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رضا نامداری:
امیدوارم ایرانیان در قالب کنگره ای متحد از 

برقراری صلح حمایت کنند

اعالم نتیجه مرحله نخست نظرسنجی درباره 
اولویت های اعضای کنگره

بازخوانی روند فدرال شدن کنگره ایرانیان 
کانادا - تایاز فخری

تالش برای ایجاد موسسه ای مشاور محور - 
مازیار شیبانی فر

جامعه به وسیله هنر از توانایی ترمیم پذیری 
برخوردار می شود

فراخوان مقاله با موضوع »از هم گریزی و 
قطبی شدن جامعه«

مسلم نوری: تمرکز بر 
شفاف سازی و قانون مداری 
از رویکردهای اصلی هیات 

مدیره است
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فهرست
مطالب این شماره

خبرنامه کنگره ایرانیان کانادا، شماره 3 ...... آوریل ۲0۲1 / اردیبهشت 1400
این نشریه توسط روابط عمومی کنگره ایرانیان کانادا و زیر نظر شورای 

سردبیری منتشر می شود.
www.ccongress.ca …………………............……………. Info@iccongress.ca

گفت وگوی ویژه با گفت وگو با مسلم نوری رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا:
تمرکـز بـر شفـاف ســازی و قــانــون مـداری از رویکردهای اصلی هیات مدیره است

توضیح مسلم نوری درباره بخش هایی از متن استعفای مهرنوش احمدی:
هم چنـــــان مـایل به شنیـدن نظــــــرات و همکــاری سـازنده با تمامی اعضا هستیم

گفت وگو با رضا نامداری عضو جدید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا:
امیدوارم ایرانیان در قالب کنگره ای متحد از برقراری صلح حمایت کنند

بیانیـه کنگره ایـرانیان کـانـادا
درباره خرابکاری در تـاسیسات هستـه ای نطنز

اتمام مرحله نخست نظرسنجی اولویت های کنگره ایرانیان
استقبال اعضای کنگره از اطالع رسانی  و ارایه خدمات به جامعه ایرانیان کانادا

نشستی با اعضای هیات مدیره در مورد
فعالیت های سه ماه نخست سال ۲0۲1

بازخوانی روند فدرال شدن کنگره ایرانیان کانادا
سرانجام تغییر ساختار و فدرال شدن کنگره ایرانیان کانادا؛ مشروعیت زایی یا مشروعیت زدایی؟

گزارش نشست کارگروه ساختار سازمانی کنگره ایرانیان کانادا
سه طرح توسط اعضای کارگروه ساختار سازمانی بررسی می شود

طرحی به منظور توسعه کنگره ایرانیان کانادا:
Consultant-Centered تالش برای ایجاد موسسه ای مشاور محور

مقاله کارگروه فرهنگ و هنر
جامعه به وسیله هنر از توانایی تـرمیم پـذیـری بـرخـوردار مـی شـود

فرصتی استثنایی برای
دانشجویان بین المللی کانادا که به تازگی دانش آموخته شده اند

یک خبر ناگوار برای جامعه هنری ایرانیان کانادا
شاهین پرهامی از میان ما پر کشید
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ــه عنــوان یکــی از اعضــای هیات مدیــره ای کــه  شــما ب
ــدازه  ــا چــه ان ــدو فعالیــت، ت در اکثریــت هســتید، از ب
ــما رای داده  ــه ش ــه ب ــانی ک ــته های کس ــان خواس می

ــد؟ ــاس کردی ــارض احس ــان، تع ــد و مخالفان ت بودن

بـــرای این کـــه بتـــوان بـــه ایـــن پرســـش بهتـــر پاســـخ داد، 
اول بایـــد بدانیـــم کـــه خواســـته های هـــر کـــدام از دو طـــرف 
چیســـت. بـــا توجـــه بـــه اتفاق هـــا و خواســـته های پیرامـــون 
ـــرای  ـــه اج ـــید ک ـــر می رس ـــه نظ ـــره، ب ـــی از کنگ ـــکایت حقوق ش
قانـــون و شفاف ســـازی یکـــی از خواســـته های اصلـــی افـــرادی 
باشـــند کـــه در طـــول انتخابـــات بـــه مـــا رای ندادنـــد و بـــر 

ـــت. ـــن اس ـــز همی ـــان نی ـــش مخالف ـــاس پرس ـــن اس همی

از آغـــاز بـــه کار ایـــن هیات مدیـــره، تالش هـــای بســـیاری در 
زمینـــه افزایـــش شفاف ســـازی و قانون مـــداری در ســـازمان 
انجـــام دادیـــم. بـــرای نمونـــه، صورت جلســـه های هیات مدیـــره 
بـــه شـــکل مرتـــب منتشـــر و بـــه درخواســـت های دسترســـی 
بـــه فهرســـت اعضـــا، بـــا توجـــه بـــه محدودیت هایـــی کـــه از 
نظـــر دسترســـی بـــه زیرســـاخت های نرم افـــزاری کنگـــره 

داشـــتیم، در ســـریع ترین زمـــان رســـیدگی کردیـــم.

ـــات  ـــا جزیی ـــفاف و ب ـــیار ش ـــی بس ـــزارش مال ـــر، گ ـــوی دیگ از س
ـــن، در  ـــد. همچنی ـــر ش ـــره منتش ـــی کنگ ـــت مال ـــی از وضعی کاف
ـــه  ـــا، ب ـــی اعض ـــرای آگاه ـــری(  ب ـــروژه هن ـــه پ ـــواردی )از جمل م
شـــکل دقیـــق در مـــورد رونـــد تصمیم گیـــری در هیات مدیـــره 

و  شفاف ســـازی  افزایـــش  اســـت.  شـــده  داده  توضیـــح 
ـــداران  ـــته های طرف ـــا خواس ـــی ب ـــا تعارض ـــه تنه ـــداری ن قانون م
مـــا نـــدارد، بلکـــه جـــزو خواســـته های آنهـــا نیـــز محســـوب 

می شـــود.

یکـــی دیگـــر از مـــواردی کـــه بـــه نظـــر می آیـــد جـــزو 
خواســـته های افـــرادی اســـت کـــه بـــه مـــا رای ندادنـــد - بـــا 
توجـــه بـــه پلتفـــرم انتخاباتـــی کارزار نیـــز چنیـــن بـــه نظـــر 
می رســـد - افزایـــش ارتبـــاط بـــا اعضـــا بـــود. در ایـــن مـــورد 
ــود  ــته ها وجـ ــن خواسـ ــی بیـ ــم تعارضـ ــر نمی کنـ ــم فکـ هـ

داشـــته باشـــد.

به منظـــور افزایـــش ارتبـــاط بـــا اعضـــا، رویکردهـــای متفاوتـــی 
ـــا  ـــت گذاری ب ـــروه سیاس ـــه، کارگ ـــرای نمون ـــم . ب ـــش گرفتی در پی
ـــه  ـــی را ب ـــرژی بســـیار، نظرســـنجی بســـیار خوب ـــان و ان صـــرف زم
ـــن نظرســـنجی  ـــن اطـــالع دارم ای ـــه م ـــی ک ـــا جای ـــرا درآورد. ت اج

ـــت. ـــابقه اس ـــره بی س ـــخ کنگ ـــود در تاری ـــوع خ در ن

همچنیــن، مشــخص کردیــم کــه نشســت های ســه ماهــه بــا اعضــا 
ــوروز  ــس از ن ــی پ ــه ی آن اندک ــن جلس ــه اولی ــیم ک ــته باش داش
برگــزار شــد. بــاز شــدن فــروم آی سی ســی بــرای ارتبــاط بیشــتر و 
اظهــار نظــر اعضــا از دیگــر گام هایــی بــود کــه در راســتای ارتبــاط 

ــا اعضــا برداشــته شــد. ــر ب بیش ت

خواسته دیگری که به عنوان نمونه از سوی خانم احمدی در جلسه ها 
مطرح شد، اعتمادسازی با طیف حامی ایشان بود. 

مـداری تمرکـز بـر شفـاف ســازی و قــانــون 
از رویکردهای اصلی هیات مدیره است

گفت وگو با مسلم نوری رییس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

آلبرتــا  دانشــگاه  از  بــرق  مهندســی  رشــته  دکتــرای  و  لیســانس  فــوق  مقطــع  در  نــوری  دکتــر مســلم  اشــاره: 
ــای  ــر فعالیت ه ــت، به خاط ــرکت »1QBit« اس ــد ش ــق ارش ــه محق ــر اینک ــزون ب ــت. وی اف ــده اس ــه ش دانش آموخت
ــه  ــت. در ادام ــرده اس ــت ک ــا دریاف ــتان آلبرت ــادا و اس ــت کان ــادی از دول ــز زی ــون جوای ــه اش تاکن ــی و داوطلبان علم

گفت وگــو بــا وی دربــاره آخریــن وضعیــت کنگــره ایرانیــان کانــادا را می خوانیــد:
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ــاط و بازخــورد  ــش ارتب ــه افزای ــا پر س وجــوی بیشــتر، ایشــان ب ب
ــاد  ــی در اعتمادســازی ی ــه عنــوان فاکتــور اصل گرفتــن از اعضــا ب

ــد. کردن
ــه  ــردم ک ــاره ک ــا اش ــه آنه ــاال ب ــه در ب ــی ک ــود تالش های ــا وج ب
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود، ب ــازی ب ــتای اعتمادس ــی در راس همگ
ــاید  ــه نظــر می رســد ش ــد، ب ــتعفا دادن ــره اس ایشــان از هیات مدی
خواســته های دیگــری هــم مــد نظــر ایشــان بــوده اســت کــه بــه 

ــا مــا مطــرح نشــد. طــور مشــخص ب

درخواســت برخــورد غیرحزبــی یکــی دیگــر از خواســته  هایی اســت 
ــی مطــرح  ــره گاه ــد هیات مدی ــراد منتق ــه توســط برخــی از اف ک
ــی و  ــی انتزاع ــوم غیرحزب ــه مفه ــه این ک ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــه  ــخصی ارای ــای مش ــه مصداق ه ــی ک ــا زمان ــت ت ــلیقه ای اس س
ــته های  ــن خواس ــی بی ــا تعارض ــه آی ــت ک ــوان گف ــد، نمی ت نکنن

ــه.  ــا ن ایشــان و حامیــان مــا وجــود دارد ی

نکردن  اظهارنظر  ایشان  دید  از  غیرحزبی  برخورد  تعبیر  چنان چه 
درباره مسایل مهم و مفید برای ایرانی تباران کانادا است که با دیدگاه 
سیاسی برخی افراد همخوانی نداشته باشد، چنین برداشتی می تواند 

منجر به ایجاد تعارض بین خواسته ها شود. 

