خبــــــــــــــر نا مه
کنگـــره ا یـــرانیــــــان کـانـــــادا
شماره
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گفتوگوی ویژه
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با مهرنوش احمدی:

برای ادامه کار در کنگره ناامیدم

گفتوگو
با امیرحسن قاسمینژاد:

نظرسنجی راهی برای یافتن
اولویتهای اعضای کنگره
گزارش
فعالیتهای هیات اجرایـی کنگره ایرانیان
کانادا

اولویت :رسیدگی به مسایل مالی

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

ما در پی کسب اطمینان از عدم
تبعیض درباره جامعه ایرانی هستیم

فهرست
مطالب این شماره
خبرنامه کنگره ایرانیان کانادا ،شماره  ...... ۲مارس  / ۲۰۲۱اسفند ۱۳۹۹
این نشریه توسط روابطعمومی کنگره ایرانیان کانادا و زیر نظر شورای
سردبیری منتشر میشود.
Info@iccongress.ca ………………………………………………. www.ccongress.ca

گفتوگوی ویژه با مهرنوش احمدی ،عضو هیئت مدیره:
برای ادامه ی کار در کنگره ناامیدم
گفتوگو با امیرحسن قاسمینژاد ،عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:
نظرسنجی راهی برای پیبردن به اولویتهای ذهنی اعضای کنگره است
بررسی آماری پراکندگی مکانی اعضای کنگره؛ مبنایی برای نوسازی ساختار «کنگره»؟
گزارش فعالیتهای هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا؛ اولویت :رسیدگی به مسایل مالی
گفتوگو کتایون شیبانی دبیر پروژه هنری  :۱۴۰۰ما برای بهبود روحیه مردم با زبان هنر تالش میکنیم
نامه مهم رئیس کنگره نامه دکتر مسلم نوری رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا به بانکها:
ما در پی کسب اطمینان از عدم تبعیض درباره جامعه ایرانی هستیم
گزارش کارگروه خدماتی برای حمایت از کسب و کارهای جامعه ایرانی میکوشیم
گزارش مدیر کمیته تحقیقات پیگیری مشکالت بانکی اعضا ،برپایی میزگردهای تخصصی و...
گزارش کارگروه ساختار سازمانی اساسنامه کنگره مورد بررسی داوطلبان و صاحبنظران قرار گرفت
فراخوان مقاله موضوع« :ازهمگریزی و قطبیشدن جامعه»
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گفـتوگــــوی
ویـــــــــــژه
با مهرنوش احمدی ،عضو هیئت مدیره:

برای ادامه کار در کنگره ناامیدم

اشـاره :مهرنـوش احمـدی کـه بـه عنـوان یکـی از اعضای هیئـت مدیـره و مدیر
کارگـروه سلامت روان کنگـره ایرانیـان کانـادا فعالیـت میکنـد و از کنشگران
پیشـرو در زمینـه حقـوق جامعـه الجیبیتـی ایـران و از بنیانگـذاران گـروه
چلتکـه و گـروه مـادران رنگینکمانـی اسـت ،در گفتوگـو با خبرنامـه کنگره به
بیـان نظرهـای خـود پرداخته اسـت.
الزم بـه توضیـح اسـت این بخش از خبرنامه ،برای تمامـی اعضای هیئت مدیره
و مدیـران کارگروههـا حداکثـر تـا  1200کلمـه در نظـر گرفته شـده ،امـا به خاطر
درخواسـت مصاحبهشـونده و موافقت هیئت سـردبیری خبرنامه منتشـر شده
اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه وی در ایـن گفتوگو ادعاهایـی را نسـبت به هیئت
مدیـره و فرآینـد تصمیمگیریهـا مطـرح کـرده اسـت ،اعضـای هیئـت مدیـره
کنگـره ایرانیـان کانـادا حـق پاسـخگویی را بـرای خود محفـوظ میدانند.

شـما تنهـا عضـو "کارزار تغییـر و بازسـازی" در هیئـت مدیـرهای هسـتید که
سـایر اعضـای آن در گـروه "پویـش همبسـتگی و صلـح" قـرار دارنـد .در این
شـرایط تـا چـه انـدازه صدای شـما شـنیده میشـود؟
میـزان شنیدهشـدن از طـرف هیئـت مدیـره بـه نسـبت خـوب بـوده ،ولـی گـوش دادن
بـه توصیههایـم از طـرف آنهـا نزدیـک بـه صفـر بـوده اسـت ،بهخصـوص در مورد مسـایل
مناقشـهبرانگیز.
در واقـع تنهـا فرصت من برای شنیدهشـدن ،زمانی اسـت که در جلسـه هسـتیم یا موشـنی
بـرای تصویـب در ایمیـل یـا تلگرام داده و از ما خواسـته میشـود 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 دادهانـد را به هیئت مدیـره در این دو سـه ماه منتقـل کردهام.
www.iccongress.ca
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مثـ ً
ا 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
فعــل انجــام شــده ،فرصــت گفتوگوهــای آنالیــن در مــورد
ایــن مســئله میــان متخصصــان و اعضــای ســازمان ایجــاد شــود.
مــن گفتــم بــا ایــن روش تعــداد بســیاری از اعضــا از ســازمان
خواهنــد رفــت .در واقــع کاری کــه دارنــد مــی کننــد یــک رفتــار
حذفــی اســت.
مــن بــه تاریــخ کنگــره اشــاره کــردم بــه زمانــی کــه همیــن
رفتــار از طــرف یــک گــروه تمامیتطلــب دیگــر علیــه آنهــا
اتفــاق افتــاد ،رفتــاری کــه در نهایــت منجــر بــه شــروع کمپیــن
"مــن هــم یــک ایرانــی کانادایــی هســتم" شــد .مــن حتــی در
مــورد موضــع شــخصی خــودم بــه آنهــا توضیــح دادم و نوشــتم
تــا زمانــی کــه مــا نماینــدهی همـهی اعضــا هســتیم نمیتوانیــم
ســلیقهی سیاســی خودمــان را در تصمیمــات اعمــال کنیــم.
هیــچ کــدام از ایــن جملههــا تاثیــری نداشــت .در نهایتبــا رای
 8نفــر نماینــدهی پویشــی بــه تصویــب رســید.
همانطــور کــه میبینیــد اینجــا حــرف مــن خوانــده شــده
(شــنیده شــده) ولــی تاثیــری نداشــته اســت .از طرفی،بــه ایــن
خاطــر کــه در کمیتههــای مهمــی همچــون سیاســتگذاری،
فرهنگــی ،روابطعمومــی و غیــره نیســتم ،نمایندگانــی کــه بــه
مــن رای دادهانــد هیچگونــه دسترســی و امــکان تاثیرگــذاری در
ایــن کمیتههــا ندارنــد .تنهــا راهشــان ارســال ایمیــل ،نوشــتن
پســتهای فیســبوکی و ورود بــه جروبحــث هــای داخــل
آیسیســی فــروم اســت کــه بــه تازگــی بــاز شــده.کالم آخــر
اینکــه شــنیدن بــا گوشکــردن (تاثیــر گرفتــن) دو مقولــهی
متفــاوت اســت.

اعضــای هیئــت مدیــره کنگــره ایرانیــان کانــادا تــا چــه
انــدازه معتقــد بــه چندصدایــی هســتند؟
مــن راجــع بــه اعتقــاد افــراد نمیتوانــم حــدس بزنــم ،ولــی
عملکــرد افــراد میتوانــد تاحــدودی نشــاندهندهی رویکــرد
آنهــا در موقعیتهــای مختلــف باشــد .جملــهای دایــم در
هیئــت مدیــره تکــرار میشــود" :مــا بردهایــم و بنابــر ایــن بــه
اولویتهــای خودمــان میپردازیــم ".ایــن جملــه بــه ایــن معنــی
اســت کــه صدایــی کــه در انتخابــات بــرده شــنیده میشــود .اگــر
صداهــای دیگــر میخواهنــد 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.
مــن فکــر میکنــم چنــد صدایــی بــودن در امــوری کــه بــا
آن مشــکل بنیادیــن وجــود نــدارد یــا بــه مســایلی کــه بــه
ارزشهــای بنیادیــن افــراد ارتبــاط نــدارد ،قابــل تحملتــر
اســت .مــا بهطــور معمــول جایــی دچــار مشــکل میشــویم
کــه فکــر میکنیــم اعتقادهــای مــا دچــار چالــش شــده اســت.
روحیـهی اکتیویســتی ایــن حالــت را تشــدید میکنــد .بــه طــور
معمــول افــراد اکتیویســت از جملــه خــود مــن ،دارای ارزشهــای
مشــخصی هســتیم کــه طــی ســالهای فعالیــت اکتیویســتی در
مــا عمیقتــر شــدهاند .در حــوزهی کنشگــری مــا معمــوالً بــا
افــرادی کــه ارزشهــای بــه نســبت مشــابهی دارنــد ،همــکاری
مــی کنیــم.
مــا از اینکــه اعــام کنیــم نظــر شــخصیمان در مــورد مســایل
اجتماعــی چیســت ،ابایــی نداریــم .کار مــا بــه چالشکشــیدن

