بســـته اند. در 
ـــک  ـــر ی ـــارچ  2۰2۱، ه ـــره در ۴ م ـــات مدی ـــه هی ـــن جلس آخری
از اعضـــا مـــدت زمانـــی کـــه در یـــک مـــاه گذشـــته بـــرای 
ـــد  ـــزارش کردن ـــد را گ ـــام داده بودن ـــه انج ـــره، کار داوطلبان کنگ

ـــت: ـــده اس ـــر آم ـــدول زی ـــه در ج ک

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــرای پیش بـــرد اهدافـــش امـــروز 
ـــزان  ـــما عزی ـــت ش ـــد حمای ـــری نیازمن ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه بی
ـــه در  ـــکل کار داوطلبان ـــه ش ـــد ب ـــت می توان ـــن حمای ـــت. ای اس

کارگروه هـــای مختلـــف و یـــا حمایـــت مالـــی باشـــد.

شما از طریق وب سایت کنگره
h t t p s : / / w w w . i c c o n g r e s s . c a / d o n a t e

می توانید به این نهاد کمک مالی کنید.
امیدواریـم بـا همراهـی یکایـک شـما عزیـزان بتوانیـم کنگـره ای 

توانمندتـر و تاثیرگذارتـر از گذشـته ایجـاد کنیـم.
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ما برای بهبود روحیه مردم
با زبان هنر تالش می کنیم

کتایون شیبانی دبیر پروژه هنری ۱۴۰۰:

مهم ترین انگیزه از برپایی این پروژه چیست؟
سالی که گذشت )۱3۹۹(واکنون در روزهای پایاني آن به سر می بریم، 
برای همه  مردم دنیا سال سختی بود. در این سال بیماری همه گیر 
کورونا تمامي جهان را تحت تاثیر قرار داد و میلیون ها نفر را مبتال 
از  که  نیست  کسی  گرفت.  را  انسان ها  از  بسیاری  جان  و  ساخت 
تاثیرهایاین بیماری، چه از دور و چه از نزدیک، در امان مانده باشد. 
انگیزه برگزاری این پروژه در واقع بهبود روحیه مردم با زبان هنر و 

تالشی هر چند کوچک در این راستا است.

چـه شـد به ایـن نتیجه رسـیدید کـه فقـط بانـوان در این 
پـروژه شـرکت کنند؟

همان گونه که از زمان آغاز برگزاری این پروژه و نام آن پیدا است، قصد 
ما برقراری پیوندی بین روز جهاني زن )8 مارچ( با آغاز سال ۱۴۰۰ 
از هر چیز، یادآوری زایش دوباره ی  خورشیدیاست. هدف ما بیش 

طبیعت و ارتباط آن با زن و مادر است.

اشـاره:
کتایـــون شـــیبانی کـــه دانش آموختـــه 
ــای  ــکده هنرهـ ــک از دانشـ ــته گرافیـ رشـ
زیبـــای دانشـــگاه تهـــران و دانش آموختـــه 
دانشـــگاه  از  جامعه شناســـي  رشـــته 
کنکوردیـــا در مونتـــرال و دارای مـــدرک 
عکاســـی حرفـــه ای از همیـــن دانشـــگاه 
اســـت، بـــه عنـــوان دبیـــر پـــروژه هنـــری 
در  کانـــادا  ایرانیـــان  کنگـــره   ۱۴۰۰
بیـــان  بـــه  خبرنامـــه  بـــا  گفت وگـــو 
نظرهـــای خـــود پرداختـــه اســـت کـــه در 

می آیـــد. ادامـــه 

آیا گستره ای که برای دریافت آثار انتخاب کرده اید، موجب 
ارسال بیش  از اندازه آثار به پروژه نمی شود؟

گستره ی انتخاب شده بی تردید بسیار وسیع است. تصمیم گرفتیم که 
آثار ارایه شده را به 5۰اثر از 5۰ هنرمند محدود کنیم تا نمونه ی 
کوچکی از تعداد بسیار زیاد آثار بانوان هنرمند ایراني را به نمایش 
دربیاوریم. انتخاب این گستره به این دلیل بود که چون قرار است 
شرکت کنندگان تنها زنان باشند، محدود کردن گستره ممکن بود ما را 
با کم بود ونرسیدن تعداد آثار دریافتی به میزان مورد نظر، روبه رو کند.