ــی  ــوی برخ ــازی از س ــای مج ــی در فض ــه گاه ــی ک صحبت های
منتقــدان هیات مدیــره و  حامیــان کارزار مطــرح شــد حاکــی از ایــن 
بــود کــه دیــدگاه آنهــا ایــن اســت کــه نبایــد کنگــره بــه طــور کلی 

در چنیــن مســایلی وارد شــود.

از دید من چنین رویکردی در عمل پاک کردن صورت مسئله است 
و سازندگی ندارد. عالوه بر این، ضمن محروم کردن بخش بزرگی از 
جامعه ایرانی تبار کانادا از خواسته های شان، باب هرگونه گفت وگو و 
تعاملی را هم می بندند. رویکرد ما در هیات مدیره این است که با 
نظرسنجی از اعضا، اولویت هایی اصلی و مهم برای اعضا را شناسایی و 

فارغ از دیدگاه های سیاسی خودمان، آنها را پیگیری کنیم. 

نقطــه  بــه  دســت یابی  و  تعارض هــا  رفــع  بــرای 
ــد،  ــته باش ــی داش ــتگی در پ ــه همبس ــتراک هایی ک اش

چــه گام هــای عملــی برداشــته اید؟

همان طــور کــه در پاســخ بــه پرســش قبلــی اشــاره کــردم، تــالش 
کردیــم کــه در ارتبــاط بیشــتر بــا اعضــا و انجــام نظرســنجی بــه 
نقطــه مشــترک دســت پیــدا کنیــم. ایــن رویــه را در آینــده هــم 

ادامــه خواهیــم داد.

همچنیـن بـا برگزاری میزگردها و گفت و گوهایی در راسـتای کاهش 
تعـارض و افزایـش تعامل و درک متقابـل بخش های مختلف جامعه 
تـالش خواهیـم کـرد. نکته دیگری کـه می خواهم به آن اشـاره کنم 
ایـن اسـت که جهت گیـری ها و اقدامـات هیات مدیـره کنگره نباید 
منافـع و امنیـت اعضـا و خانواده های شـان را چـه در ایـران و چه در 

کانـادا به خطـر بیندازد. 

ــوش  ــه مهرن ــد ک ــال را می دادی ــن احتم ــدا ای ــا از ابت آی
احمــدی اســتعفا دهــد؟ بــرای پیش گیــری از ایــن اتفــاق 
ــن  ــد؟ ای ــه کردن ــره چ ــره کنگ ــای هیات مدی ــایر اعض س
ــیب  ــره آس ــه کنگ ــد ب ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــتعفا ت اس

بزنــد یــا برعکــس موجــب رشــد آن شــود؟

در تماســی کــه بالفاصلــه پــس از اعــالم نتایــج انتخابــات بــا ایشــان 
ــورد  ــم در م ــرای تصمی ــه ب ــد ک ــدی گفتن ــم احم ــتم، خان داش
همــکاری در هیات مدیــره نیــاز بــه زمــان دارنــد و بایــد ببیننــد کــه 
بهتریــن قــدم بــرای ایشــان چیســت. بــا توجــه بــه تردیــدی کــه 
ایشــان در ابتــدا داشــتند و نیــز اشــاره های مکــرر ایشــان در مواقــع 
مختلــف بــه ایــن کــه در موقعیت بســیار ســختی هســتند، شــخصا 

احتمــال اســتعفای ایشــان را مــی دادم.

ی
ــو
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بـا توجـه به این کـه مایل بودیم که ایشـان بـه عنوان نماینـده ای از 
سـوی افـرادی که به مـا رای نـداده بودند در هیات مدیره باشـند، در 
ایـن مـدت تالش هـای بسـیاری کردیـم که اعتمـاد ایشـان را جلب 
کنیـم و زمینه ی مسـاعد همکاری با ایشـان را فراهـم بیاوریم، اما در 

نهایت ایشـان تصمیم به اسـتعفا گرفتند.
اعضـای  دیدگاه هـای  و  توانایی هـا  گوناگونـی  کـه  دارم  اعتقـاد 

شـود. کنگـره  کارکـرد  بهبـود  سـبب  می توانـد  هیات مدیـره 
بـه همیـن دلیل حضور، همـکاری و فعالیت سـازنده خانـم احمدی 
در هیات مدیره می توانسـت اثر مثبتی داشـته باشـد. از طرفی ایشان 
همکاری شـان را منـوط بـه بـرآورده شـدن شـروط مـورد نظرشـان 

کـرده بودنـد که منابع محـدود کنگـره را محدودتر کـرده بود.

آیـا می توانیـد یـک تصویـر مقایسـه ای بیـن فعالیت های 
صنفـی و سیاسـی مهرنـوش و سـایر اعضـای هیات مدیره 
بـا توجـه بـه صورت جلسـه های 3 ماهـه کنگـره بدهید؟

خانـم احمـدی در مدتـی کـه در هیات مدیـره بودنـد همان طـور که 
خودشـان هم اشـاره کرده انـد، فعالیت صنفی انجام ندادند و بیشـتر 
نقـش بـه چالش کشـیدن فعالیت هـا و تصمیم هـای سـایر اعضـای 
هیات مدیـره را داشـتند. ایشـان فعالیـت  سیاسـی مشـخصی هم در 
مـدت مسئولیت شـان نداشـتند. البتـه در موقعیت  هـای مختلف در 
مـورد دیدگاه هـای سیاسـی افراد صحبـت و گمانه زنـی می کردند وو 
بـا همین رویکرد و بدون  شـناخت کافی سـایر اعضـای هیات مدیره 
را دارای دیدگاه هـای چپ ضدامپریالیسـتی طبقه بنـدی کرده بودند.

ــره دیدگاه هــای  ــم در هیات مدی ســعی کــرده ام در مــدت فعالیت
ــک  ــچ ی ــا هی ــون ب سیاســی خــود را شــخصی نگــه دارم و تاکن
از اعضــای هیات مدیــره، از جملــه خانــم احمــدی، در ایــن 
ــوع  ــم تن ــش ه ــدگان پوی ــن برگزی ــه در بی ــت ک ــی اس طبیع
ــعی  ــدت س ــن م ــا در ای ــود دارد، ام ــی وج ــای سیاس دیدگاه ه
شــده ایــن دیدگاه هــا روی عملکــرد حرفــه ای و کاری در کنگــره 

ــر نگــذارد. اث

بـه طـور خالصه، برداشـت مـن در این مـدت از فعالیت های ایشـان 
در کنگـره ایـن بـود کـه دیدگاه های سیاسـی افـرادی که با ایشـان 
کار می کننـد برایشـان اهمیت زیـادی دارد و همان طـور که چندین 
بار یادآور شـدند، خود را نماینده افرادی نمی دانسـتند که با ایشـان 

هم سـو نبودند.

اگر شما عضو اقلیت همین هیات مدیره بودید، تا چه اندازه باور 
داشتید که دیگران در عمل، نه حرف، به دنبال همگرایی و 

همبستگی هستند؟
بـه خاطـر ایـن کـه با سـایر اعضـای هیات مدیـره در یک فهرسـت 
قـرار داشـتم، نمی توانـم بـه طـور کامـل خـودم را در جـای عضـو 
کـه  نکتـه ای  امـا  دهـم،  قـرار  هیات مدیـره  همیـن  در  اقلیتـی 
می خواهم  به آن اشـاره کنم این اسـت که همگرایی و همبسـتگی 
تنهـا بـا تالش هـای دوجانبـه امکان پذیـر اسـت. وقتـی رویکرد هر 
کـدام از اعضـای هیات مدیـره، و نـه فقط عضـو اقلیـت، متمرکز بر 
بـه چالش کشـیدن و نقـد فعالیت هـای سـایر اعضـای هیات مدیره 
و اختالفـات دیدگاه هـا باشـد، ایـن همگرایـی و همبسـتگی ایجاد 

نخواهد شـد.

در ایـن مـدت، همان طـور کـه اشـاره کـردم، تالش هـای زیـادی 
بـرای ایجـاد ایـن همبسـتگی انجام شـد، اما خانـم احمـدی اعتقاد 
داشـتند کـه ایـن اقدام ها کافی نیسـت و بـرای جلب اعتماد ایشـان 
»تمامـی« اعضـای هیات مدیـره بایـد با ایشـان تماس گرفتـه و قدم 

اول اعتمادسـازی را بردارنـد.

با کنار رفتن عضو اقلیت هیات مدیره کنگره و یک دست شدن 
اعضا، چه تغییراتی در استراتژی یا مسیر حرکت و فعالیت های 

هیات مدیره به وجود خواهد آمد؟

استراتژی هیات مدیره از ابتدا، تالش برای پیش بردن منافع جامعه  ی 
ایرانی تباران کانادا بدون دخیل کردن خوانش ها و دیدگاه های شخصی، 

ضمن در نظر گرفتن انتقادهای سازنده بوده است. 

در آینده نیز از طریق بازخورد گرفتن از اعضا و ارتباط بیشتر با آنها، 
این منافع را شناسایی و با همیاری و کمک اعضای کنگره و سایر 
اعضای جامعه  ایرانی کانادایی، برای رسیدن به آنها تالش خواهیم کرد.

حـرف آخـر...
امیدوارم که اسـتعفای خانم احمدی سـبب کناره گیری و مشـارکت 
نکردن رای دهندگان به ایشـان نشـود و بتوانیم از کمک ها، همفکری 

و نقدهـای سـازنده  این بخش از اعضا بهره مند شـویم.
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هم چنـــــان مـایل به 
ـــرات و  شنیـدن نظـــ
همکــاری سـازنده با 
تمامی اعضا هستیم

توضیح مسلم نوری درباره بخش هایی
از متن استعفای مهرنوش احمدی:

ــا وجــود تمــام تالش هــای انجــام شــده از ســوی  متاســفم کــه ب
ــم مهرنــوش  ــا خان ــرای همــکاری ب ــره ب ســایر اعضــای هیات مدی
احمــدی، ایشــان تصمیــم گرفتنــد کــه از ســمت خــود اســتعفا 
کننــد. امیــدوارم کــه در فعالیت هــای آینــده خــود موفــق باشــند.

الزم دیــدم کــه در مــورد پســتی که ایشــان در خصوص اســتعفای 
اعضــای  ســایر  کــه  اقدام هایــی  و  کرده انــد  منتشــر  خــود 
ــی  ــتند، توضیحات ــان داش ــا ایش ــکاری ب ــرای هم ــره ب هیات مدی
ــازی و  ــا شفاف س ــن توضیح ه ــه ای ــدف از ارای ــم. ه ــه ده را ارای
ــت  ــی اس ــا و مکاتبه های ــیر اتفاق ه ــدن س ــن ش ــه روش ــک ب کم
ــه  ــره صــورت گرفت ــن ایشــان و ســایر اعضــای هیات مدی ــه بی ک

اســت.