No 02, March 2021
4

نظــم مســلط و نهــاد قــدرت اســت .مــا بــه طــور معمــول از طرف
حاشــیه حــرف میزنیــم و رویمــان بــه کانــون قــدرت اســت.
مــا صدایمــان را بلنــد میکنیــم چــون اعتقــاد داریــم اگــر
صدایمــان شــنیده نشــود جامعــه از وجــود ایــن صــدا بیبهــره
مانــده اســت ،ولــی وقتــی بــا همــان روحی ـهی اکتیویســتی بــه
عضویــت هیئــت مدیــرهای درمیآییــم کــه مجبوریــم صــدای
افــرادی را بشــنویم و در نظــر بگیریــم و در تصمیمگیــری
دخیــل کنیــم کــه ممکــن اســت ارزشهــا یــا روشهــای مشــابه
مــا را نداشــته باشــیم ،دچــار مشــکل میشــویم.
بــرای مــن کاندیدشــدن بــرای انتخابــات هیئــت مدیــره کار
آســانی نبــود .چــون میدانســتم اگــر ایــن مســئولیت را برعهــده
بگیــرم ،دیگــر نمیتوانــم بــه قضاوتهــا و درک شــخصی
خــودم از مســایل اجتماعــی و ارزشهــا و روشهــای مــورد
عالقــهی خــودم میــدان بدهــم .بایــد دســتکم تــا دو ســال
در عملکــرد خنثــی بمانــم و امان ـتدار رای افــرادی باشــم کــه
هــر کــدام بــا پیشــینهی اجتماعــی و سیاســی متفــاوت بــه ایــن
کارزار جــذب شــدهاند.
چیـزی کـه بـه مـن در ایـن زمینـه قـوت قلـب مـیداد ایـن بود
کـه قـرار نیسـت این سـازمان حزبی باشـد یا اسـتقالل خودش را
بـه خاطـر پـارهای مصلحتها از دسـت بدهـد .تضمیـن کنندهی
آن هـم تکثـری بـود کـه در دیـدگاه کاندیداهـای کارزار تغییـر و
بازسـازی میدیـدم .بگذریـم کـه همیـن تکثـر بـه ضرر مـا تمام
شـد .چـون هـر عضـوی بر اسـاس سـلیقهی سیاسـی خـودش به
کاندیداهـای مـورد عالقـهاش رای داد .ایـن تعـدد ،رایهـای هـر
فـرد را شکسـت .البته این کل داسـتان نیسـت ،ولـی اینجا جای
ایـن بحث نیسـت.
ایــن در حالــی اســت کــه کاندیداهــای پویــش بــا تمــام تنوعــی
کــه در شــخصیت ،روش ،منــش و حتــی زوایــای سیاســیکه
دارنــد،از نظــر ایدئولوژیــک تقریب ـاً یکدســت بودنــد .مشــخص
بــود کــه بــه طــور کلــی منتســب بــه طیــف چــپ ضــد
امپریالیســت هســتند.
مــن تکثرگرایــی و وحــدت را کلمــات مقدســی نمیدانــم،
ولــی معتقــدم تــا زمانــی کــه در جایــگاه هیئــت مدیــرهی
یــک ســازمان عضومحــور قــرار داریــم ،بایــد نــگاه دیگــری را،
بهانــدازهی نــگاه خودمــان ارج نهیــم .یــک ســوتفاهم بــزرگ
در مــورد کســی کــه میخواهــد وارد هیئــت مدیــره شــود ایــن
اســت کــه فکــر کنــد در ایــن جایــگاه دســتش از نظــر سیاســی
بازتــر مــی شــود .در حالــی کــه اگــر ســازمان مکانیزمهای ســالم
بــرای دخیلکــردن اعضــا از طیفهــای مختلــف فرهنگــی را
داشــت ،عضــو هیئــت مدیــره تنهــا وظیف ـهی تســهیلکننده را
میداشــت .یعنــی بعــد از بــردن در انتخابات،دســتش بســتهتر
میشــود کــه بازتــر نمــی شــود .مــن ایــن نظرهــا را پیــش از
انتخابــات هــم بیــان کــردم و بــه آن اعتقــاد دارم .یعنــی بــه
خاطــر ایــن نمیگویــم چــون بــه قــول بعضــی از اعضــای
هیئــت مدیــره "مــا شکســت خوردیــم".
از نظــر مــن فــردی کــه ســعی میکنــد نمایندگــی اعضــای
متکثــر را داشــته باشــد-نه بــا مقهورکردنشــان بلکــه بــا جلــب
اعتمادشــان– نمیتوانــد قضاوتهــا و رویکــرد سیاســی خــود
را بهخصــوص در مســایلی کــه باعــث دوقطبیشــدن جامعــه
میشــود یــا مناقشــهآمیز اســت ،دخیــل کنــد .بــرای نمونــه،
عضــو هیئــت مدیــره نمیتوانــد بگویــد مــن بــا فــان عضــو
هیئــت مدیــره کار نمیکنــم .چــون اولویتهــای سیاســی مــن
را دنبــال نمیکنــد .متاســفانه ایــن قضیــه در کمیتـهی فرهنگــی
و در مــورد پــروژهی هنــری زنــان اتفــاق افتــاد .یعنــی حاضــر
شــدند بــا یــک اکتیویســت کوئیــر کــه در آمریــکا زندگــی
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میکنــد ،همــکاری کننــد ،ولــی حتــی بــا همــکار خــود کــه
شــهروند کانادایــی ایرانــی اســت یــک تمــاس نگیرنــد.
معنــی چنیــن رفتارهایــی ایــن اســت" :خانــم احمــدی ،بــود و
نبــود شــما در ایــن ســازمان فرقــی نمــی کنــد .خودتــان برویــد!"
همیــن کار را اگــر شــما در یــک ســازمان انگلیس ـیزبان کــرده
بودیــد ،صــدای همــهی اکتیویســتها در نشــریههای پیشــرو
درآمــده بــود.
بــا توجــه بــه ایــن توضیحهــا بایــد بگویــم در ایــن دو مــاه
رویکردشــان را همراســتا بــا چندصدایــی ندیــدم .بیشتــر
روحیــهی اکتیویســتی بــر هیئــت مدیــره حاکــم اســت .مــن
امیــدوارم ایــن مجلــه نوشــتههای مــن را چــاپ کنــد و در آینــده
فضایــی بــرای نظــرات مخالــف هیئــت مدیــره یــا گروههــای
برنــده یــا هــر چــه اســمش را مــی گذاریــد ،داشــته باشــد.

شــما تــا چــه انــدازه تمایلهــای سیاســی خــود را در
تصمیمگیریهــای گروهــی هیئــت مدیــره مــد نظــر
قــرار میدهیــد؟
مــن ســعی میکنــم تــا جایــی کــه میتوانــم تصمیمهــای
سیاســی شــخصیم را دخیــل نکنــم و صــدای گروهــی از اعضــا
را بــاال ببــرم کــه ممکــن اســت جــای دیگــری صدایشــان
شــنیده نشــود .مــن بــرای شــناخت رویکــرد ایــن اعضــا دایــم
بــا آنهــا نشســت علنــی و خصوصــی دارم و بــه خواســتهها و
نظرهایشــان گــوش میکنــم .بیــش از  60ســاعت در مــاه
بــرای اعضــای کنگــره کار میکنــم.
متاســفانه البتــه اعالمیههایــی کــه بــرای نشس ـتهای هــر ســه
هفتــه دوســتانم بــه ایمیلهــای اعضــا میفرســتادند ،از طــرف
اعضایــی کــه بــه طیــف پویــش نزدیــک هســتند تحمــل نشــد.
طــوری کــه بــه گفتـهی یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره 15،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؟
انتظــار آنهــا ایــن اســت کــه بــه قولهایــم وفــادار باشــم و
همچنــان پلتفــرم انتخاباتــیام را ســرلوحهی فعالیتهایــم
قــرار دهــم .ایــن پلتفــرم چنــد اصــل داشــت :ایجــاد شــفافیت،
قانونمنــدی و ایجــاد مکانیزمهایــی بــرای عضومحــور کــردن
ســازمان و حفــظ تکثــر .اگــر جایــی ببینــم تصمیمهایــی گرفتــه
میشــود کــه هــر کــدام از اصــول بــاال را بــا چالــش مواجــه
مــی کنــد ،توجــه هیئــت مدیــره را بــه آن جلــب مــی کنــم و
اهمیــت آن را گوشــزد مــی کنــم .متاســفانه البتــه حرفهــای
مــن نتوانســته تاثیــر معن ـیداری بــر تصمیمگیریهــای هیئــت
مدیــره داشــته باشــد .تــا زمانــی کــه بــه جــای پروســهی
وفاقســازی از رایگیــری و نظرســنجی صــرف اســتفاده شــود
در واقــع عــدهی زیــادی از اعضــا ســاکت شــدهاند.
آخریـن خواسـتهی اعضـای موسـوم بـه کارزار ،ایجـاد هیئـت
مشـاوران بـا عضویـت اعضـای متکثر در سـازمان بوده اسـت .این
درخواسـت مـن بـا توجیههایـی که برایتان مینویسـم ،رد شـده
اسـت؛ "مـا منابـع آن را نداریـم" (یعنـی نمیتوانیـم وارد دعواهـا
و گفتوگوهایـی شـویم کـه وقتمـان را میگیـرد) و "مـا برنـده
شـدیم ،مـا نبایـد اعتمادسـازی کنیـم بلکه ایـن کارزار اسـت که
اول بایـد اعتمادسـازی کنـد و بعـد مـا آنهـا را بپذیریم".
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هیئــت مدیــره فکــر میکنــد کارزار یــک جمــع یکدســت
بــرای مثال،پنجــاه نفــره اســت .دقــت نمیکنــد کــه حــدود 60
درصــد از اعضــا بــه دالیلــی بــه آنهــا رای ندادهانــد .البتــه ایــن
اعضــا بــا هــر قــدم جه ـتداری کــه هیئــت مدیــره برم ـیدارد
تعدادشــان کــم و کمتــر میشــود.

بــه عنــوان عضــوی از جامعــه دگرباشــان جنســی و
دبیــر کارگــروه ســامت روان کنگــره ،تــا چــه انــدازه
ســاز و کارهــا را بــرای خدمــت بــه ایــن جامعه مناســب
میدانیــد؟
البتــه مــن و بســیاری از فعــاالن ایــن حــوزه از اصطــاح
"دگربــاش" اســتفاده نمیکنیــم و آن را توهینآمیــز میدانیــم.
ایــن واژه ،ترجمـهی نادرســتی از کلمـهی  queerاســت .برعکــس
کلمـهی کوئیــر ،کلمـهی دگربــاش نــه تاریخــی دارد ،نــه اشــاره
بــه جنبشــی دارد و نــه دقیــق اســت .البتــه متاســفانه از طــرف
عــدهای از فعــاالن ایــن حــوزه و در شــبکههای تلویزیونــی
بیــرون از ایــران اســتفاده میشــود.برگردیم بــه جــواب پرســش.
همانطـور کـه توضیـح دادم تـا زمانـی کـه سـاختار کنگـره بـه
گونـهای تغییـر نکنـد کـه اعضایـی کـه بـه مـن رای دادهانـد در
تصمیمگیریهـای کالن (پیـش از تصمیمگیـری) نقـش داشـته
باشـند و بـه کل مجموعـه اعتمـاد کننـد ،مـن نمیتوانـم قدمی در
ایـن جهـت در چارچـوب کنگـره بـردارم .بنابـر ایـن فعالیتهایم را
همچنـان بیـرون از ایـن چارچـوب ادامـه میدهـم .تـا زمانـی کـه
نـگاه ایدئولوژیـک غلیـظ بر هیئت مدیره حاکم باشـد ،ممکن اسـت
بعضـی فعـاالن الجیبیتـی بـه آن جذب شـوند و عدهی زیـادی از
آن دوری کننـد؛ ماننـد سـالهای گذشـته .در سـالهای آینـده بـا
اتفاقهـای 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.
حالــت بدتــر ایــن اســت؛ تکثــری کــه امــروز در اعضــا وجــود
دارد ،رفتهرفتــه کاهــش پیــدا کنــد .مســئلهای کــه مــن
آگاهانــه از آن خــودداری کــردم ایــن اســت کــه مناقشــههای
داخــل کنگــره بــه جامعــهی الجیبیتــی ســرایت کنــد .مــن
عامــل تفرقــه میــان جامع ـهی الجیبیتــی در کانــادا نخواهــم
شــد .وقــت مــن بــه عنــوان زن لزبیــن ایرانــی (بــا ســابقه ی
طوالنــی زندگــی در ایــران) کــه آشــکار اســت و در تبعیــد به ســر
میبــرد و مشــاور اســت بــا تجربهــی کنشــگری حقــوق بشــری،
میتوانــد در جــای دیگــری بهتــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

برای خدمـت به ایرانیان کانـادا که عضو جامعـه الجیبیتی
نیز هسـتند ،چـه هدفهایی 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 اقدامهـای خـود اعتمـاد اعضایـی کـه از مـن حمایـت
میکننـد را جلـب میکـرد ،مـن تـا کنـون کمیتهای شـکل داده
بـودم شـامل  4کارگـروه (کارگروه کـودکان و نوجوانـان ،کارگروه
سـالمندان ،کارگـروه عمومـی ،کارگـروه جامعـهی الجیبیتی و
زنـان) .من با چند نفر از موسسـان سـازمانهایی کـه در زمینهی
سلامت روان کار مـی کنند،مشـورت کـرده بودم.
متاســفانه در ایــن  2مــاه اتفاقهایــی افتــاد کــه نشــان از
تکثرگرایــی و برخــورد غیــر حذفــی نداشــت .اعالمیـهی کنگــره
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در مــورد هواپیمــای اوکراینــی علیرغــم تالشهــای مــن
بهنحــوی نوشــته شــد کــه موجــب نارضایتــی عــدهی زیــادی از
اعضــای کامیونیتــی و کنگــره شــد .چنــدی پیــش بــاز علیرغــم
تالشهــای مــن اعالمیــهای یــک ســویه بــرای حمایــت از
برجــام منتشــر شــد.
توصیههــای مــن بــه هیئــت مدیــره ایــن بــود کــه در وهلــه اول
وارد مســایل مناقشــهآمیز در جامعــه نشــوند و ایــن فعالیتهــا
را خــارج از کنگــره بــه ســازمانهایی بســپارند کــه عضومحــور
نیســتند .بعــد پیشــنهاد دادم کــه پیــش از دادن بیانیــه فضــای
گفتوگــو را در قالــب نشســت و گفتوگوهــای آنالیــن بــا
افــراد متخصــص در زمین ـهی تحریــم و امــور بینالملــل فراهــم
کننــد .اجــازه دهنــد در فضــای گفتوگــو ،آمــوزش و شــاید
همگرایــی و اعتمــاد حاصــل شــود .هیئــت مدیــره بــا هیــچ یــک
از پیشــنهادهای مــن موافقــت نکــرد .بــاز هــم رای گیــری جــای
وفاقســازی را گرفــت .رای مــن بــه تمــام تصمیمهــای هیئــت
مدیــره طبــق اعالمــی کــه در آیسیســی فــروم و ایمیلــی
کــه بــه هئیــت مدیــره ارســال کردمبــه دلیــل فراهــم نبــودم
مکانیزمهــای مناســب دخیلکــردن اعضــا بــا دیدگاههــای
متکثــر ممتنــع بــود.