بـه چه دلیـل به پـروژه شـکل رقابتـی ندادیـد تـا انگیزه 
شـرکت کنندگان افزایـش پیـدا کنـد؟

به دلیل هایی که توضیح داده شد، نمی خواستیماین پروژهبه هیچ وجه 
شکل رقابتي داشته باشد و برای شرکت کنندگان ایجاد تنش و نگرانی 
کند. هدف ما همانگونه که گفته شد کاهش استرسها و نگرانیها و 
ایجاد بستری مناسب برای دیده شدن آثار و تاکید بر جنبه ی درمانیو 

التیام بخش هنر است.

آیـا انتخـاب موضوع آثـار آزاد اسـت؟ به چه دلیـل انتخاب 
موضوع هـا را محـدود نکردید؟

با توجه به مسایلی که در باالتر به آن اشاره کردم، انتخاب موضوع 
و مدیوم مورد استفاده برعهده ی هنرمندان قرار گرفت تا بتوانند به 
شکلی آسوده، آزاد و بدون محدودیت در این نمایشگاه شرکت کنند.

آیـا فعالیـت این پـروژه می تواند سـرآغازی بـرای برگزاری 
دیگـر پروژه هـای هنری و فرهنگی باشـد؟

به طور قطع چنین است. این پروژهنخستین کار فرهنگي و هنری 
ما محسوب می شود و امیدواریم که آغازی باشد برای فعالیت های 

آینده ی ما.

ـو
ــ

وگـ
ت 

فـ
گ
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هدف این پروژه بهره گیری از هنر
برای مقاوم سازی جامعه است

بیانیه هیات اجرایی پروژه هنری ۱۴۰۰:

ـه
ــ

انی
بی

از آنجـــا کـــه زمـــان برگـــزاری نخســـتین فعالیـــت اجرایـــی 
ــروژه  ــوان پـ ــا عنـ ــان کانادابـ ــره ایرانیـ ــر کنگـ ــروه هنـ کارگـ
هنـــری۱۴۰۰ بـــا روز جهانـــی زن )8 مـــارچ( هم زمـــان شـــده 
اســـت، تصمیـــم گرفتیـــم از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنیـــم و 

ایـــن برنامـــه را بـــه بانـــوان اختصـــاص دهیـــم.

نزدیک شـــدن بـــه روز زن و جلوه گرشـــدن ایـــن واقعیـــت  
ــردان  ــر از مـ ــیار بیش تـ ــان بسـ ــا، زنـ ــران کرونـ ــه در بحـ کـ
درگیـــر مشـــکالت ناشـــی از آن شـــدند از دلیل هـــای اصلـــی 
ـــم در کادر  ـــه، ه ـــرای نمون ـــت. ب ـــوده اس ـــری ب ـــن تصمیم گی ای
درمانـــی بـــه عنـــوان پرســـتار و پزشـــک و هـــم در زمینـــه 
ــت  ــان خدمـ ــی از زنـ ــد باالیـ ــتی، درصـ ــای بهداشـ مراقبت هـ
ــت و  ــش بهداشـ ــی در بخـ ــور کلـ ــه طـ ــی بـ ــد. یعنـ می کننـ
ـــت. ـــوده اس ـــردان ب ـــر از م ـــداد زنانبیش ت ـــه تع ـــان همیش درم