ــه ی  ــن جلس ــدی: »در اولی ــم احم ــن خان ــی از مت بخش
هیات مدیــره متوجــه شــدم کــه تمــام صحبت هــا 
ــن  ــور م ــدون حض ــا ب ــئوالن کمیته ه ــن مس ــرای تعیی ب
انجــام شــده و بــر ســر کمیته هــا از پیــش توافــق شــده 
ــه  ــردم. ب ــراض ک ــه اعت ــن پروس ــه ای ــا ب ــت. همانج اس
ــا  ــد. ب ــالمت روان داده ش ــه ی س ــئولیت کمیت ــن مس م

ــم.« ــراه پذیرفت اک

توضیــح: ۱۳ دســامبر ۲۰۲۰ و تنهــا چنــد ســاعت پــس از اعــالم 
ــدی  ــم احم ــا خان ــوک ب ــق فیس ب ــن از طری ــات، م ــج انتخاب نتای
تمــاس گرفتــم و انتخــاب ایشــان را تبریــک گفتــم. ســپس فردای 
ــیوه کار  ــورد ش ــم در م ــه مایل ــم ک ــامبر گفت ــان روز ۱۴ دس هم
و همــکاری بــا ایشــان صحبــت کنــم. ایشــان در پاســخ بــه مــن 
گفتنــد کــه بایــد مقــداری فکــر کننــد و ببیننــد کــه قدم درســت 

بعــدی بــرای ایشــان چیســت.

پــس از اینکــه ایشــان ۱۸ دســامبر ۲۰۲۰ در جلســه ای بــا 
حضــور وکیــل کنگــره حضــور یافتنــد، بــار دیگــر از طریــق پیــام 
فیســبوکی بــا خانــم احمــدی تمــاس گرفتــم. در ایــن پیغــام بــه 
ایشــان گفتــم کــه می خواهــم بــا ایشــان جهــت آشــنایی بیش تــر 
و ایــن کــه در چــه قســمتی عالقــه بــه فعالیــت دارنــد، صحبــت 
کنــم.  در پاســخ ایشــان بــه مــن گفــت کــه بــه زودی در مــورد 

زمــان مناســب بــرای صحبــت بــه مــن خبــر خواهنــد داد.

ــار دیگــر ۲۳ دســامبر ۲۰۲۰ از  چــون از ایشــان خبــری نشــد، ب
طریــق پیامــک بــا ایشــان تمــاس گرفتــم و درخواســت کــردم کــه 
بــا ایشــان صحبــت کنــم. ایــن مرتبــه خوشــبختانه موفــق شــدیم 
ــم.  ــی را بگذاری ــرار یــک مکالمــه ویدیوی ــرای همــان روز ق کــه ب
مــن و خانــم احمــدی بــه مــدت حــدود ۴۵ دقیقــه بــه صــورت 

ویدیویــی صحبــت کردیــم.

ــان دادن  ــه و اطمین ــنایی اولی ــر آش ــالوه ب ــا ع ــن صحبت ه در ای
بــه ایشــان کــه مــا قصــد همــکاری و ارتبــاط مناســب و ســازنده 
ــرای کار  ــان ب ــورد عالیق ش ــان در م ــم، از ایش ــان را داری ــا ایش ب
ــم تقســیم  ــه ایشــان گفت ــن ب ــردم. همچنی ــره ســوال ک در کنگ
نیــز  افــراد و  بــر اســاس عالیــق  وظایــف در هیات مدیــره 
توانایی شــان ســبب خواهــد شــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــیم.

ــت  ــی فعالی ــه اصل ــه زمین ــد ک ــن گفتن ــه م ــخ ب ــان در پاس ایش
ــت. ــه ی LGBTQ اس ــوق جامع ــاع از حق ــتای دف ــان در راس ایش

اشـاره:
مهرنـــوش احمـــدی تنهـــا عضـــو "کارزار تغییـــر 
و بازســـازی" بـــود کـــه موفـــق شـــد رای الزم 
ـــان  ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی ـــه هی ـــرای ورود ب ب
کانـــادا را بـــه دســـت بیـــاورد، امـــا پـــس از 
توضیـــح  در  را  متنـــی  و  داد  اســـتعفا  مدتـــی 
ــر کـــرد.  ــرای اســـتعفا منتشـ ــای خـــود بـ دلیل هـ
مســـلم نـــوری بـــه عنـــوان رییـــس هیـــات مدیـــره 
ـــی  ـــاره برخ ـــخی درب ـــادا پاس ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
از بخش هـــای متـــن اســـتعفای وی منتشـــر کـــرد 

کـــه در زیـــر می خوانیـــد:
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مــن بــه ایشــان گفتــم کــه کمیتــه ســالمت روان می توانــد یکــی 
ــا  ــه خصــوص ب ــد، ب ــره باش ــم در کنگ ــای بســیار مه از کمیته ه
شــرایطی کــه بیمــاری کرونــا روی وضعیــت ســالمت روان جامعــه 
ــوان یــک جامعــه مهاجــر، داشــته اســت. هم چنیــن  ــه عن ــا، ب م
ــل  ــه ی روانشناســی تحصی ــه ایشــان در زمین ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــده  ــه عه ــرای ب ــن شــخص ب ــد و مشــاور هســتند، بهتری کرده ان

گرفتــن مســئولیت ایــن کمیتــه هســتند.

ــئولیت  ــه مس ــد ک ــه دارن ــا عالق ــه آی ــردم ک ــوال ک ــان س از ایش
ایــن کمیتــه را بــه عهــده بگیرنــد و ایشــان پاســخ مثبــت دادنــد. 
ایشــان از ۲۳ دســامبر و بیــش از ۱۰ روز پیــش از اولیــن جلســه 
ــالمت روان  ــه س ــئولیت کمیت ــن مس ــرای گرفت ــره ب هیات مدی

ــد. موافقــت کــرده بودن

ــه  ــودم ک ــره خوشــحال ب ــی از اعضــای هیات مدی ــوان یک ــه عن ب
شــخصی بــا دانــش و تجربــه در زمینــه ی ســالمت روان در 
هیات مدیــره حضــور دارنــد و می توانیــم در ایــن حــوزه کــه 
ــت  ــت، فعالی ــان برخوردارس ــرای جامعه م ــیاری ب ــت بس از اهمی
کنیــم. در مکالمــه ام در روز ۲۳ دســامبر بــا خانــم احمــدی بــه این 
نکتــه نیــز اشــاره کــردم که شــاید بتوانیــم از طریــق برنامــه ای که 
دولــت فــدرال بــرای اســتخدام کارآمــوز در تابســتان دارد، تعدادی 
ــم  ــیم. خان ــته باش ــالمت روان داش ــه ی س ــرای کمیت ــوز ب کارآم

ــد. احمــدی از ایــن موضــوع نیــز اســتقبال کردن

مجموعــه اتفاقــات بــاال نشــان مــی دهــد کــه نــه تنهــا در خصوص 
مســئولیت آینــده بــا ایشــان مشــورت صــورت گرفتــه اســت، بلکه 
ایشــان موافقــت هــم داشــته اند. الزم بــه توضیــح اســت کــه ســایر 
ــا و  ــاس توانایی ه ــر اس ــه و ب ــن گون ــه همی ــم ب ــئولیت ها ه مس

عالیــق اعضــای هیات مدیــره بــه هریــک پیشــنهاد شــد.

ــالگرد  ــدی: »در س ــم احم ــن خان ــر از مت ــی دیگ بخش
ــی اس 75۲  ــرواز پ ــینان پ ــه سرنش ــپاه علی ــت س جنای
ــنهاد  ــره پیش ــای هیات مدی ــه اعض ــه ای را ب ــن بیانی مت
ــت  ــه موافق ــد کلم ــتن چن ــا گذاش ــره ب دادم. هیات مدی
ــه از  ــرد ک ــر ک ــه ای را منتش ــاً بیانی ــی نهایت ــرد، ول ک
محتــوای دادخواهانــه تهــی شــده بــود و بیشــتر بــه نظر 

ــود.« ــف ب ــع تکلی ــرای رف ــید ب می رس

توضیـح: ۲ ژانویـه ۲۰۲۱ از تمامـی اعضـای هیات مدیره خواسـته 
شـد کـه پیشـنهادهای خـود در مـورد بیانیـه  کنگـره به مناسـبت 
سـالگرد سـقوط پرواز PS752 را به اشـتراک بگذارند. خانم احمدی 
همـان  روز ایمیلـی بـرای سـایر اعضـای هیات مدیره فرسـتادند که 
در آن پیش نویـس اولیـه ی بیانیـه  ی پیشـنهادی ایشـان بـه همراه 
نکاتـی کـه ایشـان فکـر می کردند بایـد در بیانیـه اعالم شـود را به 

اشـتراک گذاشـتند. این نکات شـامل سـه مـورد بود:

ــرواز PS752 توســط )موشــک های( ســپاه پاســداران ســاقط  ۱. پ
شــده اســت.

ــات  ــه مقام ــرای فشــار آوردن ب ــادا ب ــت کان ۲. درخواســت از دول
ایــران و همچنیــن ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان 
بین المللــی هوانــوردی غیرنظامــی بــرای انجــام تحقیقــات کامــل 

ــن ســانحه ی دلخــراش. ــورد ای در م
۳. حمایت از خانواده های قربانیان در راستای احقاق عدالت.

مــورد اول نــکات پیشــنهادی خانــم احمــدی، در خــط اول بیانیــه 
ــک  ــان در ی ــد و ایش ــال ش ــره اعم ــوی کنگ ــده از س ــر ش منتش
ــد.  ــه ایــن نکتــه اشــاره کردن پســت فیســبوکی خودشــان نیــز ب
مــورد دوم از نــکات ایشــان در درخواســت های اول، دوم، و چهــارم 
ــکات  ــورد ســوم از ن ــره، و م ــه ی منتشرشــده از ســوی کنگ بیانی
درخواســتی ایشــان در انتهــای پاراگــراف دوم و مــورد درخواســتی 

چهــارم بیانیــه منتشــر شــده در نظــر گرفتــه شــدند. 

ــف در  ــراد مختل ــرات اف ــال نظ ــس از اعم ــه پ ــت ک ــی اس طبیع
هیات مدیــره، بیانیــه نهایــی متفــاوت بــا متــن اولیــه ای باشــد کــه 
خانــم احمــدی پیشــنهاد داده بودنــد. خانــم احمــدی در جلســه 
اول هیات مدیــره خــود بــه ایــن نکتــه اذعــان داشــتند کــه بیانیــه 
نهایــی شــده جنبه هــای انســانی را بیشــتر از بیانیــه پیشــنهادی 

ایشــان مــورد توجــه قــرار داده اســت. 