تــا چــه انــدازه شــرایط الزم بــرای دســتیابی شــما بــه
هدفهایتــان فراهــم شــده اســت؟
از زمانــی کــه مــن بــه عنــوان تنهــا کاندیــد کارزار وارد کنگــره
شــدم ،نقــش مــن بــدون اینکــه بــه شــخصه دخالتــی در آن
داشــته باشــم ،از یــک مشــاور بــه یــک ناظــر تبدیــل شــد.
همانطــور کــه در بــاال توضیــح دادم ســنگ بنایــی کــه بتوانــم
بــر روی آن ســتونهای الزم بــرای رســیدن بــه اهدافــم را برپــا
کنــم در کنگــره موجــود نیســت و مــن بــه تنهایــی نمیتوانــم
آن ســنگ بنــا را ایجــاد کنــم .مــن نیــز نگــرش سیاســی خــاص
خــودم را دارم ،ولــی آنهــا را در تصمیمهایــم دخیــل نکــردم.
پروســهی وفاقســازی کار بســیار ظریفــی اســت کــه نیــاز
بــه مراجعــه بــه افــراد و جریانهایــی دارد کــه عقایدشــان
بــا هیئــت مدیــره مخالــف یــا متفــاوت اســت" .کارزار تغییــر
و بازســازی" بــرای جمــع کــردن کاندیداهــا از گرایشهــای
سیاســی مختلــف کنــار یــک میــز ،پروسـهای چنــد ماهــه را طی
کــرد .اعتمــاد از طریــق گفتوگوهــای طوالنــی شــکل گرفــت.
مــن ایــن ظرافــت را در میــان اعضــای هیئــت مدیــره کــه مــی
گوینــد اول "کارزاریهــا" بایــد اعتمادســازی کنند،نمیبینــم.
وقتــی هیئــت مدیــره متوجــه نیســت یــا انــکار مــی کنــد کــه
منتشــرکردن یــک بیانیــه بــرای حمایــت از برجــام کــه یکــی
از چالشــیترین مســایل جامعــهی ایرانــی چــه در داخــل و
چــه در خــارج از ایــران در ایــن ســال هــا بــوده اســت ،بــدون
توگــو بــا اعضــای متکثــر چهضربــه ای را بــه کنگــرهی
گف 
ایرانیــان کانادایــی وارد میکنــد .دیگــر مــن نمیتوانــم امیــدی
بــه ارادهی هیئــت مدیــره بــه حفــظ تکثــر داشــته باشــم.
نتیجـهی آن بیانیـه ،خـروج عـدهای از اعضـا از کنگـره اسـت.
مـن اخطـار دادم کـه ایـن عمـل یعنـی یک عمـل حذفـی .وقتی
توگوهایـم بـا هیئـت مدیـره دایـم بـا ایـن گـزاره مواجـه
در گف 
میشـوم" :مـا بردهایـم" و حـق داریم کـه تنها پیگیر خواسـتهی
نیمـی از اعضـا باشـیم کـه به مـا رای دادهانـد ،دیگر جایـی برای
همـکاری مـن باقـی نمیمانـد .من عادت بـه فعالیتهـای ایجابی
دارم .متاسـفانه وقتـی کـه در ایـن سـازمان میگـذارم بـه خاطـر
فراهـم نبـودن سـاختار سـالم ،بیشتر صـرف فعالیتهای سـلبی

No 02, March 2021
6

میشـود کـه میدانـم بسـیار ارزشـمند اسـت ،ولـی متناسـب بـا
روحیـهی من نیسـت.

اگر حرف ناگفتهای دارید…
بهنظــر میرســد عملکــرد هیئــت مدیــرهی امــروز بــا هیئــت
مدیــرهی پنــج ســال گذشــته در دو ،ســه مــاه ابتــدای کار
متفــاوت بــوده اســت .دس ـتکم وظایــف اساســنامهای کــه دارد
را انجــام میدهد؛هماننــد نوشــتن دقیــق و بــه نســبت منظــم
صورتجلســهها و انتشــار آنهــا ،بــاز گذاشــتن فــروم گفتوگــو
بــرای اعضــا (البتــه انتقادهــای جــدی بــه نحــوهی مدیریــت
فــروم وارد اســت .متاســفانه خبــردار شــدم بســیاری از اعضــا بــه
دلیــل مدیریــت نادرســت ایــن صفحــه ،از آن خــارج شــدهاند.
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه ادارهی فــروم بــه چنــد داوطلــب
بــا نگرشهــای متکثــر داده شــود کــه انــرژی اعضــای هیئــت
مدیــره تلــف نشــود).
گفتــه میشــود بعــد از ســه مــاه قــرار اســت گــزارش مالــی
ارایــه شــود (امیــدوارم اگــر کســی پــس از ارایـهی آن پرسشــی
داشــت یــا خواســتار پیگیــری مــوارد مبهــم بــود ،متهــم بــه
ایرادگیــری ،کارشــکنی و بهانهجویــی نشــود).
همیــن ماهنامــه نشــان از ارادهی بخشــی از اعضــای مجموعــه
بــرای شــفافیت بیشتــر دارد .در مجموعــهی جدیــد بهنظــر
میرســد تمرکــز بــر کارهــای اجتماعــی بســیار بیشتــر
اســت .در مجموعــهی قبلــی ،تمرکــز بــه مراتــب بیشتــر بــر
فعالیتهــای سیاســی در مــورد روابــط کانــادا و ایــران بــود.
قــرار اســت هیئــت مدیــره دیدارهــای بیشتــری بــا اعضــا
داشــته باشــد .ایــن فعالیتهــا بــه نظــر مــن حداقلهــای کار
در یــک ســازمان عضومحــور اســت کــه دارد ،پــا مــی گیــرد
واجرایــی میشــود .ایــن را بــه عنــوان یــک مشــاور روانشــناس
بــرای شــما مینویســم ،اگــر اعضایــی کــه بــا رویکــرد هیئــت
مدیــره مخالفنــد یــا زاویــه دارنــد یــا از حلقــهی هــواداران
هیئــت مدیــره نیســتند در فعالیتهــا و تصمیمگیریهــا بــه
بــازی گرفتــه نشــوند و فقــط بعــد از تصمیمهــا و اجــرای آنهــا
در جریــان قــرار بگیرنــد ،اعتمادســازی در حــد شــعار باقــی
خواهــد مانــد.
نقدهــای مــن بــه هیچوجــه جنبــهی شــخصی نــدارد .مــن
دوســتان عزیــزی از طیفهــای مختلــف سیاســی دارم ،بــرای
همــهی اعضــا از جملــه هیئــت مدیــرهی کنگــرهی ایرانیــان
احتــرام قایلــم و از برچســبهای غیــر منصفانــه و نادقیقــی
هماننــد جنگطلــب ،تحریمچــی ،مــزدور یــا عامــل جمهــوری
اســامی و ...کــه مســتند نباشــند بــا آگاهــی و بــه انتخــاب
خــودم خــودداری مــی کنــم.
همبســتگی تنهــا بــا پذیــرش تکثــر ممکــن اســت .پذیــرش
تکثــر تنهــا بــا تــاش بــرای ایجــاد وفــاق بیــن افــراد بــا
دیدگاههــای مخالــف امکانپذیــر اســت .میانبــری وجــود
نــدارد .نظرســنجی میتوانــد اطالعــات مفیــدی بــه مــا بدهــد
آن هــم تنهــا در صورتــی کــه توســط یــک نهــاد مســتقل انجــام
شــود یــا از دل یــک گــروه متکثــر درآید،ولــی بــه هــر حــال
جایگزینــی بــرای فراینــد وفاقســازی نیســت.
از اینکــه ایــن فرصــت را در اختیــار مــن قــرار دادیــد ،از شــما
ممنونــم .بــرای شــما و همــهی دوســتانی کــه ایــن مقالــه را
میخواننــد آرزوی بــهروزی و آرامــش دارم و پیشــاپیش نــوروز
را بــه شــما تبریــک میگویــم.
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گفـتوگــــو

با امیر حسن قاسمینژاد ،عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

نظرسنجی راهی برای پیبردن به
اولویتهای ذهنی اعضای کنگره است
اشـاره:
دکتـر امیرحسـن قاسـمینژاد تفرشـی کـه یکـی از اعضـای هیـات مدیـره و مدیـر کارگـروه
سیاسـتگذاری سـازمانی و ارتباطـی کنگـره ایرانیـان کانـادا اسـت ،بـه عنـوان عضـو رسـمی هیـات
علمـی دانشـگاه کپیالنـو فعالیـت میکنـد .وی کـه دکتـرای خـود را از دانشـکده ارتباطـات دانشـگاه
سـیمون فریـزر دریافـت کـرده ،در گفتوگـو بـا خبرنامـه کنگـره بـه بیـان دیدگاههای خـود پرداخته
اسـت کـه در ادامـه میآیـد.

بــه چــه دلیــل انجــام نظرســنجی یــا بــه تعبیــری
افکارســنجی اولویــت دارد؟
برگـزاری نظرسـنجیهای علمییکـی از برنامههایـی 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
میکنـد دریابیـم از بیـن همـه آنچـه میخواهیـم انجـام دهیم،
کدامیـک بیشتـر مـورد توجـه اعضـا قـرار دارد.
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آیـا ایـن امـکان وجـود دارد کـه هیـات مدیـره کنگـره
بـر اسـاس نتیجـه نظرسـنجی ،سیاسـت یـا فعالیتـی را
در برنامههـای خـود بگنجانـد یـا برعکـس از برنامههای
خـود حـذف کند؟
در اصـل نظرسـنجی بـه بررسـی اولویتهاییمیپـردازد که اکنون
در حـال کارکـردن روی آنهـا هسـتیم .همچنیـن از نظرسـنجی
بهمنظـور مقایسـه درخواسـتهای مطرحشـده از سـوی جناحهـا
و اولویتهـای ذهنـی اعضـا اسـتفاده میکنیم .امیدواریـم بتوانیم
از میـان بیـش از  40موضـوع مطرحشـده ،تعـدادی را انتخـاب
وبهطورهمزمـان اجـرا کنیـم.
همانطـور که طی سـه ماه گذشـته بـا کار تیمـی و کمکگرفتناز
اعضـا ،چندیـن اقـدام از جمله انتشـار همیـن خبرنامـه ،برگزاری
نظرسـنجی ،برپایـی جشـنواره و راهانـدازی سـرورها و دیگـر
فعالیتهـا را بهطـور همزمـان را انجـام دادیـم .البتـه تاکیـد
میکنـم کـه این سـخن ،بـه مفهـوم کنار گذاشـتن دیگـر اهداف
یـا خواسـتههای اعضـا نیسـت.
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از سـویی،این نظرسـنجی فقـط ارایـه تعـدادی پرسـش از پیـش
کمیسـازی نیسـت؛ ایـن اقـدام ،امـکان
تعیینشـده بـرای ّ
گنجانـدن فعالیتهـای جدیـد در دسـتور کار هیـات مدیـره
کنگـره و کارگروههـای مختلـف را فراهـم میکنـد .بـه همیـن
خاطـر در  4بخـش مختلـف از نظرسـنجی فضایـی در نظر گرفته
شـده اسـت که شـرکتکنندگان میتواننـد نظر خـود را عالوه بر
انتخابهـای موجـود توضیـح دهنـد.
در قسـمت پایانـی ایـن نظرسـنجی دو بخـش بزرگتـر نیـز
طراحـی شـده اسـت کـه در آنهـا از شـرکتکنندگان درخواسـت
میشـود آنچـه 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 ارتباطگیـری اعضـا و
هیـات مدیـره را افزایـش میدهـد؟
برقراری ارتباط مسـتقیم هیات مدیره با اعضا،بهوسیلهشـبکههای
اجتماعـی ،وبسـایت و فـروم کنگـره امکانپذیـر اسـت.برای
ارسـال پیـام اعضابـه مدیـران سـازمان هـم راههـای گوناگونی در
نظـر گرفتـه شـده اسـت که یکـی از آنها نظرسـنجی اسـت که به
عضـو کنگـره ایـن امـکان را میدهـد که بهصـورت ناشـناس نظر
خـود را بیـان کند.
البتـه مـا بـه ایـن کانـال ارتباطـی اکتفـا نمیکنیـم .بـه همیـن
خاطـر ،چنـد روز پـس از پایـان نظرسـنجی،در نـوروز ،برگـزاری
نشسـتی بیـن هیـات مدیرهبـا اعضـا پیشبینـی شـده اسـت.
افـزون بـر ایـن ،تکتـک مدیـران کنگـره به نوبـه خود بـا اعضای
عالقمنـد نشسـتهای گوناگونیـدر قالـب کارگروههـا و خـارج از
آن برگـزار میکننـد کـه آنها نیـز از اهمیـت زیـادی برخوردارند.