ــان  ــز زنـ ــه نیـ ــی در خانـ ــور کلـ ــه طـ ــن، بـ ــر ایـ ــزون بـ افـ
مســـئولیت نگهـــداری از کـــودکان، ســـالمندان و بیمـــاران را 
ـــی  ـــطح جهان ـــه در س ـــی ک ـــن، آمارهای ـــد. هم چنی ـــده دارن برعه
ــد  ــی هماننـ ــد در جایـ ــان می دهـ ــت، نشـ ــده اسـ ــه شـ ارایـ
کانـــادا نیـــز زن هـــا بســـیار بیش تـــر از مردهـــا کار خـــود را از 

ــده اند. ــی کاری شـ ــار بـ ــد و دچـ ــت داده انـ دسـ

بـــر اســـاس آمـــار،در کل کانـــادا حـــدود 55 درصـــد زنـــان و 
۴5 درصـــد مـــردان بـــی کار شـــده اند، امـــا ایـــن آمـــار تنهـــا 
یـــک تصویـــر میانگیـــن کلـــی را بـــه مـــا نشـــان می دهـــد. 
ـــار  ـــد، آم ـــگاه کنی ـــادا ن ـــه کان ـــال ب ـــرای مث ـــر ب ـــه اگ ـــال آن ک ح
ـــت  ـــران رنگین پوس ـــا مهاج ـــا ی ـــن بومی ه ـــان در بی ـــی کاری زن ب
ـــه  ـــا فرانس ـــی ی ـــت انگلیس ـــان سفیدپوس ـــر از زن ـــیار بیش ت بس

ـــت. ـــوده اس ـــادا ب ـــدان کان ـــا متول ـــان ی زب
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ــش  ــر و نقـ ــری از هنـ ــری ۱۴۰۰بهره گیـ ــروژه هنـ ــدف پـ هـ
آن در مقاوم ســـازی جامعـــه اســـت.از ابتـــدا قـــرار شـــد 
ـــود  ـــن ب ـــدف ای ـــع، ه ـــد. در واق ـــی در کار نباش ـــه رقابت هیچ گون
کـــه  فضایـــی بـــه وجـــود بیایـــد بـــرای نمایـــش واکنش هـــا 
ــد  ــان می دهـ ــات نشـ ــرا مطالعـ ــری. زیـ ــای هنـ ــا بیان هـ یـ
ــه  ــد در زمینـ ــزار کارآمـ ــی  دو ابـ ــری و ورزشـ ــای هنـ فضاهـ

ایجـــاد ســـالمت روان اســـت.

ـــش  ـــان بخ ـــالمتی، کارکن ـــود س ـــاد و بهب ـــت ایج ـــف نخس در ص
بهداشـــت و درمـــان قـــرار دارنـــد کـــه در زمینـــه ســـالمت 
جســـم فعالیـــت می کننـــد. در زمینـــه ایجـــاد ســـالمت روان 
ـــت  ـــور و فعالی ـــی حض ـــددکاران اجتماع ـــکان و م ـــز روان پزش نی
دارنـــد. البتـــه هم چنـــان دولـــت کانـــادا بودجـــه قابـــل  
ــن  ــه ایـ ــد. بـ ــری می کنـ ــای هنـ ــرف فعالیت هـ ــی صـ توجهـ
ـــی  ـــازی اجتماع ـــده ای درمقاوم س ـــش عم ـــر، نق ـــه هن ـــل ک دلی

ــالمت روان دارد. و سـ
ـــره  ـــر کنگ ـــروه هن ـــدام کارگ ـــتین اق ـــری ۱۴۰۰، نخس ـــروژه هن پ
ـــی  ـــر هم زمان ـــالوه ب ـــه ع ـــود ک ـــوب می ش ـــادا محس ـــان کان ایرانی
ـــا عیـــد و بهـــار نیـــز مصـــادف شـــده اســـت.  ـــا روز جهانـــی زن، ب ب
ــوان  ــه عنـ ــاره، بـ ــد دوبـ ــر، زایـــش و تولـ ــن خاطـ ــه همیـ بـ
موضـــوع محـــوری پـــروژه انتخـــاب شـــد. البتـــه هنرمنـــدان 

ـــند. ـــته باش ـــوع داش ـــود را از موض ـــت خ ـــد برداش آزادن

ـــده  ـــروژه در آین ـــن پ ـــن ای ـــه یافت ـــا ادام ـــالش م ـــم، ت ـــه حت ب
ـــت.  ـــروژه نیس ـــن پ ـــزاری ای ـــا برگ ـــا تنه ـــی م ـــدف کل ـــت. ه اس
بـــرای مـــا ایـــن اقـــدام، پـــروژه ای کلـــی اســـت؛ به کارگیـــری 

هنـــر بـــرای مقاوم ســـازی جامعـــه.