ــوع  ــه اهمیــت پیشــگیری از وق ــه منتشرشــده ب همچنیــن، بیانی
چنیــن حوادثــی در آینــده نیــز پرداخــت کــه در بیانیــه  ی 

ــود. ــده ب ــاره نش ــا اش ــه آنه ــان ب ــنهادی ایش پیش

ــه ی  ــن جلس ــدی: »در دومی ــم احم ــن خان ــی از مت بخش
هیات مدیــره، یعنــی بیــش از یــک مــاه بعــد از انتخابات، 
مســئولین کمیته هــای هنــری و فرهنگــی بــدون اینکــه 
ــل  ــروژه ی کام ــک پ ــند ی ــه باش ــی گرفت ــن تماس ــا م ب
شــده ی هنــری بــا شــرکت زنــان روی میــز قــرار دادنــد 
و بــدون رای گیــری روز بعــد آن را در صفحــه ی کنگــره ی 

ایرانیــان کانــادا قــرار دادنــد.«

ــتر  ــری ۱۴۰۰ پیش ــروژه هن ــرای پ ــد اج ــورد رون ــح: در م توضی
ــودم کــه  ــه کــرده ب ــروم ارای ــن ف ــی را در همی توضیحــات مفصل

ــد. ــن پســت ببینی ــا را در ای ــد آنه مــی توانی
h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / f o r u m i c c /

p e r m a l i n k / 1 6 0 8 9 0 0 8 9 2 6 5 3 7 2 3

ــد  ــه مــن اطــالع دادن ــم احمــدی: »بعــدا ب از متــن خان
آنهــا بــه دلیــل گمانــی کــه در مــورد گرایــش سیاســی 
ــرای  ــکا ب ــر در آمری ــک زن کوئی ــا ی ــتند ب ــن داش م

ــد.« ــاس گرفته ان ــکاری تم هم

توضیــح: در جلســه ســوم هیات مدیــره در تاریخ ۴ مــارس ۲۰۲۱، 
در مــورد برگــزاری اولیــن جلســه کمیتــه ی فرهنگی گــزارش داده 
شــد. در خــالل ایــن گــزارش، اشــاره شــد کــه چندیــن نفــر، از 
جملــه فــردی کــه عالقه منــد بــه تهیــه مطلــب در مــورد محیــط 
ــرای انجــام  ــات اســت، ب زیســت، حقــوق LGBTQ و حقــوق حیوان

کار داوطلبــی در کمیتــه فرهنگــی ابــراز عالقــه کرده انــد .

ـــه ی  ـــدی در جلس ـــم احم ـــه خان ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــا توج لطف
قبلـــی هیات مدیـــره در تاریـــخ ۴ فوریـــه اعـــالم کـــرده بودنـــد 
تـــا زمانـــی کـــه شـــرایط مـــورد نظـــر ایشـــان فراهـــم  نشـــود، 
فعالیتـــی در راســـتای پروژه هـــای کنگـــره نخواهنـــد داشـــت و 
ـــد، انتظـــار  ـــرده بودن ـــالم نک ـــم خـــود اع ـــری در تصمی چـــون تغیی
ـــکاری  ـــارکت و هم ـــرای مش ـــه ای ب ـــان عالق ـــه ایش ـــت ک نمی رف
ـــه  ـــی ک ـــا پیگیری های ـــند. ب ـــته باش ـــی داش ـــروه فرهنگ در کارگ
ـــه ی  ـــئول کمیت ـــه مس ـــی ب ـــم پیام ـــان ه ـــود ایش ـــام دادم، خ انج
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ـــد.  ـــداده بودن ـــکاری ن ـــه هم ـــل ب ـــا تمای ـــه ب ـــی در رابط فرهنگ

ــره  ــراد جدیـــدی در هیات مدیـ ــه افـ ــه ایـــن کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کنونـــی هســـتند، ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل نبـــود شـــناخت 
کافـــی از یکدیگـــر، گاهـــی سوءبرداشـــتی در مـــورد قصـــد یـــا 
ـــتان  ـــایر دوس ـــه س ـــار ب ـــن ب ـــن چندی ـــود. م ـــراد ش ـــل اف تمای
هیات مدیـــره، از جملـــه خانـــم احمـــدی توصیـــه کـــردم کـــه 
ــای  ــایر اعضـ ــرد سـ ــورد عملکـ ــوردی در مـ ــه بازخـ چنان چـ
ــش از  ــد، آن را پیـ ــن دارنـ ــود مـ ــه خـ ــره، از جملـ هیات مدیـ
مطـــرح کـــردن بـــه شـــکل عمومـــی و در فضـــای مجـــازی، 
ـــبب  ـــوع س ـــن موض ـــد. ای ـــان بگذارن ـــر در می ـــا یکدیگ ـــتقیم ب مس

بهبـــود عملکـــرد تیـــم خواهـــد شـــد.

ــه  ــان جلس ــدی: »در هم ــم احم ــت خان ــن پس از مت
ــات  ــاد هی ــا ایج ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ت ــردم ک ــالم ک اع
ــازوکارهای  ــف را در س ــای مخال ــر اعض ــاورین متکث مش
ــه  ــی ک ــاد اعضای ــد و اعتم ــل نکنن ــری دخی تصمیم گی
ــت  ــن فعالی ــد م ــب نکنن ــد را جل ــن رای داده ان ــه م ب
ــرد  ــم ک ــف خواه ــالمت روان را متوق ــه ی س ــرای کمیت ب
و بــه تمــام موشــن های هیات مدیــره رای ممتنــع 

ــم داد.« خواه

توضیــح:  پیــش از جلســه دوم هیات مدیــره در تاریــخ ۴ فوریــه 
ــه  ــخ ۲۰ ژانوی ــدی در تاری ــم احم ــا خان ــی ب ــن تماس ۲۰۲۱ م
ــه ای در  ــزاری برنام ــنهاد برگ ــان پیش ــه ایش ــتم و ب ۲۰۲۱ داش
مــورد آثــار بیمــاری کرونــا بــر  ســالمت روان جامعــه ایرانی تبــار 
کانــادا را دادم. اعــالم آمادگــی کــردم کــه در ایــن مــورد بــا ایشــان 
ــه مــن  همفکــری و همــکاری داشــته باشــم. در پاســخ ایشــان ب
گفتنــد کــه ایــده ی خوبــی اســت، امــا پیــش از آن ایشــان بایــد 
ــای  ــه اعض ــی ب ــی ایمیل ــروم آی سی س ــدن ف ــاز ش ــورد ب در م
هیات مدیــره ارســال کننــد. در آینــده ایشــان پاســخ دیگــری بــه 

ایــن پیشــنهاد مــن ندادنــد.

در جلســه ۴ فوریــه ســال ۲۰۲۱ خانــم احمــدی اعــالم کردنــد تــا 
ــد جلــب  ــه ایشــان رای داده ان زمانــی کــه اعتمــاد افــرادی کــه ب
نشــود، فعالیتــی در کارگــروه ســالمت روان انجــام نخواهنــد داد. 
ــرای مــن اهمیــت داشــت کــه جهــت اســتفاده از  از آنجــا کــه ب
ظرفیت هــای تمامــی اعضــای هیات مدیــره شــرایط مناســب 
کاری بــرای ایشــان فراهــم شــود، از ایشــان پرســیدم چــه اقــدام 
ــه  ــرادی ک ــاد اف ــه اعتم ــم ک ــام دهی ــم انج ــخصی می توانی مش
بــه ایشــان رای داده انــد، جلــب شــود. ایشــان در پاســخ بــه مــن 
گفتنــد کــه ایــن اعتمــاد از طریــق ارتبــاط بیشــتر بــا اعضــا بــه 

دســت خواهــد آمــد.

لطفــاً توجــه کنیــد کــه در همیــن جلســه کــه در مــورخ ۴ فوریــه 
۲۰۲۱ برگــزار شــد، ســه اقــدام مشــخص بــرای افزایــش ارتبــاط با 
اعضــا بــه تصویــب رســید: قــدم اول بــاز شــدن فــروم آی سی ســی 
ــا  ــب ب ــه ها مرت ــزاری جلس ــرای برگ ــری ب ــدم دوم تصمیم گی و ق

اعضــای ســازمان بودنــد.

زمــان جلســه  ی اول بــه اتفــاق نظــر اواخــر مــاه مــارس تعیین شــد. 
قــدم ســوم نشــر خبرنامــه بــرای خبررســانی در مــورد فعالیت هــای 
کنگــره بــود. بــا ایــن ســه اقــدام و نیــز برگــزاری نظرســنجی کــه 

همگــی در راســتای ارتبــاط بیشــتر بــا اعضا هســتند، امیــدوار بودم 
ــاز  ــالمت روان را آغ ــه س ــای کمیت ــدی فعالیت ه ــم احم ــه خان ک

کننــد کــه متأســفانه ایــن چنیــن نشــد.

ــه  ــم احمــدی در جلســه ی ۴ فوری خاطرنشــان می کنــم کــه خان
صحبتــی مبنــی بــر دادن رای ممتنــع بــه تصمیمــات هیات مدیره 
نکردنــد، بلکــه در روز ۲۰ فوریــه از طریــق پســتی فیســبوکی در 

فــروم آی سی ســی ایــن نکتــه را اعــالم نمودنــد.

ــخ ۴  ــره در تاری ــه هیات مدی ــاوران در جلس ــه مش ــاد کمیت ایج
مــارس ۲۰۲۱ مطــرح و مدتــی در مــورد آن صحبــت شــد. خانــم 
احمــدی گفتنــد کــه ممکــن اســت ایشــان دیگــر در هیات مدیــره 
نباشــند و پیــش از آن می خواهنــد کــه دو ســه نفــر )از افــرادی 
کــه ایشــان پیشــنهاد می دهنــد( وارد هیــات مشــاوران شــوند تــا 
»خودشــان بیاینــد و صحبــت کننــد و هــر چیــزی کــه قرار باشــد 

را پیــش ببرنــد«.