نظرسـنجی تا چـه انـدازه بـر فعالیـت کارگروههـا تاثیر
میگـذارد؟
نظرسنجی،پرسـشهایی در زمینههـای شـیوه فعالیـت هر یک از
کارگروههـای موجـود طـرح میکنـد کـه بـرای هـر بخـش حکم
راهنمـا را دارد .همچنیـن ،ممکـن اسـت بـرای اجراییکـردن
خواسـتههایی کـه از اولویـت باالیـی نـزد اعضـا برخـوردار اسـت
یـا بـه اجـرا در محـدوده زمانیخاصـی نیـاز دارد ،کارگروههـای
جدیدیتشـکیل شـود.

چـه سـاز و کارهایی برای نظـارت دقیق و شـفاف بر روند
نظرسـنجی بهویـژه از سـوی نمایندگان یا اعضـای کارزار
وجود دارد؟
رونـد نظرسـنجی بسـیار سـاده اسـت؛ بـرای اعضـا دعوتنامـه
الکترونیکـی فرسـتاده میشـود .فقـط صاحـب ایمیـل میتوانـد
دعوتنامـه مـورد نظـر را بـاز کنـد .هر فـرد فقط میتوانـد یکبار
پاسـخ خـود را ارسـال کنـد و اعضـا میتواننـد ایـن موضـوع را
امتحـان کنند.
بـرای هـر پاسـخ ارسـال شـده کـه در بانـک اطالعاتی نگـهداری
میشـود ،دو ایمیـل بـرای مدیر سـرور فرسـتاده میشـود .تمامی
ایـن ایمیلهـا ذخیـره خواهـد شـد و قابل حسابرسـی اسـت.
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تـا چـه انـدازه بـه اصـول علمـی نظرسـنجی پایبندید و
چه مقـدار از نظر مسـتقیم متخصصان اسـتفاده کردهاید؟
دکتـرای من در رشـته ارتباطات اجتماعی اسـت و تز دکترای بنده
درباره مشـارکت اجتماعی و روش تحقیق آن از طریق نظرسـنجی
بـوده اسـت .همچنین ،تعـدادی از اعضـای تیم طراحی پرسـشها
از متخصصـان و محققانعلوم اجتماعی و فنی هسـتند.
بـه همین دلیـل ،برای طراحی پرسـشها و راهانـدازی نرمافزارهای
مـورد نیـاز برایاجـرای ایـن نظرسـنجی ،احتیـاج بـه کمـک فنـی
و علمـی متخصصـان خـارج از کنگـره نداشـتیم ،ولـی عالقمنـد
بـه اسـتفاده بیشتـر از افـراد متخصـص داوطلـب از درون کنگـره
هسـتیم کـه قصـد کمـک بـه پیشبرد امـور را داشـته باشـند.
در آینـده نیـز اگر الزم بدانیم که از متخصصـان خارج از کنگره کمک
بگیریـم ،دلیلآن 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 کردهانـد،از
نظـر علمـی ،سـادهتر از گرفتـن نظرسـنجی از کل جامعـه اسـت.
بـرای نمونـه ،اگـر بخواهیـم نظـر  300هـزار نفـر از ایرانیـان کانادا
را بدانیم،بهطـور طبیعـی بـه همـه آنهـا دسترسـی نداریـم و بایـد
از روشهـای نمونهبـرداری اسـتفاده کنیـم کـه باعـث افزایـش
قطعینبـودن نتایـج میشـود.
در مـورد رابطـه بیـن اعضا و مدیـران برگزیده،نمونهبرداری درسـت
نیسـت.زیرا تکتـک اعضـا از نظـر قانونی حـق دارند در نظرسـنجی
شـرکت یـا از حضـور در آن خـودداری کننـد.در مـورد نتایـج
هـم تعمیـمدادن بـه کل اعضـا الزم نیسـت .چـون هـدف ،دریافـت
بازخـورد اعضـای عالقمند به ارایه نظرهایشـان اسـت .موضوع مهم
فرصـتدادن بـه همـه اعضا بـرای اظهار نظر در شـرایط برابر اسـت.
مدیـران کنگـره ایرانیـان کانادا از سـوی اعضا منصوب میشـوند و
در مقابـل اعضا مسـولند.بههمینخاطر ،افکارسـنجی و درخواسـت
ارایـه نظـر اعضـا بهطـور مرتـب ضـروری اسـت.خوشبختانه ما به
ایمیـل ،تلفـن و نشـانی اعضـا دسترسـی داریـم .بـه همیـن دلیل،
میتوانیـم از تمامـی اعضـا نظرخواهـی و بـا یادآوریهـای مـداوم،
اعضـا را به شـرکت در نظرسـنجی تشـویق کنیم.
البتـه ممکـن اسـت تمامـی اعضـا در نظرسـنجی شـرکت نکننـد.
برخـی از اعضـا همانطور کـه در صحنههای اجتماعـی دیگر دیده
میشـود ،پـس ازانتخـاب مدیـران زیـر نظـر ناظر بیطرف،مسـایل
و اقدامهـا را از نزدیـک دنبـال نمیکننـد و تمایـل بـه اظهارنظـر
ندارنـد .در کنـار اینهـا ،گروهی دیگر از اعضا هسـتند که عالقمند
بـه اظهار نظر و رسـاندن نظـر خود به گوش هیات مدیره هسـتند.
آنچـه در مـورد نظرسـنجی اخیـر بایـد مـورد توجـه قـرار بگیرد،
ایـن اسـت کـه نتایج آنـاز پاسـخدادن اعضا بـه این پرسـش اعتبار
میگیـرد« :نظـر اعضـای عالقمنـد بـه ارسـال نظـر خود بـه هیات
مدیـره در مـورد اولویتهـای کنگره چیسـت؟»

سخن آخر...
از همـه اعضـا درخواسـت میکنیـم در ایـن نظرسـنجی شـرکت
کننـد .چـون پرسـشهای نظرسـنجیهای بعـدی بـر اسـاس
پاسـخهای آنهـا شـکل خواهـد گرفـت .بهویـژه پاسـخهایی کـه
اعضـا بـه پرسـشهایپایانی میدهنـد و به اظهـار نظـر میپردازند.
درواقـع اعضـا با شـرکتدر این نظرسـنجی ،همـکاران تعیینکننده
نظرسـنجیهای بعـدی هسـتند.
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خبــر هــــا

حمایـــت کانـــادا از برجـــام مـــورد اســـتقبال کنگـــره ایرانیـــان
کان ــادا ق ــرار گرف ــت

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 هسـتهای ایـران اسـتقبال میکنـد.
از زمـان اجـرای برجـام ،کانـادا بـه درسـتی از توافـق هسـتهای
ایـران حمایـت و تحریمهـای خـود را بـا توجـه بـه قطعنامـه
 ۲۲۳۱شـورای امنیـت لغو کـرده و  ۱۱و نیم میلیـون دالر کمک
داوطلبانـه بـه آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی بـرای حمایـت از
فعالیـت آژانـس در نظـارت و تاییـد اجـرای تعهدهـای ایـران در
برجـام اختصـاص داده اسـت.

کنگـره بـه عنـوان بزرگتریـن سـازمان جامعـه عضومحـور ،بـه
نمایندگـی از ایرانیـان کانـادا ،بـار دیگـر بـر حمایـت ایـن جامعه از
برجـام ،دیپلماسـی بـا ایران و رفـع تحریمها علیه مـردم ایران تاکید
میکنـد و اعتقـاد دارد که تحریمها به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم
جامعـه ایرانیـان کانـادا را تحـت تاثیـر قـرار میدهد.
بنابراین ،ما دولت کانادا را تشویق میکنیم که به پشتیبانی از
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 هستهای بازگردد و تحریمهای
ویرانگر علیه ایران را بهویژه در زمان همهگیری کرونا پایان دهد.

با تایید قاضی دادگاه عالی انتاریو:

پرونده حقوقی کنگره ایرانیان کانادا به طور کامل بسته شد

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 هسـتهای ایـران اسـتقبال میکنـد.
از زمـان اجـرای برجـام ،کانـادا بـه درسـتی از توافـق هسـتهای
ایـران حمایـت و تحریمهـای خـود را بـا توجـه بـه قطعنامـه
 ۲۲۳۱شـورای امنیـت لغو کـرده و  ۱۱و نیم میلیـون دالر کمک
داوطلبانـه بـه آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی بـرای حمایـت از
فعالیـت آژانـس در نظـارت و تاییـد اجـرای تعهدهـای ایـران در
برجـام اختصـاص داده اسـت.

کنگـره بـه عنـوان بزرگتریـن سـازمان جامعـه عضومحـور ،بـه
نمایندگـی از ایرانیـان کانـادا ،بـار دیگـر بـر حمایـت ایـن جامعه از
برجـام ،دیپلماسـی بـا ایران و رفـع تحریمها علیه مـردم ایران تاکید
میکنـد و اعتقـاد دارد که تحریمها به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم
جامعـه ایرانیـان کانـادا را تحـت تاثیـر قـرار میدهد.
بنابراین ،ما دولت کانادا را تشویق میکنیم که به پشتیبانی از
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 هستهای بازگردد و تحریمهای
ویرانگر علیه ایران را بهویژه در زمان همهگیری کرونا پایان دهد.