ـــه  ـــد ب ـــان عالقمن ـــداد داوطلب ـــود و تع ـــع موج ـــه مناب ـــته ب بس
مقاوم ســـازی اجتماعـــی و شـــکوفایی هنـــری جامعـــه ایرانـــی 
ـــب  ـــا در قال ـــری ی ـــای دیگ ـــم فعالیت ه ـــاز ه و ایرانی-کانادایی،ب

پـــروژه یـــا شـــیوه های دیگـــر خواهیـــم داشـــت.

ـــکالت  ـــردم از مش ـــه م ـــه هم ـــرایطی ک ـــن در ش ـــان م ـــه گم ب
ـــیاری  ـــان و بس ـــر جان ش ـــا نف ـــد، میلیون ه ـــیاری برخوردارن بس
دیگـــر شغل شـــان را از دســـت داده انـــد، طـــرح ایـــن ایـــده 
ــد  ــه، می توانـ ــی جامعـ ــش توان بخشـ ــرای افزایـ ــروژه بـ و پـ

ـــود. ـــوب ش ـــد محس ـــی ارزش من اقدام
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من مسلم نوری رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا هستم. 
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی غیرمذهبی و غیرحزبی است که در 
سال 2۰۰۷ به منظور نمایندگی، حمایت و پیش برد منافع ایرانیان 
کانادا تاسیس شده است. این سازمان با داشتن بیش از  3 هزار 
عضو، بزرگ ترین نهاد ایرانیان کانادا است و در حمایت از اعضای 

این جامعه فعالیت می کند.
در روزهای اخیر نزدیک به 3۰ تن از ایرانیان ساکن کانادا با ما 
تماس گرفتند و به ما اطالع دادند که این افراد نامه هایی مبنی بر 
تمایل نداشتن نهادهای مالی  بانک های خود در ادامه ارایه خدمات 
بانکی دریافت کرده اند. در این نامه ها دلیلی برای قطع همکاری با 
مشتریان مورد نظراعالم نشده است. در برخی موارد به مشتریان 
مهلت چند هفته ای داده شده است که پیش از قطع خدمات مالی 

توسط بانک مورد نظر،حساب های خود را ببندند.
از مشتریان چند ساله بانک شما هستند،  افراد که همگی  این 
از تصمیم غیر عادی این سازمان مبنی بر کنسل شدن خدمات 
بانکی شان ناراحت و نگرانند. من مایلم یادآوری کنم تصمیم برای 
بستن حساب های مالی این افراد در شرایط کنونی که با همه گیری 
کرونا همراه است، نگرانی مالی حاصل از دغدغه های این مشتریان 
برای پرداخت به موقع اقساط مالی شان از جمله قسط های ماهیانه 

خانه را بیش از پیش افزایش داده است.

هدف کنگره ایرانیان کانادا از ارایه این نامه، پی گیری این موضوع 
و اطمینان یافتن از این مهم است که مشتریان ایرانی-کانادایی در 

زمینه دریافت خدمات بانکی مورد تبعیض قرار نگیرند.
در  ایرانیان  حساب های  ناعادالنه  بسته شدن  سابقه  به  توجه  با 
گذشته، ما خواهان شفافیت در مورد تصمیم اخیر نهاد مالی شما 

مبنی بر بسته شدن حساب های بانکی این افراد هستیم.
تقاضا دارم به منظور روشن شدن این موضوع و شفافیت بیش تر، 
دالیل خود مبنی بر متوقف کردن خدمات مالی به مشتریان ایرانی 
را برای کنگره ایرانیان کانادا شرح دهید. این اقدام، گام مهمی 
است برای اطمینان یافتن از این که ایرانیان ساکن کانادا در بین 
سایر اقلیت های قومی به طور ناعادالنه مورد تبعیض قرار نگرفته اند.