ــاوران  ــات مش ــت هی ــر اهمی ــز ب ــره نی ــای هیات مدی ــایر اعض س
تاکیــد داشــتند و قــرار شــد کــه جلســات گفت وگــوی بیشــتری 
در ایــن مــورد انجــام گیــرد. به عنــوان قــدم اول مقــرر شــد کــه در 
مــورد رونــد انتخــاب کاندیداهــای هیــات مشــاوران تصمیم گیــری 
شــود. خاطــر نشــان می کنــم کــه طبــق اساســنامه هیــات 

ــوند. ــاب می ش ــره انتخ ــای هیات مدی ــا رای اعض ــاوران ب مش

از متن پسـت خانـم احمـدی: »از طرفی کمیته ی سـاختار 
سـازمانی اطـالع  مـی داد کـه بـه افـراد بـا دیدگاه هـای 
متکثـر بـرای همکاری مراجعـه کرده اسـت از طرفی وقتی 
بـا اعضـای متکثـر و مخالـف بـا دیدگاه هـای هیات مدیره 
صحبـت می کـردم هیچ کـس دعوتنامه ای دریافـت نکرده 
بـود. در ابتـدا اکثـر کارها پشـت درهای بسـته در جریان 

بـود و حتـی مـن از جزئیات کارهـا بی اطـالع بودم.«

نیــز  کنگــره  دوم  خبرنامــه  در  کــه  همان طــور  توضیــح: 
مفصل تــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده، از صاحب نظرانــی بــا 
دیدگاه هــای مختلــف بــرای شــرکت در کمیتــه ســاختار ســازمانی 
دعــوت شــده اســت. از جملــه، دو تــن از نامزدهــای کارزار تغییــر 
و بازســازی بــرای همــکاری در ایــن کمیتــه دعــوت شــدند. بــرای 
جزییــات بیش تــر، شــما را دعــوت بــه خوانــدن صفحــه ۱۸ 

ــم. ــماره ۲ می کن ــه ش خبرنام

ــت  ــا درخواس ــدی: »از آنه ــم احم ــت خان ــن پس از مت
کــردم کــه هــر چــه ســریعتر هیــات مشــاورین متکثــر 
ــای  ــد زوای ــوارد بتوانن ــن م ــا در ای ــد ت ــکیل دهن را تش
مختلــف تصمیمــات خــود را بســنجند. خاطرنشــان کردم 
کــه ایــن عمــل )بیانیــه در مــورد حمایــت دولــت کانــادا 
از مذاکــرات برجــام( یــک عمــل حذفــی اســت و باعــث 
ــه  ــد. ب ــد ش ــره خواه ــا از کنگ ــیاری از اعض ــروج بس خ

ــد.« ــه نکردن ــن توج ــای م ــک از توصیه ه ــچ ی هی

ـــه  ـــدور بیانی ـــا ص ـــدی ب ـــم احم ـــت خان ـــس از مخالف ـــح: پ توضی
ـــی  ـــن و یک ـــام، م ـــادا از برج ـــت کان ـــا پشـــتیبانی دول ـــاط ب در ارتب
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ــژه ــر ویـ خبـ

دیگـــر از اعضـــای هیات مدیـــره از ایشـــان ســـواالتی را مطـــرح 
ـــه  ـــر متوج ـــان را بهت ـــت ایش ـــل مخالف ـــم دالی ـــا بتوانی ـــم ت کردی
ـــی از  ـــه تلگرام ـــک مکالم ـــه در ی ـــواالت ۲۱ فوری ـــن س ـــویم. ای ش

ـــد. ـــیده ش ـــان پرس ایش

پـــس از این کـــه بـــا گذشـــت ســـه روز ایشـــان بـــه ســـواالت 
مـــا پاســـخ ندادنـــد، متـــن بیانیـــه از طریـــق ایمیـــل بـــه رای 
ـــم در  ـــوز ه ـــه هن ـــم ک ـــی دان ـــح م ـــه توضی ـــد. الزم ب ـــته ش گذاش
ـــخی  ـــم پاس ـــرده بودی ـــرح ک ـــان مط ـــه از ایش ـــواالتی ک ـــورد س م
دریافـــت نکرده ایـــم. در مـــورد تشـــکیل کمیتـــه ی مشـــاوران 

ـــردم. ـــه ک ـــی ارای ـــتر توضیحات ـــز پیش نی

از متـن پسـت خانـم احمـدی: »یکـی از اقداماتـی کـه 
اعضـای هیات مدیـره البتـه با تأکید هـای مکرر مـن انجام 
دادنـد باز کـردن فرومـی بود کـه هیات مدیره ی پیشـین 

بـه مـدت چهار سـال بـه روی اعضـا بسـته بود.«

ــای  ــه اعض ــه هم ــی ب ــه ۲۰۲۱ ایمیل ــان ۲۳ ژانوی ــح: ایش توضی
ــراد  ــه اف ــد ک ــان کردن ــد و در آن بی ــال کردن ــره ارس هیات مدی
مختلفــی بــه ایشــان درخواســت داده انــد کــه فــروم آی سی ســی 
بــاز شــود. در پاســخ از ایشــان تشــکر کــردم و گفتــم که )چــون ما 
هــم پیش تــر چنیــن درخواســت هایی را از ســوی اعضــای کنگــره 
دریافــت کــرده بودیــم( دپارتمــان ارتباطــی در حــال کار بــر روی 
ــدن،  ــد از آماده ش ــه بع ــت ک ــروم اس ــت در ف ــیوه نامه فعالی ش
بــرای گرفتــن نظــرات بــا همــه اعضــای هیات مدیــره بــه اشــتراک 

گذاشــته خواهــد شــد.

ایــن شــیوه نامه پیــش از جلســه بعــدی هیات مدیــره کــه ۴ 
فوریــه برگــزار شــد، بــا تمامــی اعضــای هیات مدیــره بــه اشــتراک 
ــرای  ــروم ب ــایی ف ــت بازگش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــته ش گذاش
ــاق آرا در  ــه اتف ــوع ب ــن موض ــره، ای ــای هیات مدی ــی اعض تمام

ــب رســید. ــه تصوی جلســه ب

از متــن پســت خانــم احمــدی :»)ســایر اعضــای 
ــدیم و  ــده ش ــا برن ــد(  “م ــن گفتن ــه م ــره ب هیات مدی
ــا رای  ــرم م ــه پلتف ــه ب ــتیم ک ــی هس ــده ی اعضای نماین
ــا  ــرای گفت وگــو ب ــع )وقــت( الزم ب ــا مناب ــد.” “م داده ان
ــم.”« ــف را نداری ــی مخال ــای سیاس ــا نگرش ه ــراد ب اف

توضیــح: الزم بــه یــادآوری اســت کــه خانــم احمــدی در جلســات 
هیات مدیــره چندیــن بــار ایــن نکتــه را تکــرار کردنــد کــه ایشــان 
تنهــا نماینــده افــرادی هســتند کــه بــه ایشــان رای داده انــد و تــا 
زمانــی کــه اعتمــاد ایــن افــراد جلــب نشــود، فعالیتــی در کنگــره 

ــت. نخواهند داش

ایشــان در جلســه ۴ مــارس بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه »هر 
چقــدر هــم کــه بخواهیــم مــا عماًل تنهــا نماینــده گروهی هســتیم 
کــه بــه مــا رای داده انــد«. ایــن در حالــی اســت کــه چندیــن نفــر 
از اعضــای دیگــر هیات مدیــره روی ایــن نکتــه تاکیــد کردنــد، بــا 
ــی  ــه خواســته های اعضای ــات پیــروز شــده اند، ب این کــه در انتخاب

کــه بــه آنهــا رای نداده انــد، توجــه خواهنــد کــرد.

در جلســـه ی ۴ مـــارس ۲۰۲۱، هنـــگام بحـــث در مـــورد 
انتخـــاب هیـــات مشـــاوران ایـــن نکتـــه از ســـوی دو نفـــر از 
اعضـــای هیات مدیـــره مطـــرح شـــد کـــه بـــرای بهـــره وری از 
نظـــرات مشـــاوران کنگـــره نیـــاز اســـت کـــه منابـــع زمانـــی 
کافـــی از ســـوی هیات مدیـــره جهـــت ارتبـــاط بـــا مشـــاوران 
اختصـــاص داده شـــود. بـــا توجـــه بـــه وقـــت بســـیار زیـــادی 
ـــی، در  ـــم اجرای ـــوص تی ـــه خص ـــره و ب ـــای هیات مدی ـــه اعض ک
ـــاص داده  ـــازمان اختص ـــای س ـــام کاره ـــت انج ـــته جه ـــاه گذش م
بودنـــد، مقـــرر شـــد کـــه در گفت وگوهـــای بعـــدی در مـــورد 

چگونگـــی اختصـــاص منابـــع زمانـــی صحبـــت شـــود.

ــر از  ــی دیگـ ــا یکـ ــه بـ ــدی در مکالمـ ــم احمـ ــه خانـ چنان چـ
اعضـــای هیات مدیـــره شـــنیده اند کـــه هیـــچ گاه منابـــع 
ــاوت  ــای متفـ ــا نگرش هـ ــراد بـ ــا افـ ــو بـ ــرای گفت و گـ الزم بـ
را نداریـــم، از ایشـــان درخواســـت می کنـــم زمـــان مکالمـــه و 
ـــا در  ـــد ت ـــالع دهن ـــن اط ـــه م ـــه را ب ـــر در مکالم ـــخاص حاض اش

ــم. ــام دهـ ــای الزم را انجـ ــورد پیگیری هـ ــن مـ ایـ

از متـــن پســـت خانـــم احمـــدی: »)ســـایر اعضـــای 
هیات مدیـــره بـــه مـــن گفتنـــد( “یـــا در موضوعـــات 
ــاختار  ــر سـ ــذاری، تغییـ ــت گـ ــه سیاسـ ــوط بـ مربـ
ـــن  ـــت نک ـــی دخال ـــری و فرهنگ ـــائل هن ـــازمانی، مس س
ـــا  ـــو ی ـــغول ش ـــالمت روان مش ـــه ی س ـــان کمیت ـــا هم و ب

ـــرو!”« ـــا ب ـــع م ـــودت از جم خ

ــه ۲۰۲۱  ــه ۴ ژانویـ ــره کـ ــه اول هیات مدیـ ــح: در جلسـ توضیـ
ــای  ــئولیت اعضـ ــدن مسـ ــس از مشخص شـ ــد، پـ ــزار شـ برگـ
ـــت  ـــت اس ـــه درس ـــد ک ـــاره ش ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ـــره، ب هیات مدی
کـــه مســـئولیت کمیته هـــا بـــا فـــرد مشـــخصی اســـت، امـــا 
ســـایر اعضـــای هیات مدیـــره هـــم می تواننـــد در فعالیت هـــای 
ـــک  ـــچ ی ـــند. در هی ـــته باش ـــارکت داش ـــف مش ـــای مختل کمیته ه
ــردی از  ــه فـ ــدارم کـ ــر نـ ــه خاطـ ــره بـ ــات هیات مدیـ از جلسـ
ـــان  ـــه در پست ش ـــه ای ک ـــدی جمل ـــم احم ـــه خان ـــره ب هیات مدی