خبـــر ویـــژه

برگزاری نشست با اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در نظر دارد در مورد
فعالیتهای سه ماه نخست  ۲۰۲۱گزارشی را به اعضای کنگره ارایه
کند .به همین منظور از اعضای کنگره دعوت میکنیم تا در نشست
مجازی حضور یابند که چهارشنبه  ۲۴مارس  ۲۰۲۱از ساعت  ۸تا
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 ۱۰شب به وقت شرق کانادا ( ۵تا  ۷عصر به وقت غرب کانادا) برگزار
خواهد شد.
لینک شرکت در این برنامه چند روز پیش از تاریخ نشست ،برای اعضا
ارسال خواهد شد.
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دکتر شجا عا لدین ضیا ئیا ن

بر رســی آ مــاری

پراکندگی مکانی اعضای کنگره
مبنایی برای نوسازی ساختار «کنگره»؟
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 شفافسـازی بیشتـر و افزایـش مشـارکت اعضا
و ایجـاد فرصـت بـرای انعـکاس دیدگاههـای گوناگـون در کنگـره
اسـت .ایـن گزارش همچنیـن ممکن اسـت به پژوهشهـای آینده
روی موضوعهـای مرتبـط بـا جامعـه ایرانیـان کانادا کمـک کند.
 )۱ایـــن مطالعـــه مبتنـــی بـــر فهرســـت اعضـــا تـــا  ۲۲نوامبـــر
 ۲۰۲۰اســـت.
 )۲در اینزمـان ،کنگـره  ۳۴۳۶عضو داشـته که شـهر محل اقامت
 ۳۴۳۱نفـر آنهـا مشـخص شـده اسـت .در واقـع  ۴۱۴نفـر محـل
اقامـت خـود را بیـان نکردهانـد .البتـه محـل اقامت  ۳۸۴مـورد از
این افراد ،براسـاس کد پسـتی شهرشناسـایی شـده اسـت.
 )۳براسـاس ایـن مطالعـه  ۳۴۳۱عضـو کنگره در اسـتانهای زیر
توزیع شـدهاند:
			
انتاریو
		
بریتیش کلمبیا
			
کبک
			
آلبرتا
		
نوا اسکوشیا
			
مانیتوبا
		
ساسکاچوان
نیوفاندلند و البرادور
		
نیوبرانزویک
		
خارج از کانادا

 ۲۱۶۳نفر ( ۶۳درصد)
 ۵۴۷نفر ( ۱۶درصد)
 ۴۹۵نفر ( ۱۴درصد)
 ۱۴۲نفر ( ۴.۵درصد)
 ۱۵نفر ( ۰.۴۵درصد)
 ۱۳نفر ( ۰.۳۹درصد)
 ۶نفر
 ۵نفر
 ۳نفر
 ۱۲نفر

 )۱اعضـای کنگـره در  ۱۶۰شـهر و ناحیـه کانـادا و  ۹شـهر خارج
از کانـادا زندگـی میکنند.
 )۲بر اساس اظهار اعضا ،بیشتر شهرها و نواحی در فرم عضویت
مشخص شدهاند و تعدادی از آنها ممکن است بخشی از یک شهر
یا ناحیه بزرگتر (همانند تورنتو ،ونکوور یا مونترال) باشند.
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اصلیتریــن عواملــی کــه در نوســازی ســاختار کنگــره
در نظــر گرفتــه میشــود:
 )۱بـا وجـود  ۳۴۰۰عضو ،سـاختار کنونی کنگره امکان مشـارکت
عملی اعضا را بسـیار دشـوار کرده اسـت.
« )۲کنگره» تعریفی برای گردهمایی نمایندگان در یک بازه زمانی
و مکانی معین است و نه آنچه که ما تاکنونداشتهایم.
 )۳شـمارایرانیان در بسـیاری از شـهرها و اسـتانهای کانـادا
بهانـدازی زیـاد اسـت کـه میتوانند نهادهـای محلی خـود را ایجاد
و نماینـدگان خـود را تعیین کننـد .این نهادهای محلـی میتوانند
بهطور مسـتقیم با مسـایل محلی و دولت اسـتانی سـرو کار داشته
باشـند (ضمـن اینکـه در امور فـدرال از طریق معرفـی نمایندگان
خـود در کنگـره و همـراه با نمایندگان اسـتانهای دیگر مشـارکت
کنند).بـا گـذار به چنین سـاختاری ،مشـارکت قویتر،گسـتردهترو
متنوعتراعضـا در تصمیمگیـری را خواهیـم داشـت.
 )۴معموال هر چهقدر گروه کوچکتر است ،مشارکت امکانپذیرتر است.
پیشنهادها:
 )۱هـر جمـع  ۳۴نفـره یـا بیشتـر از اعضـا (معـادل  ۱درصـد از
کل) تشـویق شـوند کـه یـک نهـاد محلـی مسـتقل ایجـاد کنند.
تشـکلهای اسـتانی و ناحیـهای نماینـدگان خـود را برای سـطح
کنگـره فـدرال تعییـن خواهنـد کرد.
 )۲تعـداد نماینـدگان هـر اسـتان یـا ناحیـه متناسـب بـا تعـداد
اعضـای نهـاد محلـی خواهـد بـود .بـرای نمونـه ،هـر  ۳۴تـا ۷۰
عضـو یـک نماینـده ،هـر  ۷۱تـا  ۱۰۶عضـو  ۲نماینـده ،هر ۱۰۷
تـا  ۱۵۰عضـو  ۳نماینـده ،هـر  ۱۵۱تـا  ۲۰۰عضـو  ۴نماینـده و
بـه ازای هـر  ۵۰عضـو بیشتـر ،یـک نماینـده افزوده میشـود .به
ایـن ترتیـب ،تعـداد نماینـدگان کنگره در سـطح فـدرال بیش از
 ۱۰۰نفـر نخواهـد بود.
 )۳اساسـنامه کنونـی کنگـره به دالیـل مختلف نیازمنـد بازنگری
اسـت تا با سـاختار جدید سـازگار شـود.
 )۴نمایندگان نهادهای محلی در کنگره فدرال ،هیات مدیره سازمان
را انتخاب کنند .کنگرهای که دربرگیرنده نمایندگان نهادهای محلی
باشد ،در واقع تعریف درست کنگره همین است.
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گـزارش
فعالیتهای هیات اجرایی کنگره ایرانیان کانادا

اولویت :رسیدگی به مسایل مالی

هی ــات مدی ــره جدی ــد کنگ ــره پ ــس از انتخاب ــات ابت ــدا اق ــدام
بـــه برپایـــی چندیـــن جلســـه بـــا تیـــم اجرایـــی ســـابق کـــرد.
هـــدف از ایـــن نشســـتها هماهنگـــی بـــرای سرعتبخشـــیدن
بـــه رونـــد انتقـــال فهرســـت داراییهـــا و دسترســـیها بـــه
هی ــات مدی ــره منتخ ــب ب ــود.
نخســـتین اولویـــت تیـــم اجرایـــی جدیـــد (احمـــد احســـاندار،
مســـلم نـــوری ،آرزو خدیـــر و محســـن خانیکـــی) ،پیگیـــری
مس ــایل اداری ،حقوق ــی و مال ــی کنگ ــره ب ــود .در ای ــن رابط ــه
هیـــات مدیـــره ابتـــدا بـــا توجـــه بـــه انقضـــای قـــرارداد قبلـــی
دفتـــر کنگـــره ،اقـــدام بـــه تغییـــر نشـــانی مجـــازی کنگـــره
کـــرد .ســـپس فرمهـــای اداری و حقوقـــی ،تکمیـــل و ارســـال
شـــد .مکاتبـــه بـــا بانـــک بـــرای انجـــام تغییرهـــای الزم در
حســـاب بانکـــی ســـازمان از دیگـــر اقدامهایـــی بـــود کـــه در
ابتـــدای ســـال جـــاری انجـــام شـــد.
همچنیـــن ،مکاتبـــات بســـیاری بـــا وکیـــل کنگـــره در رابطـــه
بـــا چگونگـــی تهیـــه فهریســـت اعضـــا بـــرای متقاضیـــان
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 نگرانیهـــا،
چندیـــن نوبـــت مشـــاوره حقوقـــی دریافـــت کـــرد.
ایـــن مشـــاورهها کمـــک شـــایانی بـــه تصمیمهـــای آینـــده
هیـــات مدیـــره کـــرد کـــه از آن جملـــه میتـــوان بـــه
افزایـــش هزینـــه دریافـــت فهرســـت اعضـــای ســـازمان بـــرای
جلوگیـــری از سوءاســـتفادههای احتمالـــی ،انتشـــار اســـامی
دریافتکننـــدگان فهرســـت اعضـــا بـــه منظـــور افزایـــش
شـــفافیت و گزینههـــای ســـازمان بـــرای جلوگیـــری از
اســـتفاد ه غیرقانونـــی از اطالعـــات اعضـــا اشـــاره کـــرد.
یکـــی از مهمتریـــن مســـایلی کـــه در آغازیـــن روزهـــای ایـــن
دوره در دســـتور کار هیـــات اجرایـــی کنگـــره قـــرار گرفـــت،
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رســـیدگی بـــه مســـایل مالـــی کنگـــره بـــود .بـــر اســـاس
ارزیابیهـــای اولیـــه توســـط محســـن خانیکـــی خرانـــهدار
ســـازمان ،بـــه دلیـــل هزینههـــای زیـــادی کـــه کنگـــره
بهخاطـــر پروندههـــای حقوقـــی متحمـــل شـــده ،همچنـــان
دچـــار کســـری بودجـــه زیـــادی اســـت.
بـــا وجـــود همـــه تالشهـــای صـــورت گرفتـــه ،پیچیدگیهـــای
پروندهه ــای حقوق ــی و مش ــغله زی ــاد اعض ــای س ــابق س ــازمان
و مشـــکالت مضاعـــف بهخاطـــر همهگیـــری کرونـــا ،انتشـــار
گ ــزارش مال ــی س ــازمان ت ــا ام ــروز امکانپذی ــر نش ــد.
امیدواری ــم ای ــن گ ــزارش بتوان ــد ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چ ــرا
کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا شـــرایط مالـــی مناســـبی نـــدارد،
پاســـخ دهـــد.
بــا شکستهشــدن رکــورد تعــداد اعضــای ایــن نهــاد بــرای
مشــارکت در انتخابــات گذشــته ،ایــن ذهنیــت بــه وجــود آمــد
کــه بــا درآمــد حاصــل از حــق عضویتهــای پرداختــی ،کنگــره
نبایــد مشــکل مالــی داشــته باشــد .در حالــی کــه گــزارش مالــی
ســال  ۲۰۲۰بــه طــور جامــع و حسابرســی شــده در مجمــع
عمومــی آینــده ارایــه خواهــد شــد.
در ایـــن گـــزارش اشـــارهای خواهیـــم داشـــت بـــه آنچـــه در
ماهه ــای اکتب ــر ،نوامب ــر و دس ــامبر  ۲۰۲۰گذش ــت و ش ــرایط
مالـــی کـــه هیـــات مدیـــره جدیـــد فعالیتـــش را بـــا آن آغـــاز
کـــرد.الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه گـــزارش مالـــی خزانـــهدار
وقـــت کنگـــره ،تـــا اکتبـــر ۲۰۲۰در آخریـــن مجمـــع عمومـــی
منتشـــر و در وبســـایت کنگـــره قابـــل دســـترس اســـت.
اکتبـــر  ،۲۰۲۰یعنـــی پیـــش از آغـــاز فعالیتهـــای مربـــوط
ب ــه انتخاب ــات کنگ ــره ایرانی ــان کان ــادا ،موج ــودی مال ــی ای ــن
نهـــاد حـــدود  ۱۲۰۰دالر بـــود .کنگـــره در طـــول ایـــن مـــاه
ح ــدود ۱۲ه ــزار و  ۷۰۰دالر ،در ط ــول نوامب ــر حدود۳۱ه ــزار و
 ۷۰۰دالر و در دســـامبر  ۸۰۰دالر درآمـــد داشـــت.
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بیشتـــر ایـــن درآمـــد از محـــل پرداخـــت حـــق عضویـــت
اعضـــا و بخـــش دیگـــر آن مبالـــغ اهدایـــی حامیـــان ایـــن
س ــازمان ب ــود .ب ــه ط ــور خالص ــه ،در ط ــول ای ــن دوره کنگ ــره
ایرانیـــان کانـــادا حـــدود ۴۵هـــزار دالر درآمـــد داشـــت.