در سال 2۰۱2 و در پی بسته شدن حساب های بانکی ایرانیان کانادا، 
ما نشست های زیادی با سازمان های مالی گوناگون از جمله سرپرست 
دفتر نهادهای مالی داشتیم. خوش بختانه نتیجه این دیدارها به 
بازگشایی دوباره حساب های بانکی بخشی از ایرانیان کانادا منجر شد.

امروز ما آماده ایم تا در همین زمینه با شما دیدارهای مجازی الزم 
را برگزار کنیم، به امید این که بتوانیم به بسته شدن حساب های 

مالی ایرانیان کانادا و جلوگیری از تکرار این روند پایان دهیم.
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مـا در پی کسـب اطمینان 
دربـاره  تبعیـض  عـدم  از 

جامعـه ایرانـی هسـتیم

برای حمایت از کسب  و کارهای جامعه ایرانی می کوشیم

نامه دکتر مسلم نوری رییس هیات مدیره 
کنگره ایرانیان کانادا به بانک ها:

گزارش کارگروه خدماتی کنگره ایرانیان کانادا

یکی از نقاط مشترک نگاه های مختلف پیرامون کنگره، فعالیت های 
صنفی و خدماتی است. جامعه ایرانیان کانادا امروز بسیار نیازمند 
دریافت خدمات و حمایت های مختلف است. زیراهمه گیریکرونا 
تاثیرهای منفی به سزایی بر افراد و کسب و کارهای مختلف در 

سراسر کانادا داشته است.
به یقین حجم نیازهای جامعه ایرانیان کانادا بسیار فراتر از توان 
حمایتی امروز کنگره است، اما کارگروه خدماتی کنگره در تالش 
است تا بتواند مسیر ایجاد حمایت از افراد و کسب و کارهای فعال 

ایرانی در سراسر کانادا را فراهم آورد.
این کارگروه از اویل فوریه 2۰2۱ فعالیت خود را آغاز کرده است 
و باور دارد بهترین و بزرگ ترین حامیان اعضای جامعه ایرانی-

کانادایی،خود اعضای همین جامعه هستند.

جای خالی آن چه امروز در جامعه ما به خوبی احساس می شود، 
بستری است که اعضای این جامعه بتوانند از خدمات و دارایی های 
درون جامعه به خوبی آگاه شوند و از آن استفاده کنند.از این رو، 

ایجاد این پلتفرم یکی از اولویت های اصلی این کارگروه است.
تیم داوطلبان این گروه، در حال شناسایی و طراحی نقشه راه این 
پروژه حایز اهمیت است. حضور داوطلبان از بخش های مختلف 
اجتماعی و اقتصادی به رشد این ایده بسیار کمک می کند و اجازه 
می دهد تا بازوهای قوی تری به تنومند سازی این نهال کمک کند.

اگر شما هم تمایل دارید تا در ایجاد این مسیر مشارکت کنید، 
بگیرید  تماس  ما  با   info@iccongress.com ایمیل  طریق  از 
تا بتوانیم با استفاده از تجربه و حمایت شما این بستر را برای 

جامعه مان فراهم سازیم.
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فعالیت های  کانادا  ایرانیان  کنگره  تحقیقات  کارگروه  گذشته،  ماه  در 
پژوهشی خود را در زمینه های مختلفی که آنها را در راستای منافع اعضای 
کنگره ایرانیان کانادا و جامعه ایرانی-کانادایی می داند، به شرح زیر انجام 