ـــند. ـــه باش ـــده را گفت ـــان ش بی

ـــا فـــردی دیگـــر از اعضـــای هیات مدیـــره  اگـــر ایشـــان مکالمـــه ای ب
ـــا ایشـــان مطـــرح  ـــی ب ـــن صحبت ـــه چنی ـــته اند و در آن مکالم داش
شـــده از ایشـــان درخواســـت می کنـــم کـــه اطالعـــات مربـــوط 
ـــه  ـــته اند را ب ـــه داش ـــان مکالم ـــا ایش ـــه ب ـــردی ک ـــان و ف ـــه زم ب

ـــرد. ـــم ک ـــری خواه ـــورد پیگی ـــن م ـــن در ای ـــد. م ـــن بدهن م

هنگامـــی کـــه خانـــم احمـــدی در هیات مدیـــره کنگـــره 
ـــالع  ـــدون اط ـــره ب ـــات هیات مدی ـــک از تصمیم ـــچ ی ـــد، هی بودن
ـــی  ـــا برخ ـــان ب ـــه ایش ـــی اســـت ک ـــت. طبیع ـــام نگرف ـــان انج ایش
از ایـــن تصمیم هـــا مخالـــف بودنـــد کـــه جزیـــی از طبیعـــت 

ـــت. ـــی اس کار تیم

ـــور  ـــره حض ـــره کنگ ـــر در هیات مدی ـــان دیگ ـــه ایش ـــد ک ـــر چن ه
ندارنـــد، امـــا از طـــرف خـــودم و ســـایر اعضـــای هیات مدیـــره 
اعـــالم می کنـــم کـــه هم چنـــان مایـــل بـــه همـــکاری و 
شـــنیدن نظـــرات ســـازنده تمامـــی اعضـــا، از جملـــه اعضایـــی 
کـــه در انتخابـــات بـــه مـــا رای نداده انـــد، هســـتیم و دســـت 

یاری شـــان را بـــه گرمـــی می فشـــاریم.
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امیــدوارم ایرانیــان در قالــب کنگــره ای متحــد از 
برقــراری صلــح حمایــت کننــد

گفت وگو با رضا نامداری عضو جدید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

ــا اختــالف اندکــی  ــادا ب ــات هیات مدیــره کنگــره ایرانیــان کان شــما در انتخاب
از راه یابــی بــه هیات مدیــره بازماندیــد، ولــی بــه هــر حــال اکنــون سرنوشــت 
حضــور شــما را یــک اســتعفا تعییــن کــرده اســت. چــه احساســی نســبت بــه 

ایــن شــرایط داریــد؟

ــره و  ــه کنگ ــا نتوانســت ب ــدی نخواســت ی ــم احم ــه خان ــفم ک ــت بســیار متاس در حقیق
هیات مدیــره کمــک کنــد. بــه عنــوان یکــی از داوطلبــان ایــن ســازمان ترجیــح مــی دادم 
ــره  ــا کنگ ــل ب ــکاری کام ــه هم ــی ب ــای انتخابات ــتن فض ــار گذاش ــا کن ــان ب ــه ایش ک
ــالمت  ــروه س ــت کارگ ــود می توانس ــص خ ــه و تخص ــه تجرب ــه ب ــا توج ــت و ب می پرداخ

ــد. ــازماندهی کن روان را س
ــه  ــی ک ــران کمپین ــی و نظــر مدی ــای انتخابات ــه دعواه ــت دادن ایشــان ب متاســفانه اولوی
بــه دنبــال ایجــاد تغییــر در رونــد اداره کنگــره ایرانیــان کانــادا هســتند و نتوانســتند بــه 
جلــب نظــر اعضــای کنگــره بپــردازد، مانــع از همــکاری ایشــان بــا ســازمان شــد. بعــد از 
ــح” میدانســتم  ــش همبســتگی و صل ــزد “پوی ــانس ترین نام ــودم را خوش ش ــات، خ انتخاب
ــه  ــای صلح طلبان ــه اقدام ه ــرای ادام ــره ب ــای کنگ ــاد اعض ــته ام رای اعتم ــم توانس ــه ه ک
کنگــره را بــه دســت بیــاورم و هــم می توانســتم فــارغ از کارهــای ســنگین هیات مدیــره، 

ــه کنگــره ادامــه دهــم.  ــه خــود ب ــه کمک هــای داوطلبان ب

بــه عقیــده شــما ایــن اســتعفا می توانــد باعــث شــود اقدام هــا یــا 
تصمیم هــای آینــده شــما در ســایه ایــن اتفــاق قــرار بگیــرد؟

در حقیقــت میــزان کار داوطلبانــه ای کــه اعضــای هیات مدیــره در ســه مــاه گذشــته انجــام 
داده انــد بــه انــدازه ای زیــاد بــوده کــه همکاری نکــردن یکــی از اعضــا و انــواع حاشیه ســازی 

مخالفــان همیشــگی، کامــال در ســایه قــرار گرفتــه و نمــود چندانی نداشــته اســت

اشاره: رضا نامداری که 
دانش آموخته مهندسی 
عمران از دانشگاه علم 

و صنعت تهران و دارای 
مدرک کارشناسی 

ارشد مدیریت 
پروژه های ساختمانی 
از دانشگاه کنکوردیا 
و یکی از کارآفرینان 

ایرانی-کانادایی است 
و بیش ترین تعداد 

رای پس از مهرنوش 
احمدی را به دست 

آورده و جایگزین وی 
محسوب می شود، درباره 

موقعیت جدید خود به 
پرسش های ما پاسخ داد:
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ــوان  ــه عن ــته ب ــال گذش ــه در دو س ــور ک ــم همان ط ــن ه  م
ــره کمــک  ــه هیات مدی یــک عضــو داوطلــب تــالش می کــردم ب
ــرای منافــع  ــح و تــالش ب ــرد مســیر صل ــا ضمــن پیش ب کنــم ت
ــز  ــی نی ــات اجتماع ــی، در عرصــه خدم ــی -کانادای ــه ایران جامع
ــه  ــا ادام ــن تالش ه ــه ای ــم ب ــد ه ــه بع ــن ب ــق باشــند، از ای موف

ــم داد. خواه

خوش بختانــه ایــن شــانس را دارم کــه بــا جمعــی از موفق تریــن 
ــکاری  ــه هم ــی ب ــی کانادای ــه ایران ــای جامع ــن اعض و قوی تری
ــا نباشــم، همیشــه  ــره باشــم ی ــردازم و چــه عضــو هیات مدی بپ

بــه ایــن فرصــت همــکاری افتخــار خواهــم کــرد.
ــادا  ــان کان ــه ایرانی ــم بخــش بزرگــی از جامع مــن تصــور می کن
ــع  ــه رف ــاد در زمین ــن نه ــات ای ــه خدم ــکان ارای ــره و ام از کنگ
تبعیــض و پیش بــرد منافــع جامعــه ایرانــی کانادایــی آگاه 
نیســتند و در صورتــی کــه بتوانیــم ایــن آگاهــی را ایجــاد کنیــم، 

ــد شــد.  ــان بیشــتری خواه ــره دارای اعضــا و حامی کنگ

احتمـال دارد این اسـتعفا باعث شـود تعـدادی از اعضای 
کنگـره دربـاره ادامه حضـور خـود تجدید نظـر کنند. به 
عنـوان عضـو جدیـد هیات مدیـره، چـه توصیـه یـا چه 

دارید؟ آنهـا  بـرای  وعده ای 

مــن بعیــد می دانــم چنیــن اتفاقــی نقــش چندانــی در کاهــش 
اعضــای کنگــره داشــته باشــد. بــا توجــه بــه توضیح هــای 
ــواع  ــد از ان ــره، بع ــوروزی هیات مدی ــت ن ــره در نشس ــر کنگ دبی
کمپین هــای خــروج و لغــو عضویــت و اســتعفای خانــم احمــدی 
و فراخوان هــای گروهــی کــه بلندگوهــای متعــدد دارنــد، تعــداد 
ــر  ــد کم ت ــدام کردن ــان اق ــو عضویت ش ــرای لغ ــه ب ــی ک اعضای
از صــد نفــر بــود کــه به طبــع از مخالفــان جــدی حرکــت 
صلح طلبانــه و ضــد تحریــم کنگــره در ۵ ســال گذشــته هســتند.

ــتگی  ــش همبس ــوان “پوی ــا عن ــه ب ــی ک ــدوارم حرکت ــن امی م
ــد در زمینــه شفاف ســازی  ــت بتوان ــده اس ــح” آغــاز ش و صل
ــره و  ــه کنگ ــر علی ــال اخی ــد س ــات چن ــی از تبلیغ و غبارزدای
ــا  ــه تنه ــه ن ــق دارم ک ــاور عمی ــق باشــد. ب ــره اش موف هیات مدی
ــدن  ــا دی ــد ب ــش رای ندادن ــه پوی ــات ب ــه در انتخاب ــانی ک کس
تالش هــا و عملکــرد کنگــره، واقعیــت را متوجــه می شــوند، 
ایرانی-کانادایــی کــه هیــچ  از صلح طلبــان  بلکــه بســیاری 
ــرد  ــرای پیش ب ــدرال ب ــطح ف ــری در س ــازمان دیگ ــروه و س گ
خواسته های شــان وجــود نــدارد، بــه تدریــج بــه کنگــره اعتمــاد 
خواهنــد کــرد و بــه عضویــت ایــن ســازمان درخواهنــد آمــد تــا 
ــان  ــه ایرانی ــع جامع ــرای پیشــبرد مناف ــا هــم ب ــم همــه ب بتوانی

ــم.  ــالش کنی ــادا ت کان

ــه  ــی ک ــر طیف ــره از نظ ــای هیات مدی ــه اعض ــاال ک ح
ــدازه  ــه ان ــا چ ــده ت ــت ش ــد، یک دس ــرار دارن در آن ق
بــرای دســتیابی بــه اهداف تــان شــرایط آمــاده اســت؟

ــت کنگــره را در دســت  ــدی کــه مدیری ــم جدی خوشــبختانه تی
گرفتــه، کارهــای بزرگــی را در همیــن چنــد مــاه گذشــته انجــام 
داده اســت. برگــزاری نظرســنجی از اعضــا، برگــزاری نمایشــگاه 
ــی  ــکالت بانک ــری مش ــه، پی گی ــار خبرنام ــری ۱۴۰۰، انتش هن

ایرانیــان کانــادا و برگــزاری جلســه بــا اعضــا کارهایــی اســت کــه 
یــک مجموعــه داوطلــب در همیــن مــدت کوتــاه انجــام داده انــد.

ــی و چشــم انداز پســاکرونا  ــرایط سیاســت جهان خوشــبختانه ش
می توانــد در دســتیابی کنگــره ایرانیــان کانــادا بــه اهــداف اعــالم 
ــان  ــه ایرانی ــع جامع ــری مناف ــض و پی گی ــع تبعی ــده و رف ش
کانــادا کمــک بیش تــری کنــد. در ایــن مســیر بــه یقیــن 
ــن  ــره، مهم تری ــان کنگ ــا و حامی ــان و اعض ــای داوطلب کمک ه
ــن اهــداف  ــه ای ــه دســتیابی ب ــد ب ــه می توان موضوعــی  اســت ک

کمــک کنــد.