اما چه شد که این نهاد با ۴۵هزار درآمد ،در شروع کار هیات
مدیره کنونی حدود  ۱۳هزار و  ۷۰۰دالر بدهی داشت؟
پروندههای حقوقی که علیه سازمان به جریان افتاد،دهها هزار دالر
هزینه برای کنگره ایرانیان ایجاد کرد که بخش قابلتوجهی از آن
بهوسیله درآمد سازمان در طول این سه ماه پرداخت شد .خالصه
پرداختیها در طول این بازه زمانی در پی میآید:

Payments During October, November and December 2020
$3,000.00

Legal / Gardiner Roberts LLP

$9,500.00

Legal / Fridmar Professional Corporation

$1,695.00

Legal- S.M Legal Professional Corp

$9,605.00

AGM / Monitor, Marvin Huberman

$2,852.00

AGM / Financial auditor, David Chemtob

$2,236.96

AGM / Technical expert, Mongeon Consulting

*$8,265.00

*reimbursement of previous payment by board members

$2,063.69

Other operational costs during this period

$39,217.65

Total

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

در پایـــان دســـامبر  ۲۰۲۰کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا موجـــودی
ح ــدود ۷۲۰۰دالر داش ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ح ــدود
 ۲۰هـــزار و  ۸۵۰دالر بدهـــی ناشـــی از هزینههـــای حقوقـــی

$7,000.00
$431.00
$20847.14

$13184.24

و اجرای ــی از س ــال  ۲۰۲۰ب ــه  ۲۰۲۱و هی ــات مدی ــره کنون ــی
منتقـــل شـــد .خالصـــه بدهیهـــای منتقـــل شـــده از ســـال
 ۲۰۲۰ب ــه ای ــن ش ــرح اس ــت:

Legal / Gardiner Roberts LLP
)NationBuilder fee (December
Legal / Fridmar Professional Corporation

$62.40

)Google Workspace fee (December

$169.5

)Outstanding office rent- 3 months (Oct - Dec

ب ــه ط ــور خالص ــه هی ــات مدی ــره جدی ــد ب ــا بده ــی نزدی ــک
بـــه  ۱۳هـــزار و  ۷۰۰دالر فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد.
در طـــول دو مـــاه آغازیـــن ســـال  ۲۰۲۱ایـــن نهـــاد حـــدود
 ۱۱۰۰دالر درآمـــد داشـــت کـــه بیشتـــر آناهدایـــی از طـــرف
اعضـــا بـــوده اســـت .همچنیـــن حـــدود  ۷۸۰۰دالر پرداختـــی
شـــاکیان کنگـــره بـــه ســـازمان بـــود کـــه بـــر اســـاس تاییـــد
قاضـــی دادگاه میبایســـت بـــه کنگـــره پرداخـــت میکردنـــد.
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بـــا توجـــه بـــه ایـــن اعـــداد و هزینههـــای جـــاری و حقوقـــی
جهـــت بستهشـــدن پرونـــده شـــکایت از کنگـــره کـــه در
ســـال  ۲۰۲۱پیـــش آمـــد ،در حـــال حاضـــر خزانـــه ســـازمان
همچنـــان بـــا کســـری بودجـــهای بیـــش از ۷هـــزار دالر
روبـــهرو اســـت.
از بـدو فعالیـت هیـات اجرایـی کنونی،اقدامهـای گسـتردهای در
زمینـه کاهـش هزینههـای سـازمان صـورت گرفتـه اسـت.
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در نخس ــتین گام ب ــا مکاتب ــه ب ــا نیش ــن بیل ــدر ()Nation Builder
و توضیـــح شـــرایط ســـازمان و دسترســـی نداشـــتن بـــه ایـــن
پلتف ــرم ت ــا اتم ــام پرون ــده حقوق ــی ،توانس ــتیم معافی ــت س ــه
ماهـــه (حـــدود  ۱۳۵۰دالر) از پرداخـــت هزینـــه ســـرویس را
بـــرای ســـازمان بگیریـــم.

هی ــات مدی ــره جدی ــد از ابت ــدای فعالی ــت ،مصم ــم ب ــه تهی ــه
و انتشـــار منظـــم صورتجلســـهها بـــوده اســـت .تمامـــی
صورتجلســـهها توســـط دبیـــر کنگـــره تهیـــه و ســـپس
بـــرای ویرایـــش و بازبینـــی بـــا اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــه
اشـــتراک گذاشـــته میشـــود.

همچنیـــن هزینههـــای مربـــوط بـــه اســـتفاده از خدمـــات
ایمیـــل و ســـایر خدمـــات گـــوگل ( )Google Workspaceاز
حـــدود  ۶۵دالر در مـــاه بـــه حـــدود  ۳۰دالر کاهـــش پیـــدا
کـــرده اســـت .قـــرارداد جدیـــد دفتـــر مجـــازی کنگـــره نیـــز
صرفهجویـــی حـــدود  ۲۰دالر در مـــاه را بـــرای کنگـــره بـــه
همـــراه آورد .بـــا تعلیـــق ســـرویس  Do-gooderکنگـــره نیـــز
هزینههـــا بـــه میـــزان  ۶۵دالر در مـــاه کاهـــش یافـــت.
همچنیـــن ،بـــه طـــور مـــوازی تالشهایـــی در راســـتای
ارزیابـــی و ارایـــه درخواســـت بـــرای اســـتفاده از خدمـــات
رایـــگان شـــرکت مایکروســـافت بـــرای موسســـههای
غیرانتفاع ــی ب ــه منظ ــور جایگزین ــی خدم ــات گ ــوگل و نیش ــن
بیلـــدر صـــورت گرفتـــه اســـت کـــه شـــامل چندیـــن نشســـت
ب ــا نماین ــدگان ش ــرکت مایکروس ــافت ب ــه منظ ــور آش ــنایی ب ــا
ایـــن خدمـــات بـــوده اســـت.

برگـــزاری نظرســـنجی از دیگـــر اقدامهایـــی بـــود کـــه هیـــات
مدیـــره در زمـــان انتخابـــات قـــول آن را بـــه اعضـــای کنگـــره
داده بـــود .در ایـــن راســـتا ،تیـــم اجرایـــی اقـــدام بـــه تهیـــه
زیرســـاختهای الزم بـــرای برگـــزاری نظرســـنجی کـــرد.
هزینـــه تامیـــن ایـــن زیرســـاختها حـــدود  ۲۲۰دالر شـــده
اســـت کـــه هیـــات مدیـــره بـــا توجـــه بـــه نبـــود منابـــع الزم
در ســـازمان ،ناچـــار بـــه تامیـــن آن از منابـــع شـــخصی شـــد.
همچنیـــن 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 بازپسگیـــری دسترســـی بـــه وبســـایت
و نرمافـــزار نیشـــنبیلدر بـــود .در اولیـــن مرحلـــه ،دبیـــر
کنگـــره بـــه تمامـــی درخواســـتهای مربـــوط بـــه عضویـــت
اعضـــا رســـیدگی کـــرد کـــه بـــرای بیـــش از ســـه مـــاه بـــه
علـــت دسترسینداشـــتن بـــه ایـــن نرمافـــزار بـــه تعویـــق
افتـــاده بـــود .همچنیـــن ،بعضـــی از بخشهـــای وبســـایت
نیـــز بـــه روزرســـانی شـــد.

بیشتریـــن بدهـــی ســـازمان در حـــال حاضـــر مربـــوط بـــه
وکیـــل کنگـــره اســـت کـــه بـــر اســـاس توافقـــی کـــه تیـــم
اجرای ــی ب ــا وی داش ــته اس ــت ،ای ــن بده ــی در  ۵قس ــط ۱۵۰۰
دالری ب ــه ص ــورت ماهان ــه پرداخ ــت خواه ــد ش ــد .ب ــا وج ــود
تالشهـــای تیـــم اجرایـــی در زمینـــه جمـــعآوری کمکهـــای
مال ــی ،ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط مال ــی کنگ ــره ،بیشترینمی ــزان
از مبلـــغ اولیـــن قســـط پرداختشـــده بـــه وکیـــل  -یعنـــی
حـــدود  ۱۲۰۰دالر  -از دارایـــی شـــخصی اعضـــای هیـــات
مدیـــره پرداخـــت شـــده اســـت.

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــرای پیشبـــرد اهدافـــش امـــروز
بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری نیازمن ــد حمای ــت ش ــما عزی ــزان
اســـت .ایـــن حمایـــت میتوانـــد بـــه شـــکل کار داوطلبانـــه در
کارگروههـــای مختلـــف و یـــا حمایـــت مالـــی باشـــد.
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اعض ــای هی ــات مدی ــره تمام ــی ت ــوان خ ــود را ب ــرای رس ــیدگی
بـــه امـــور ســـازمان و انجـــام پروژههـــا بـــه کار بســـتهاند .در
آخری ــن جلس ــه هی ــات مدی ــره در  ۴م ــارچ  ،۲۰۲۱ه ــر ی ــک
از اعضـــا مـــدت زمانـــی کـــه در یـــک مـــاه گذشـــته بـــرای
کنگ ــره ،کار داوطلبان ــه انج ــام داده بودن ــد را گ ــزارش کردن ــد
ک ــه در ج ــدول زی ــر آم ــده اس ــت:

شما از طریق وبسایتکنگره

https://www.iccongress.ca/donate

میتوانید به این نهاد کمک مالی کنید.
امیدواریـم بـا همراهـی یکایـک شـما عزیـزان بتوانیـم کنگـرهای
توانمندتـر و تاثیرگذارتـر از گذشـته ایجـاد کنیـم.
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گفـتوگــــو

کتایون شیبانی دبیر پروژه هنری :۱۴۰۰

ما برای بهبود روحیه مردم
با زبان هنر تالش میکنیم
اشـاره:
كتایـــون شـــيبانی کـــه دانشآموختـــه
رشـــته گرافيـــک از دانشـــكده هنرهـــای
زيبـــای دانشـــگاه تهـــران و دانشآموختـــه
رشـــته جامعهشناســـي از دانشـــگاه
كنكورديـــا در مونتـــرال و دارای مـــدرک
عكاســـی حرفـــهای از هميـــن دانشـــگاه
اســـت ،بـــه عنـــوان دبیـــر پـــروژه هنـــری
 ۱۴۰۰کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در
گفتوگـــو بـــا خبرنامـــه بـــه بیـــان
نظرهـــای خـــود پرداختـــه اســـت کـــه در
ادامـــه میآیـــد.

مهمترین انگیزه از برپایی این پروژه چیست؟
سالی كه گذشت ()۱۳۹۹واکنون در روزهای پاياني آن به سر میبريم،
برای هم ه مردم دنيا سال سختی بود .در این سال بيماری همهگير
كورونا تمامي جهان را تحت تاثير قرار داد و میلیونها نفر را مبتال
ساخت و جان بسیاری از انسانها را گرفت .كسی نيست كه از
تاثیرهایاین بیماری ،چه از دور و چه از نزديک ،در امان مانده باشد.
انگیزهبرگزاری 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؟
همانگونه که از زمان آغاز برگزاری این پروژه و نام آن پیدا است ،قصد
ما برقراری پیوندی بین روز جهاني زن ( ۸مارچ) با آغاز سال ١٤٠٠
خورشیدیاست .هدف ما بيش از هر چيز ،يادآوری زايش دوبارهی
طبيعت و ارتباط آن با زن و مادر است.
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آیا گسترهای که برای دریافت آثار انتخاب کردهاید ،موجب
ش از اندازه آثار به پروژه نمیشود؟
ارسال بی 
گسترهی انتخابشده بیتردید بسيار وسيع است .تصميم گرفتيم كه
آثار ارایه شده را به ۵۰اثر از  ۵۰هنرمند محدود كنيم تا نمونهی
كوچكی از تعداد بسيار زياد آثار بانوان هنرمند ايراني را به نمايش
دربياوريم .انتخاب این گستره به این دلیل بود که چون قرار است
شرکتکنندگان تنها زنان باشند ،محدود کردن گستره ممکن بود ما را
با کمبود ونرسیدن تعداد آثار دریافتی به میزان مورد نظر ،روبهرو کند.