داده است:
۱( در ماه فوریه روند پی گیری مشکالت بانکی تعداد قابل توجهی از اعضای 
جامعه ایرانی-کانادایی که بانک ها به آنها اطالع داده  بودند حساب های 
با  پیدا کرد. مکاتبه های مستقیمی  ادامه  بانکی شان بسته خواهد شد، 
بانک های اسکوشیا و اچ اس بی سی شکل گرفت و گزارش جلسه های همراه 

با مشاوره های مورد نیاز به این افراد داده شد.
خبر خوب این است که آگاه شدیم یکی از این بانک ها به طور مشخص 
از بستن حساب های بعضی از این افراد خودداری کرده است تا تحقیقات 
داخلی بیش تری حول این موضوع انجام بگیرد. هم چنان به تحقیقات، 
یابیم که  تا اطمینان  ادامه خواهیم داد  پی گیری و برگزاری نشست ها 
کنگره از تمامی گزینه هایی که برای حل مسایل بانکی این افراد در دست 

دارد، به خوبی استفاده کرده است.
 2( کمیته تحقیقات درصدد برنامه ریزی جلسه های میزگردی است.با 
توجه به این که اولویت های جامعه ایرانی-کانادایی در نظرسنجی اخیر 
کنگره مشخص شده است، تالش خواهیم کرد صداهای متفاوت جامعه  
ایرانی-کانادایی را گرد هم  بیاروریم و گفت وگوهای سازنده ای را باهم راجع 

به اولویت ها و نیازهای جامعه داشته باشیم.
3( کمیتـه تحقیقـات در مـاه گذشـته اطالعـات مهمـی را از مرکـز آمار 

کانـادا )سرشـماری سـال 2۰۱6( دربـاره جمعیت ایرانیان کانـادا و محل 
سـکونت آنهـا )Riding( اسـتخراج کـرده کـه اعتقـاد دارد می  تـوان بـا 
اسـتناد بـه ایـن اطالعات، بـا نماینـدگان شـهری، اسـتانی و فدرالی که 
حـوزه انتخاباتـی آنهـا تعـداد قابـل توجهـی ایرانی تبـار دارد وارد رایزنی 

شـد و آنهـا را از تاثیـر و اولویت هـای جامعـه باخبـر کرد.
تا به امروز ۱5حوزه انتخاباتی که جامعه ایرانیان کانادا می توانند در نتایج 
انتخابات آنها تاثیرگذار باشند، شناسایی شده است و امیدواریم به زودی 
تعداد بیش تری از این مناطق و حوزه های ایرانی نشین را شناسایی کنیم. 
از کسانی که عالقمندند کارگروه تحقیقات را در تکمیل این پروژه یاری 

دهند، دعوت به همکاری می شود.
۴( کمیته تحقیقات هم چنین داوطلب شد که بیمه سازمانی مناسبی را 
فوری برای سازمان و هیات مدیره پیدا کند و در صورت موافقت هیات 
بگیرند.  قرار  بیمه  تحت  مدیره  هیات  اعضای  و  سازمان  سریع  مدیره 
متاسفانه شکایت ۴ تن از اعضای کنگره ایرانیان کانادا از اعضای هیات 
مدیره قبلی، هرچند با شکست کامل و پرداخت جریمه شاکیان همراه شد، 
اما متقاعد کردن شرکت های بیمه برای بیمه کردن اعضا را تا حدودیدشوار 

کرده است.
به هر حال، کمیته تحقیقات به اعضا این قول را می دهد که تا آخر این 
ماه بیمه مناسبی را برای سازمان و اعضای هیات مدیره فراهم کند تا از 
این پس سازمان و اعضای آن هزینه هنگفتی را برای درخواست غیرقانونی 

چند نفر متحمل نشود.

نخستین نشست کارگروه ساختار سازمانیکنگره ایرانیان کانادا 8 مارچ با 
حضور ۱2 نفر از صاحب نظران برگزار شد.