ــداف  ــادا، اه ــان کان ــره ایرانی ــاره کنگ ــانی درب ــت اطالع رس اهمی
ــال  ــه در س ــی ک ــه و ضدتبعیض ــگاه صلح طلبان ــق ن آن و تعمی
ــوردار  ــیاری برخ ــت بس ــده، از اهمی ــری ش ــر پی گی ــای اخی ه
ــا  ــره، ب ــش روی کنگ ــیر پی ــه مس ــم ک ــوش نکنی ــت. فرام اس
ســال های  در  هیات مدیــره  اعضــای  زحمت هــای  و  تــالش 
ــی  ــده حقوق گذشــته همــوار شــده اســت و بسته شــدن دو پرون
ــرای کنگــره و اعضــای آن در  ــه بســیار ارزشــمندی ب ــز تجرب نی

ــود.  ــد ب ــش رو خواه ــال های پی س

شــما بــه عنــوان عضــو جدیــد هیات مدیــره، نخســتین 
ــت؟  ــور چیس ــن حض ــان از ای ــا هدف گذاری ت ــه ی برنام
ــته  ــما گذاش ــده ش ــه عه ــروه ب ــدام کارگ ــئولیت ک مس

خواهــد شــد؟

تــا امــروز بــه عنــوان یــک داوطلــب هرجــا کــه می توانســتم بــه 
ــه بعــد هــم هرجایــی کــه  دوســتان کمــک کــرده ام و از ایــن ب
ــرای  ــه کنگــره ب دوســتان صــالح بداننــد، آمــاده کمک کــردن ب
ــع  ــرد مناف ــض و پیش ب ــع تبعی ــح، رف پیشــبرد همبســتگی، صل

ــود. ــادا خواهــم ب ــان کان ــر ایرانی ــه بزرگ ت جامع

ــه صــورت  ــاه گذشــته بیــش از ۲ هــزار نفر/ســاعت ب در ســه م
ــره کــه توســط  ــه فقــط توســط اعضــای هیات مدی ــه، ن داوطلبان
ــت  ــده اس ــرف ش ــف ص ــای مختل ــب در کارگروه ه ــا داوطل ده ه
ــه حتــم مــن هــم  ــد. ب ــادگار بمان ــه ی ــدگاری ب ــا کارهــای مان ت
ــای  ــن تالش ه ــرد ای ــم ک ــالش خواه ــئولیت، ت ــدای از مس ج

ــدگار شــود. ــه دســتاوردهایی مان ــل ب ــه تبدی داوطلبان

حـرف آخــر...

ــان  ــه ایرانی ــتان جامع ــی صلح دوس ــه از تمام ــون همیش همچ
کانــادا دعــوت می کنــم بــا اتحــاد و همبســتگی، از شــعله صلــح 
در چارچــوب کنگــره ایرانیــان کانــادا دفــاع کننــد و بــا عضویــت 
ــه  ــک ب ــان و کم ــر صلح طلب ــه دیگ ــی آن ب ــره، معرف در کنگ
ــان نیــز نشــان  ــه جامعــه میزب ــرد فعالیت هــای کنگــره، ب پیش ب

دهنــد کــه “مــردم متحــد هرگــز شکســت نخواهنــد خــورد.”

ــن دعــوت را  ــادا ای ــان کان ــری از ایرانی ــداد بیش ت هرچــه تع
ــه در  ــه ای ک ــد، نتیج ــره در بیاین ــت کنگ ــه عضوی ــد و ب بپذیرن
انتخابــات و ســاز و کار دموکراتیــک کنگــره رقــم می خــورد، بــه 
رای و نظــر جامعــه بزرگ تــر ایرانیــان کانــادا نزدیک تــر خواهــد 
ــن  ــدرو از ای ــای سیاســی تن ــوی سوءاســتفاده گروه ه ــود و جل ب

ســازمان بیــش از پیــش گرفتــه خواهــد شــد.
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ـــز در  ـــته ای نطن ـــات هس ـــه تاسیس ـــه ب ـــزارش حمل ـــار گ انتش
ایـــران، یکـــی دیگـــر از اقدام هـــای تخریبـــی جنگ افـــروزان 
بـــرای ســـنگ اندازی در مســـیر تالش هـــای دیپلماتیـــک 
ــه  ــه در زمینـ ــت کـ ــن اسـ ــورهای ۱+۵ در ویـ ــران و کشـ ایـ
ــال  ــام( در حـ ــران )برجـ ــته ای ایـ ــه هسـ ــای توافق نامـ احیـ

مذاکـــره هســـتند.

ــا تهدیـــدی جـــدی  ــه تنهـ ــای تروریســـتی نـ ایـــن حمله هـ
بـــرای صلـــح و امنیـــت منطقـــه خاورمیانـــه اســـت، بلکـــه 
می توانـــد باعـــث ایجـــاد فاجعـــه انســـانی و زیســـت محیطی 
ـــات  ـــود و حی ـــته ای ش ـــواد هس ـــی م ـــی از آلودگ ـــترده  ناش گس
ــر  ــرض خطـ ــه را در معـ ــن منطقـ ــدار در ایـ ــا جانـ میلیون هـ

جـــدی و نابـــودی قـــرار دهـــد.

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا از دولـــت کانـــادا می خواهـــد کـــه 
همچنـــان از تالش هـــای دیپلماتیـــک بـــرای احیـــای برجـــام 
و پیشـــبرد دیپلماســـی در منطقـــه حمایـــت کنـــد و تمامـــی 
ــش  ــری از افزایـ ــرای جلوگیـ ــود بـ ــی موجـ ــای قانونـ ابزارهـ
تنـــش و درگیری هـــای نظامـــی احتمالـــی در منطقـــه را 

بـــه کار بگیـــرد.

زیـــرا چنیـــن بحران هایـــی می توانـــد بـــر زندگـــی ایرانیـــان 
ـــذارد. ـــتقیم بگ ـــی مس ـــر منف ـــادا تاثی ـــران و کان ـــادا در ای کان

Natanz

نیان کـانـادا بیانیـه کنگره ایـرا
ـاسیسات هستـه ای نطنز درباره خرابکاری در ت
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استقبال اعضای کنگره از اطالع رسانی  
و ارایه خدمات به جامعه ایرانیان کانادا

اتمام مرحله نخست نظرسنجی اولویت های کنگره ایرانیان

ــره و کمــک  ــات مدی ــه هی ــب صورت جلســه های ماهان ــه مرت ــه، ارای انتشــار خبرنام
بــه حــل مشــکل ایرانیانــی کــه در زمینــه حســاب بانکــی خــود دچــار مشــکل شــده 
بودنــد، در مرحلــه نخســت انتشــار نتایــج اولیــه نظرســنجی کنگــره ایرانیــان کانــادا، 
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــره م ــات مدی ــای هی ــن اقدام ه ــوان مهم تری ــه عن ب

عنــوان اولویت هــای اصلــی معرفــی شــده اســت.

ــر  ــورد نظ ــای م ــاره اولویت ه ــنجی درب ــات آرای نظرس ــع آوری اطالع ــه جم مرحل
اعضــای کنگــره ایرانیــان کانــادا هفتــه دوم آوریــل ۲۰۲۱ بــه پایــان رســید. در ایــن 
ــای  ــه اعض ــید، ب ــول کش ــاه ط ــش از دو م ــاندن آن بی ــام رس ــه انج ــه ب ــه ک مرحل
ــان  ــره ایرانی ــای کنگ ــن اولویت ه ــر تعیی ــذاری ب ــه تاثیرگ ــد ب ــه عالقمن ــره ک کنگ

ــراز کننــد. ــا نظــر خــود را اب ــادا هســتند، فرصــت کافــی داده شــد ت کان

ــی و  ــان فارس ــه دو زب ــادآوری ب ــه، 9 ی ــه اولی ــر دعوت نام ــالوه ب ــا، ع ــرای اعض ب
انگلیســی بــه انگیــزه تشــویق بــه مشــارکت در نظرســنجی ارســال شــد تــا اطمینــان 
ــکل دهی  ــر و ش ــار نظ ــه اظه ــد ب ــه عالقمن ــانی ک ــی کس ــه تمام ــود ک ــل ش حاص
اولویت هــای کنگــره هســتند، بتواننــد نظــر خــود را شــفاف و دقیــق بیــان کننــد.

ــاس  ــا تم ــا آنه ــل ب ــق ایمی ــد از طری ــرده بودن ــت ک ــه درخواس ــی ک ــز اعضای به ج
گرفتــه نشــود، بــرای همــه اعضــا دعوت نامــه ارســال شــد و از ۲۸۲۸ فــرم ارســالی، 
ــرای  ــدی ب ــای بع ــت دعوت نامه ه ــه دریاف ــه ب ــد ک ــالم کردن ــر اع ــر از ۱۵۰ نف کمت

ــد. ــی ندارن ــه  و تمایل ــره عالق ــر کنگ نظرســنجی های دیگ
هــر چنــد تعــداد اعضایــی کــه نظرســنجی انگلیســی را درخواســت کــرده بودنــد، ۱۸ 
نفــر و تعــداد افــرادی کــه در عمــل نظرســنجی را بــه زبــان انگلیســی پاســخ داده  
بودنــد، حتــی کمتــر از ایــن میــزان بــود، ولــی نظرهــای جمــع آوری شــده پــس از 

ادغــام نســخه های فارســی و انگلیســی بــه اطــالع اعضــا خواهــد رســید.

ــا نظرهــای  ــده اند و در آن اعض ــع آوری ش ــی جم ــورت کیف ــه به ص ــی ک نظرهای
ــزارش  ــل و گ ــه زودی تحلی ــد، ب ــان کرده ان ــی بی ــای انتخاب ــا جمله ه ــان را ب خودش
ــا  ــر اعض ــاس نظ ــر اس ــدی ب ــنجی بع ــی نظرس ــن طراح ــد. هم چنی ــد ش خواه

ــود. ــاز می ش ــه زودی آغ ب

رکــورد بی ســابقه دریافــت بیــش از ۸۰۰ پاســخ از اعضــای کنگــره در ایــن 
نظرســنجی بســیار دلگرم کننــده اســت. حــدود ۸۴ درصــد از پاســخ هــای ارســالی 
مبنــی بــر ایــن اســت کــه دســت کم یکــی از اقدام هــای انجــام شــده در کنگــره تــا 

ــت. ــوده اس ــا رضایت بخــش ب ــرای اعض ــنجی ب ــروع نظرس ــل از ش قب

ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه بــرای ۱6 درصــد از اعضــا، هیچ کــدام از اقدام هــای 
ــه  مــورد اشــاره رضایــت بخــش نبــوده اســت. مطالعــه ســایر پاســخ های کیفــی ارای
شــده توســط شــرکت کنندگان در نظرســنجی، اقدام هایــی کــه کنگــره را بــه رضایــت 

عمــوم اعضــا نزدیکتــر کنــد را آشــکار خواهــد نمــود.