بـه چه دلیـل به پـروژه شـکل رقابتـی ندادیـد تـا انگیزه
شـرکتکنندگان افزایـش پیـدا کنـد؟
به دلیلهایی كه توضيح داده شد ،نمیخواستیماین پروژهبه هيچ وجه
شكل رقابتي داشته باشد و برای شرکتکنندگان ایجاد تنش و نگرانی
کند .هدف ما همانگونه که گفته شد کاهش استرسها و نگرانیها و
ايجاد بستری مناسب برای ديده شدن آثار و تاکید بر جنبهی درمانیو
التیامبخش هنر است.

آیـا انتخـاب موضوع آثـار آزاد اسـت؟ به چه دلیـل انتخاب
موضوعهـا را محـدود نکردید؟
با توجه به مسایلی که در باالتر به آن اشاره کردم ،انتخاب موضوع
و مديوم مورد استفاده برعهدهی هنرمندان قرار گرفت تا بتوانند به
شكلی آسوده ،آزاد و بدون محدوديت در اين نمايشگاه شركت كنند.

آیـا فعالیـت این پـروژه میتواند سـرآغازی بـرای برگزاری
دیگـر پروژههـای هنری و فرهنگی باشـد؟
به طور قطع چنین است .اين پروژهنخستين كار فرهنگي و هنری
ما محسوب میشود و اميدواريم كه آغازی باشد برای فعاليتهای
آيندهی ما.

www.iccongress.ca

بیا نیـــه

بیانیه هیات اجرایی پروژه هنری :۱۴۰۰

هدف این پروژه بهرهگیری از هنر
برای مقاومسازی جامعه است
از آنجـــا کـــه زمـــان برگـــزاری نخســـتین فعالیـــت اجرایـــی
کارگـــروه هنـــر کنگـــره ایرانیـــان کانادابـــا عنـــوان پـــروژه
هنـــری ۱۴۰۰بـــا روز جهانـــی زن ( ۸مـــارچ) همزمـــان شـــده
اســـت ،تصمیـــم گرفتیـــم از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنیـــم و
ایـــن برنامـــه را بـــه بانـــوان اختصـــاص دهیـــم.
نزدیکشـــدن بـــه روز زن و جلوهگرشـــدن ایـــن واقعیـــ 
ت
کـــه در بحـــران کرونـــا ،زنـــان بســـیار بیشتـــر از مـــردان
درگیـــر مشـــکالت ناشـــی از آن شـــدند از دلیلهـــای اصلـــی
ایـــن تصمیمگیـــری بـــوده اســـت .بـــرای نمونـــه ،هـــم در کادر
درمانـــی بـــه عنـــوان پرســـتار و پزشـــک و هـــم در زمینـــه
مراقبتهـــای بهداشـــتی ،درصـــد باالیـــی از زنـــان خدمـــت
میکننـــد .یعنـــی بـــه طـــور کلـــی در بخـــش بهداشـــت و
درمـــان همیشـــه تعـــداد زنانبیشتـــر از مـــردان بـــوده اســـت.
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افـــزون بـــر ایـــن ،بـــه طـــور کلـــی در خانـــه نیـــز زنـــان
مســـئولیت نگهـــداری از کـــودکان ،ســـالمندان و بیمـــاران را
برعه ــده دارن ــد .همچنی ــن ،آمارهای ــی ک ــه در س ــطح جهان ــی
ارایـــه شـــده اســـت ،نشـــان میدهـــد در جایـــی هماننـــد
کانـــادا نیـــز زنهـــا بســـیار بیشتـــر از مردهـــا کار خـــود را از
دســـت دادهانـــد و دچـــار بـــیکاری شـــدهاند.
بـــر اســـاس آمـــار،در کل کانـــادا حـــدود  ۵۵درصـــد زنـــان و
 ۴۵درصـــد مـــردان بـــیکار شـــدهاند ،امـــا ایـــن آمـــار تنهـــا
یـــک تصویـــر میانگیـــن کلـــی را بـــه مـــا نشـــان میدهـــد.
ح ــال آنک ــه اگ ــر ب ــرای مث ــال ب ــه کان ــادا ن ــگاه کنی ــد ،آم ــار
بــیکاری زن ــان در بی ــن بومیه ــا ی ــا مهاج ــران رنگینپوس ــت
بســـیار بیشتـــر از زنـــان سفیدپوســـت انگلیســـی یـــا فرانســـه
زبـــان یـــا متولـــدان کانـــادا بـــوده اســـت.
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هـــدف پـــروژه هنـــری ۱۴۰۰بهرهگیـــری از هنـــر و نقـــش
آن در مقاومســـازی جامعـــه اســـت.از ابتـــدا قـــرار شـــد
هیچگون ــه رقابت ــی در کار نباش ــد .در واق ــع ،ه ــدف ای ــن ب ــود
کـــه فضایـــی بـــه وجـــود بیایـــد بـــرای نمایـــش واکنشهـــا
یـــا بیانهـــای هنـــری .زیـــرا مطالعـــات نشـــان میدهـــد
فضاهـــای هنـــری و ورزشـــی دو ابـــزار کارآمـــد در زمینـــه
ایجـــاد ســـامت روان اســـت.
در ص ــف نخس ــت ایج ــاد و بهب ــود س ــامتی ،کارکن ــان بخ ــش
بهداشـــت و درمـــان قـــرار دارنـــد کـــه در زمینـــه ســـامت
جســـم فعالیـــت میکننـــد .در زمینـــه ایجـــاد ســـامت روان
نیـــز روانپزشـــکان و مـــددکاران اجتماعـــی حضـــور و فعالیـــت
دارنـــد .البتـــه همچنـــان دولـــت کانـــادا بودجـــه قابـــل
توجهـــی صـــرف فعالیتهـــای هنـــری میکنـــد .بـــه ایـــن
دلیـــل کـــه هنـــر ،نقـــش عمـــدهای درمقاومســـازی اجتماعـــی
و ســـامت روان دارد.
پ ــروژه هن ــری  ،۱۴۰۰نخس ــتین اق ــدام کارگ ــروه هن ــر کنگ ــره
ایرانی ــان کان ــادا محس ــوب میش ــود ک ــه ع ــاوه ب ــر همزمان ــی
ب ــا روز جهان ــی زن ،ب ــا عی ــد و به ــار نی ــز مص ــادف ش ــده اس ــت.
بـــه همیـــن خاطـــر ،زایـــش و تولـــد دوبـــاره ،بـــه عنـــوان
موضـــوع محـــوری پـــروژه انتخـــاب شـــد .البتـــه هنرمنـــدان
آزادنـــد برداشـــت خـــود را از موضـــوع داشـــته باشـــند.

بســـته بـــه منابـــع موجـــود و تعـــداد داوطلبـــان عالقمنـــد بـــه
مقاومســـازی اجتماعـــی و شـــکوفایی هنـــری جامعـــه ایرانـــی
و ایرانی-کانادایی،ب ــاز ه ــم فعالیته ــای دیگ ــری ی ــا در قال ــب
پـــروژه یـــا شـــیوههای دیگـــر خواهیـــم داشـــت.
بـــه گمـــان مـــن در شـــرایطی کـــه همـــه مـــردم از مشـــکالت
بســـیاری برخوردارنـــد ،میلیونهـــا نفـــر جانشـــان و بســـیاری
دیگـــر شغلشـــان را از دســـت دادهانـــد ،طـــرح ایـــن ایـــده
و پـــروژه بـــرای افزایـــش توانبخشـــی جامعـــه ،میتوانـــد
اقدامـــی ارزشمنـــد محســـوب شـــود.

بـــه حتـــم ،تـــاش مـــا ادامـــه یافتـــن ایـــن پـــروژه در آینـــده
اس ــت .ه ــدف کل ــی م ــا تنه ــا برگ ــزاری ای ــن پ ــروژه نیس ــت.
بـــرای مـــا ایـــن اقـــدام ،پـــروژهای کلـــی اســـت؛ بهکارگیـــری
هنـــر بـــرای مقاومســـازی جامعـــه.
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نامـــه مهـــم
رئیـــس کنگـــره
نامه دکتر مسلم نوری رییس هیات مدیره
کنگره ایرانیان کانادا به بانکها:

مـا در پی کسـب اطمینان
از عـدم تبعیـض دربـاره
جامعـه ایرانـی هسـتیم

گزارش کارگروه خدماتی کنگره ایرانیان کانادا

برای حمایت از کسب و کارهای جامعه ایرانی میکوشیم
یکی از نقاط مشترک نگاههای مختلف پیرامون کنگره ،فعالیتهای
صنفی و خدماتی است .جامعه ایرانیان کانادا امروز بسیار نیازمند
دریافت خدمات و حمایتهای مختلف است .زیراهمهگیریکرونا
تاثیرهای منفی بهسزایی 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  2021فعالیت خود را آغاز کرده است
و باور دارد بهترین و بزرگترین حامیان اعضای جامعه ایرانی-
کانادایی،خود اعضای همین جامعه هستند.
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گــزارش کارگــروه
خد ما تی

من مسلم نوری رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا هستم.
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی غیرمذهبی و غیرحزبی است که در
سال  ۲۰۰۷بهمنظور نمایندگی ،حمایت و پیشبرد منافع ایرانیان
کانادا تاسیس شده است .این سازمان با داشتن بیش از  ۳هزار
عضو ،بزرگترین نهاد ایرانیان کانادا است و در حمایت از اعضای
این جامعه فعالیت میکند.
در روزهای اخیر نزدیک به  ۳۰تن از ایرانیان ساکن کانادا با ما
تماس گرفتند و به ما اطالع دادند که این افراد نامههایی مبنی بر
ی بانکهای خود در ادامه ارایه خدمات
تمایل نداشتن نهادهای مال 
بانکی دریافت کردهاند .در این نامهها دلیلی برای قطع همکاری با
مشتریان مورد نظراعالم نشده است .در برخی موارد به مشتریان
مهلت چند هفتهای داده شده است که پیش از قطع خدمات مالی
توسط بانک مورد نظر،حسابهای خود را ببندند.
این افراد که همگی از مشتریان چند ساله بانک شما هستند،
از تصمیم غیر عادی این سازمان مبنی بر کنسلشدن خدمات
بانکیشان ناراحت و نگرانند .من مایلم یادآوری کنم تصمیم برای
بستن حسابهای مالی این افراد در شرایط کنونی که با همهگیری
کرونا همراه است ،نگرانی مالی حاصل از دغدغههای این مشتریان
برای پرداخت به موقع اقساط مالیشان از جمله قسطهای ماهیانه
خانه را بیش از پیش افزایش داده است.

هدف کنگره ایرانیان کانادا از ارایه این نامه ،پیگیری این موضوع
و اطمینان یافتن از این مهم است که مشتریان ایرانی-کانادایی در
زمینه دریافت خدمات بانکی مورد تبعیض قرار نگیرند.
با توجه به سابقه بستهشدن ناعادالنه حسابهای ایرانیان در
گذشته ،ما خواهان شفافیت در مورد تصمیم اخیر نهاد مالی شما
مبنی بر بستهشدن حسابهای بانکی این افراد هستیم.
تقاضا دارم بهمنظور روشن شدن این موضوع و شفافیت بیشتر،
دالیل خود مبنی بر متوقفکردن خدمات مالی به مشتریان ایرانی
را برای کنگره ایرانیان کانادا شرح دهید .این اقدام ،گام مهمی
است برای اطمینانیافتن از اینکه ایرانیان ساکن کانادا در بین
سایر اقلیتهای قومی بهطور ناعادالنه مورد تبعیض قرار نگرفتهاند.
در سال  ۲۰۱۲و در پی بستهشدن حسابهای بانکی ایرانیان کانادا،
ما نشستهای زیادی با سازمانهای مالی گوناگون از جمله سرپرست
دفتر نهادهای مالی داشتیم .خوشبختانه نتیجه این دیدارها به
بازگشایی دوباره حسابهای بانکی بخشی از ایرانیان کانادا منجر شد.
امروز ما آمادهایم تا در همین زمینه با شما دیدارهای مجازی الزم
را برگزار کنیم ،به امید اینکه بتوانیم به بستهشدن حسابهای
مالی ایرانیان کانادا و جلوگیری از تکرار این روند پایان دهیم.