دیدگاه های  با  صاحب نظران  از  داوطلبان،تعدادی  بر  عالوه  شد  تالش 
مختلف هم به این نشست دعوت شوند. در این راستا از دوستانی که 
انتخاباتی  از نامزدهای  در این زمینه ها سابقه  داشتند، از جمله دو تن 
گروه “کارزار تغییر و بازسازی” هم دعوت به عمل آمد که متاسفانه همه 

مدعوین نتوانستند در این جلسه شرکت کنند.
دستور جلسه به شرح زیر برای مدعوین ارسال شده بود:

الف:
۱( ایجاد سازمان های منطقه ای هم آهنگ با اساسنامه کنگره.

2( پیشنهاد تغییر اساسنامه برای دمکراتیزه کردن هر چه بیش تر ساختار 
کنگره در راستای مشارکت حداکثری اعضا.

3( پیشنهاد تغییر اساسنامه به منظور حفظ اطالعات و حریم خصوصی 
اعضا.

ب:
۱( بررسی و پیشنهاد ساختاری نوین برای ایجاد سازمانی متناسب با 

نیازهای امروز جامعه ایرانی-کانادایی.
به  از ساختار کنونی  برای گذار  2( بررسی جنبه های عملی و حقوقی 

ساختاری نوین.
در شروع جلسه، آقای دکتر شجاع الدین ضیائیان ضمن اشاره به چگونگی 
توزیع جغرافیایی اعضای کنگره ایرانیان کانادا، پیشنهاد خود را برای ایجاد 
سازمان های منطقه ای بیان کرد. نمودار زیر نمایانگر پراکندگی اعضای در 

شروع سال 2۰2۰ است:
در ادامه،شرکت کنندگان در نشست به بیان نحوه شکل گیری کنگره و 
نقاط  ضعف و قوت ساختار کنونی و اساسنامه کنگره پرداختند و هر یک 

دیدگاه خود را در این زمینه بیان کرد.
فعالیت های  درباره  توضیح هایی  فرازمند  مهران  و  فخری  تایاز  آقایان 
سال های اخیر در زمینه اصالح اساسنامه و تغییرهای ساختاری صورت 
گرفته در کنگره ایرانیان کانادارا در اختیار دیگر شرکت کنندگان قرار دادند.

قرار شد دوستان  با بررسی بیش تر، ساختارهای پیشنهادی خود را برای 
گروه ارسال کنند و در جلسه بعدی ساختارهای مناسب بررسی شود و 

برتری ها و کاستی های هر یک از طرح ها جداگانه مورد توجه قرار بگیرد.
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گزارش کارگروه 
ساختار سازمانی  

پی گیری مشکالت بانکی اعضا، 
برپایی میزگردهای تخصصی و بستن قرارداد با بیمه

اساسنامه کنگره مورد بررسی داوطلبان و صاحب نظران قرار گرفت

یونس زنگی آبادی مدیر کمیته  تحقیقات هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

گزارش کارگروه ساختار سازمانی کنگره ایرانیان کانادا
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جامعـه آمریکا کـه تجربـه ی تلخ جنگ هـای داخلی 
را از سـر گذرانـده، به خوبی از پی آمدهـای مرگ بار و 
پـر خطر قطبی شـدن جامعه، از بین رفتن آسـتانه ی 
آغـاز  بـاب گفت وگـو و  تحمـل مخالف،بسته شـدن 

تخاصـم خشـونت بار کامال آگاه اسـت. 
پدیـده ای  را  قطبی شـدن  متخصصـان،  از  بسـیاری 
خطرنـاک و مذمـوم بـرای یـک اجتمـاع می داننـد 
و در پـی یافتـن راه کارهایـی بـرای پیش گیـری از 
 William آن هسـتند. )بـرای نمونـه رجـوع کنید بـه

.)Rachel Kleinfeld و   Galston

بسـیاری دیگـر از کارشناسـان علـوم اجتماعـی نیـز 
رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی را مسـئول مستقیم 
مـدرن  جهـان  در  به ویـژه  جامعـه،  قطبی شـدن 
 Damon می داننـد. )بـرای مثـال رجـوع کنیـد بـه
Centola( کـه از راه هـای گوناگـون هماننـد انتشـار 