جای خالی آنچه امروز در جامعه ما به خوبی احساس میشود،
بستری است که اعضای این جامعه بتوانند از خدمات و داراییهای
درون جامعه بهخوبی آگاه شوند و از آن استفاده کنند.از این رو،
ایجاد این پلتفرم یکی از اولویتهای اصلی این کارگروه است.
تیم داوطلبان این گروه ،در حال شناسایی و طراحی نقشه راه این
پروژه حایز اهمیت است .حضور داوطلبان از بخشهای مختلف
اجتماعی و اقتصادی به رشد این ایده بسیار کمک میکند و اجازه
میدهد تا بازوهای قویتری به تنومندسازی این نهال کمک کند.
اگر شما هم تمایل دارید تا در ایجاد این مسیر مشارکت کنید،
از طریق ایمیل  info@iccongress.comبا ما تماس بگیرید
تا بتوانیم با استفاده از تجربه و حمایت شما این بستر را برای
جامعهمان فراهم سازیم.
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گزارش مدیر
کمیته تحقیقات
یونس زنگیآبادی مدیر کمیت ه تحقیقات هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

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

در ماه گذشته ،کارگروه تحقیقات کنگره ایرانیان کانادا فعالیتهای
پژوهشی خود را در زمینههای مختلفی که آنها را در راستای منافع اعضای
کنگره ایرانیان کانادا و جامعه ایرانی-کانادایی میداند ،به شرح زیر انجام
داده است:
 )۱در ماه فوریه روند پیگیری مشکالت بانکی تعداد قابل توجهی از اعضای
جامعه ایرانی-کانادایی که بانکها به آنها اطالع داده بودند حسابهای
بانکیشان بسته خواهد شد ،ادامه پیدا کرد .مکاتبههای مستقیمی با
بانکهای اسکوشیا و اچاسبیسی شکل گرفت و گزارش جلسههای همراه
با مشاورههای مورد نیاز به این افراد داده شد.
خبر خوب این است که آگاه شدیم یکی از این بانکها به طور مشخص
از بستن حسابهای بعضی از این افراد خودداری کرده است تا تحقیقات
داخلی بیشتری حول این موضوع انجام بگیرد .همچنان به تحقیقات،
پیگیری و برگزاری نشستها ادامه خواهیم داد تا اطمینان یابیم که
کنگره از تمامی گزینههایی که برای حل مسایل بانکی این افراد در دست
دارد ،بهخوبی استفاده کرده است.
 )۲کمیته تحقیقات درصدد برنامهریزی جلسههای میزگردی است.با
توجه به اینکه اولویتهای جامعه ایرانی-کانادایی در نظرسنجی اخیر
کنگره مشخص شده است ،تالش خواهیم کرد صداهای متفاوت جامعه
ایرانی-کانادایی را گرد ه م بیاروریم و گفتوگوهای سازندهای را باهم راجع
به اولویتها و نیازهای جامعه داشته باشیم.
 )۳کمیتـه تحقیقـات در مـاه گذشـته اطالعـات مهمـی را از مرکـز آمار

کانـادا (سرشـماری سـال  )۲۰۱۶دربـاره جمعیت ایرانیان کانـادا و محل
سـکونت آنهـا ( )Ridingاسـتخراج کـرده کـه اعتقـاد دارد میتـوان بـا
اسـتناد بـه ایـن اطالعات ،بـا نماینـدگان شـهری ،اسـتانی و فدرالی که
حـوزه انتخاباتـی آنهـا تعـداد قابـل توجهـی ایرانیتبـار دارد وارد رایزنی
شـد و آنهـا را از تاثیـر و اولویتهـای جامعـه باخبـر کرد.
تا به امروز ۱۵حوزه انتخاباتی که جامعه ایرانیان کانادا میتوانند در نتایج
انتخابات آنها تاثیرگذار باشند ،شناسایی شده است و امیدواریم بهزودی
تعداد بیشتری از این مناطق و حوزههای ایرانینشین را شناسایی کنیم.
از کسانی که عالقمندند کارگروه تحقیقات را در تکمیل این پروژه یاری
دهند ،دعوت به همکاری میشود.
 )۴کمیته تحقیقات همچنین داوطلب شد که بیمه سازمانی مناسبی را
فوری برای سازمان و هیات مدیره پیدا کند و در صورت موافقت هیات
مدیره سریع سازمان و اعضای هیات مدیره تحت بیمه قرار بگیرند.
متاسفانه شکایت  4تن از اعضای کنگره ایرانیان کانادا از اعضای هیات
مدیره قبلی ،هرچند با شکست کامل و پرداخت جریمه شاکیان همراه شد،
اما متقاعد کردن شرکتهای 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 واعضای هیات مدیره فراهم کند تا از
این پس سازمان و اعضای آن هزینه هنگفتی را برای درخواست غیرقانونی
چند نفر متحمل نشود.

گزارش کارگروه ساختار سازمانی کنگره ایرانیان کانادا

گزارش کارگروه
ساختار سازمانی

اساسنامه کنگره مورد بررسی داوطلبان و صاحبنظران قرار گرفت
نخستین نشست کارگروه ساختار سازمانیکنگره ایرانیان کانادا  ۸مارچ با
حضور  ۱۲نفر از صاحبنظران برگزار شد.
تالش شد عالوه بر داوطلبان،تعدادی از صاحبنظران با دیدگاههای
مختلف هم به این نشست دعوت شوند .در این راستا از دوستانی که
در این زمینهها سابق ه داشتند ،از جمله دو تن از نامزدهای انتخاباتی
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:
 )۱ایجاد سازمانهای منطقهای همآهنگ با اساسنامه کنگره.
 )۲پیشنهاد تغییر اساسنامه برای دمکراتیزه کردن هر چه بیشتر ساختار
کنگره در راستای مشارکت حداکثری اعضا.
 )۳پیشنهاد تغییر اساسنامه بهمنظور حفظ اطالعات و حریم خصوصی
اعضا.
ب:
 )۱بررسی و پیشنهاد ساختاری نوین برای ایجاد سازمانی متناسب با
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نیازهای امروز جامعه ایرانی-کانادایی.
 )۲بررسی جنبههای عملی و حقوقی برای گذار از ساختار کنونی به
ساختاری نوین.
در شروع جلسه ،آقای دکتر شجاعالدین ضیائیان ضمن اشاره به چگونگی
توزیع جغرافیایی اعضای کنگره ایرانیان کانادا ،پیشنهاد خود را برای ایجاد
سازمانهای منطقهای بیان کرد .نمودار زیر نمایانگر پراکندگی اعضای در
شروع سال  ۲۰۲۰است:
در ادامه،شرکتکنندگان در نشست به بیان نحوه شکلگیری کنگره و
نقاط ضعف و قوت ساختار کنونی و اساسنامه کنگره پرداختند و هر یک
دیدگاه خود را در این زمینه بیان کرد.
آقایان تایاز فخری و مهران فرازمند توضیحهایی درباره فعالیتهای
سالهای اخیر در زمینه اصالح اساسنامه و تغییرهای ساختاری صورت
گرفته در کنگره ایرانیان کانادارا در اختیار دیگر شرکتکنندگان قرار دادند.
قرار شد دوستان با بررسی بیشتر ،ساختارهای پیشنهادی خود را برای
گروه ارسال کنند و در جلسه بعدی ساختارهای مناسب بررسی شود و
برتریها و کاستیهای هر یک از طرحها جداگانه مورد توجه قرار بگیرد.
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پرژاد طرفهنژاد

جامعـه آمریکا کـه تجربـهی تلخ جنگهـای داخلی
را از سـر گذرانـده ،به خوبی از پیآمدهـای مرگبار و
پـر خطر قطبیشـدن جامعه ،از بین رفتن آسـتانهی
تحمـل مخالف،بستهشـدن بـاب گفتوگـو و آغـاز
تخاصـم خشـونتبار کامال آگاه اسـت.
بسـیاری از متخصصـان ،قطبیشـدن را پدیـدهای
خطرنـاک و مذمـوم بـرای یـک اجتمـاع میداننـد
و در پـی یافتـن راهکارهایـی بـرای پیشگیـری از
آن هسـتند( .بـرای نمونـه رجـوع کنید بـه William
 Galstonو .)Rachel Kleinfeld
بسـیاری دیگـر از کارشناسـان علـوم اجتماعـی نیـز
رسـانهها و شـبکههای اجتماعی را مسـئول مستقیم
قطبیشـدن جامعـه ،بهویـژه در جهـان مـدرن
میداننـد( .بـرای مثـال رجـوع کنیـد بـه Damon
 )Centolaکـه از راههـای گوناگـون هماننـد انتشـار
اطالعـات دروغ یـا گزینشـی ،تحریـک احساسـات
جمعـی ،بزرگنمایی یا کوچکنماییهـای غیرواقعی
و غیـر از آن بـه تفکیـک بیـش از حـد گروههـای
اجتماعـی دامـن زده،فصـل مشـترکها را از میـان
بـرده اسـت و اسـتفاده از خشـونت را تنهـا روش
باقیمانـده معرفـی میکننـد.
طبیعی است که میتوان تصور کرد ناگفته نماند که با
در اختیار داشتن رسانهها میتوان حتی به عمد و به
صورت القايی در جوامع مورد هدف شکاف ایجاد کرد
و از پیآمدهای آن بهره جست.
شـکاف علنـی و عمیـق بیـن بخشهـای گوناگـون
جامعـه ایرانـی مـا در خـارج از کشـور (و چه بسـا در
داخل کشـور) که روبهسـوی قطبیشـدن دارد ،شاید
بـرای هیچیـک پوشـیده نباشـد .گویـی اختالفهای
آشـتیناپذیر بخشهـای مختلف جامعـه را به عنوان
یـک اصـل تغییرناپذیر پذیرفتـه و فرامـوش کردهایم
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فراخـــوان مقالـــه

موضوع:
«ازهمگریزی و قطبیشدن جامعه»

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 آزادیهای اجتماعی و
بسـیاری امـور دیگـر از ایـن قبیـل .روی تکتک این
امـور میتـوان گفتوگـو کرد و با همدلـی تحقق آنها
را تضمیـن یـا نزدیکترکرد.
بـه همیـن منظـور ،در راسـتای تشـویق جامعـه
ایرانیمانبـه همبسـتگی ،کار گروهـی و گسـترش
گفتوگـو و تفاهمـدر آن میخواهیـم بـه عنـوان
اولیـن گام بـاب گفتوگـو و تبـادل نظـر در مـورد
معضـل «ازهمگریزی و قطبیشـدن جامعـه»را اینجا
بـاز کنیم.
بـه همیـن سـبب از تمامـی نویسـندگان ،خبـرگان،
صاحبنظـران و عالقمنـدان به موضـوع کلی «قطبی
شـدن جامعـه» درخواسـت میکنیـم مطالـب خـود
را زیـر یکـی از عناویـن زیربـر اسـاس آییننامـهی
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.
• علتها و ریشههای ازهمگریزی در جامعه ایرانی
• علتها و ریشههای قطبیشدن جامعه
• پیآمدهـای ازهمگریـزی و قطبیشـدن جامعـه
(پیآمدهـای سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی،
روانشـناختی و )...
• راهکارهـای پیشـگیری ازهمگریـزی و قطبیشـدن
جا معه
• راهکارهـای ترمیم اجتماعـی و از بین بردن عوارض
ازهمگریزی و قطبیشـدن اجتماعی.
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