اطالعـات دروغ یـا گزینشـی، تحریـک احساسـات 
جمعـی، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی هـای غیرواقعی 
و غیـر از آن بـه تفکیـک بیـش از حـد گروه هـای 
اجتماعـی دامـن زده،فصـل مشـترک ها را از میـان 
تنهـا روش  را  از خشـونت  اسـتفاده  و  اسـت  بـرده 

می کننـد.  معرفـی  باقی مانـده 
طبیعی است که می توان تصور کرد ناگفته نماند که با 
در اختیار داشتن رسانه ها می توان حتی به عمد و به 
صورت القایی در جوامع مورد هدف شکاف ایجاد کرد 

و از پی آمدهای آن بهره جست.
شـکاف علنـی و عمیـق بیـن بخش هـای گوناگـون 
جامعـه ایرانـی مـا در خـارج از کشـور )و چه بسـا در 
داخل کشـور( که روبه سـوی قطبی شـدن دارد، شاید 
بـرای هیچ یـک پوشـیده نباشـد. گویـی اختالف های 
آشـتی ناپذیر بخش هـای مختلف جامعـه را به عنوان 
یـک اصـل تغییرناپذیر پذیرفتـه و فرامـوش کرده ایم 

اکثریـت مـا روی امور بسـیاری اشـتراک نظـر داریم؛ 
امـوری همانند حفظ تمامیـت ارضی، بالندگی علمی 
و اقتصـادی، تامیـن اجتماعـی، بهداشـت عمومـی، 
مبارزه با فسـاد، آزادی بیـان و آزادی های اجتماعی و 
بسـیاری امـور دیگـر از ایـن قبیـل. روی تک تک این 
امـور می تـوان گفت وگـو کرد و با همدلـی تحقق آنها 

را تضمیـن یـا نزدیک ترکرد.
جامعـه  تشـویق  راسـتای  در  منظـور،  همیـن  بـه 
گسـترش  و  گروهـی  کار  همبسـتگی،  ایرانی مانبـه 
عنـوان  بـه  می خواهیـم  آن  تفاهمـدر  و  گفت وگـو 
اولیـن گام بـاب گفت وگـو و تبـادل نظـر در مـورد 
معضـل »ازهم گریزی و قطبی شـدن جامعـه«را اینجا 

کنیم.  بـاز 
بـه همیـن سـبب از تمامـی نویسـندگان، خبـرگان، 
صاحب نظـران و عالقمنـدان به موضـوع کلی »قطبی 
شـدن جامعـه« درخواسـت می کنیـم مطالـب خـود 
را زیـر یکـی از عناویـن زیربـر اسـاس آیین نامـه ی 
نـگارش خبرنامه )کـه با تماس از طریـق ایمیل قابل 
دسترسـی اسـت( به دفتـر خبرنامـه ارسـال دارند تا 
پـس از تاییـد هیئت ویراسـتاران نسـبت به نشـر آن 

اقدام شـود. 

• علت ها و ریشه های ازهم  گریزی در جامعه ایرانی
• علت ها و ریشه های قطبی شدن جامعه

قطبی شـدن جامعـه  و  ازهمگریـزی  پی آمدهـای   •
اجتماعـی،  اقتصـادی،  سیاسـی،  )پی آمدهـای 

)... و  روان شـناختی 
• راه کارهـای پیشـگیری ازهم گریـزی و قطبی شـدن 

معه جا
• راه کارهـای ترمیم اجتماعـی و از بین بردن عوارض 

ازهم گریزی و قطبی شـدن اجتماعی.
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موضوع: 
»ازهم گریزی و قطبی شدن جامعه«

ژاد
فه ن

طر
اد 

پرژ



www.iccongress.ca                                                                                   No 02, March 2021
20

w w w . h a f t e h . c a

NEWSLETTER
ISSUE NO 2
 M A RC H  2 0 2 1

IRANIAN CANADIAN CONGRESS