ــده،  ــام ش ــد انج ــره جدی ــط هیات مدی ــون توس ــا کن ــه ت ــی ک ــان اقدام های از می
ــث  ــه باع ــواردی ک ــه م ــت؟ )هم ــوده اس ــش ب ــما رضایت بخ ــرای ش ــک ب کدام ی

ــد.( ــاب کنی ــت را انتخ ــده اس ــما ش ــت ش رضای
 

ــای  ــک از اقدام ه ــه از کدامی ــد ک ــی را نشــان می ده ــداد اعضای ــودی تع محــور عم
ــد. داده هــا فقــط حاصــل نظرســنجی فارســی  انجــام شــده، اظهــار رضایــت کرده ان

اســت.
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نشستی با اعضای هیات مدیره در مورد 
فعالیت های سه ماه نخست سال ۲۰۲۱

ـــک  ـــارچ ۲۰۲۱ در ی ـــنبه ۲۴ م ـــا چهارش ـــرد ت ـــوت ک ـــره دع ـــای کنگ ـــادا از اعض ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی هی
ـــک  ـــالم و تبری ـــرض س ـــن ع ـــا ضم ـــد ت ـــرکت کنن ـــیدی ش ـــو خورش ـــال ن ـــبت س ـــه مناس ـــازی ب ـــی مج گردهمای

ـــود. ـــه ش ـــز ارای ـــره نی ـــه کنگ ـــه ماه ـــرد س ـــی از عملک ـــوروزی گزارش ـــدار ن ـــن دی ـــو در ای ـــال ن س

ـــال  ـــک س ـــس از تبری ـــک پ ـــه ی ـــک ب ـــره ی ـــت مدی ـــای هیئ ـــایر اعض ـــپس س ـــره و س ـــس کنگ ـــدار ریی ـــن دی در ای
ـــود را  ـــای خ ـــه  کارگروه ه ـــه ماه ـــرد س ـــه ای از عملک ـــزارش خالص ـــان، گ ـــا و هموطن ـــه اعض ـــیدی ب ۱۴۰۰ خورش

ـــد. ـــه کردن ـــز ارای نی

ــود  ــد از وجـ ــارت بودنـ ــروع کار عبـ ــا مهم تریـــن مشـــکالت در شـ ــران کارگروه هـ ــای مدیـ ــاس گفته هـ ــر اسـ بـ
فضـــای دو قطبـــی در کنگـــره، مشـــکالت مالـــی، نبـــود ســـاختارهای سراســـری )فـــدرال(، نداشـــتن دسترســـی 

ـــی و ... ـــی قبل ـــکالت حقوق ـــل مش ـــه دلی ـــی ب ـــای اجرای ـــه ابزاره ـــل ب کام

بـــا وجـــود همـــه مشـــکالت و بـــا کمک هـــای داوطلبانـــه اعضـــا، هیـــات مدیـــره موفقیت هـــای خوبـــی در ایـــن 
ـــی  ـــالن مال ـــار بی ـــی، انتش ـــای حقوق ـــان دعواه ـــا، پای ـــکیل کارگروه ه ـــا تش ـــن آنه ـــه مهم تری ـــته اند ک ـــدت داش م
ـــه  ـــار خبرنام ـــا، انتش ـــه اعض ـــم ب ـــی منظ ـــدرال(، گزارش ده ـــری )ف ـــاختارهای سراس ـــاد س ـــا، ایج ـــش هزینه ه و کاه
ـــوارد  ـــان و م ـــی ایرانی ـــکالت بانک ـــری مش ـــا، پی گی ـــنجی از اعض ـــری ۱۴۰۰، نظرس ـــروژه هن ـــزاری پ ـــره، برگ کنگ

ـــر.  ـــیار دیگ بس

در بخش دوم این نشست، هیات مدیره به پرسش های اعضا پاسخ دادند.

شما می توانید ویدیو کامل نشست نوروزی اعضای هیات مدیره را در لینک های زیر بیابید:
https://www.iccongress .ca/news

https://www.youtube.com/watch?v=TXzsRMWmUwo
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سرانجام تغییر ساختار و فدرال شدن کنگره ایرانیان 
کانادا؛ مشروعیت زایی یا مشروعیت زدایی؟

بازخوانی روند فدرال شدن کنگره ایرانیان کانادا

انتخابات و مجمع عمومی  از  در روزها و هفته های اخیر و پیش 
در  کنگره  ساختار  تغییر  درباره ی  پرسش هایی   ۲۰۲۰ سال  در 
بود.  شده  مطرح  عمومی  صورت  به   ۲۰۱۸ سال  عمومی  مجمع 
این پرسش ها ضرورت ِ بازخوانی و بررسی تاریخی ساختار کنگره 
نمایان  را  امروز(  و  )برای آن مقطع زمانی  و گزینه های پیش رو 

کرده است.

اینجانب به عنوان یکی از اعضای سابق هیات مدیره که در مقاطع 
و  کرده ام  کار  کانادا  ایرانیان  کنگره  اساسنامه ی  روی  بر  مختلف 
را  دیگر  تغییر  چند  با  همراه  را  کنگره  ساختاری  تغییر  ایده ی 
پیشنهاد و تا تحقق آن توسط رای اعضا پیگیری کرده ام،  از این 
پرسش با اشتیاق استقبال می کنم و در این متن به برخی نکات 

اشاره می کنم که گاه مورد غلفت قرار می گیرد:

مقدس  اما  است،  محترمی  متن  “اساسنامه  پیش زمینه:   .1
و  هیات مدیره ها  تاریخی  تالش های  به  ابتدا  نیست!” 
داوطلبان این سازمان برای تغییر ساختار این نهاد اشاره ی 

مختصری می کنم. 
ایرانیان  کنگره  کلیدی  بنیان گذاران  از  یکی  آرین نژاد  مهرداد 
می ۲۰۰7  نهاد ۲7  این  زندگی  روزهای  اولین  همان  در  کانادا، 
در جلسه معرفی کنگره به شرکت کنندگان می گوید: »با روندی 
که در خود همین قانون آمده، می توانید اساسنامه را تغییر بدهید. 
قانون محترم است، ولی  اعضا می دهیم که  به  را  پیام  این  یعنی 

مقدس نیست!”

ایرانیان  اولیه کنگره  نهاد درباره ساختار  این  بنیان گذاران  آن چه 
کانادا طراحی کردند، در واقع ۲ بخش داشت: یک بخش زیربنا 
که آن مشخصه دوالیه ای بودن این نهاد است؛ یک الیه ی استانی 
که حضور ۵  روبنا  بخش  و یک  یا کشوری  فدرال  و یک الیه ی 
که  )فدرال(  کشوری  مدیره  هیات  یک  و  استانی  الیه  در  ناحیه 
تنها زمانی باید به طور رسمی تشکیل شود که کنگره های استانی 

موجود باشند. 

اولین قدم مشترک همه ی هیات مدیره ها برای تغییر ساختار کنگره 
در اساسنامه ، از طریق پرسشنامه های اولیه و در دسترس عمومی 
از آن پرسشنامه ها که به صورت  برداشته شده است. یک نمونه 
۳۰ پرسش تهیه شده توسط بهروز آموزگار در سال ۲۰۱۴ است 
که به طور خاص سوال ۱۸ آن، زیربنای ساختار یعنی وجود دو 
الیه را مورد پرسش قرار می داد و سعی در معرفی و پیشنهاد یک 
گزینه ی ساده تر یعنی یک ساختار یک الیه ای به اعضا می کرد، اما 
اعضا  برای  به دالیل دیگری، هیچ وقت  این پرسشنامه  متاسفانه 

فرستاده نشد و آن سال اساسنامه هیچ تغییری نکرد.

در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 زیرکمیته ای با مدیریت آقای دکتر شهرام 
زیرکمیته  آن  شد.  تشکیل  اساسنامه  بازبینی  برای  تابع محمدی 
کمیته  وقت  مدیر  آموزگار  بهروز  منتصب  تابع محمدی  آقای  و 

سیاست گذاری بودند که نزدیک به یک سال به طور مستمر، به 
بررسی نقاط ضعف اساسنامه پرداخت.

متاسفانه در زیرکمیته ی بازبینی اساسنامه )که بنده هم عضوی از 
آن بودم( پرسش مرتبط با زیربنای ساختار کنگره هیچ وقت مورد 
 ۵  ( کنگره  روبنای ساختار  از  پرسشی  ولی  نگرفت،  قرار  بررسی 
ناحیه ای بودن این ساختار( در طرح پرسشنامه ابتدایی مطرح شد، 
ولی از آن جا که زیربنای ساختار کنگره مورد پرسش قرار نگرفته 
ساختار  به  ابهام هایی  نهاد،  روبنای  تغییر  برای  ما  پیشنهاد  بود، 
پیچیده ی دوالیه ای اضافه کرد که در نهایت هیات مدیره را مجبور 
کرد تا این پرسش را به طور کامل از پرسشنامه ی ارسالی به اعضا 
حذف کند. توضیح هیات مدیره وقت، برای چرایی حذف این سوال 
و مشکالتی که تغییر روبنای ساختار کنگره ایجاد می کرد را اینجا 
با  ساختار  نظر  از  اساسنامه  هم  سال  این  اینکه،  نتیجه  ببینید. 

تغییری روبه رونشد. 

در نهایت در سال ۲۰۱۸  هیات مدیره ی بعدی با اتکا بر یادگیری 
از اشتباه های پیشین در بازبینی های ساختاری این نهاد، پس از 
بررسی قوانین باالدستی و مطالعه سازمان های اتنیکی مشابه دیگر 
در کانادا، مطابق با روند قانونی تغییر اساسنامه، ابتدا این تغییرها 
را در هیات مدیره تصویب کرد و پس از آن برای اعضا فرستاد و با 
به دست آوردن بیشتر از دو سوم آرا موفق شد اعضا را در تصویب 
»یک  ساختار  این  پایان  در  کند.  همراه  ساختاری  تغییرهای 

الیه ای« که پیشتر هم پیشنهاد شده بود، به اساسنامه راه یافت.

۲. تغییر ساختار کنگره و بازبینی اساسنامه، کلیدی برای 
حل بحران مشروعیت است. به طور خاص، ساختار ابتدایی 
بحران  سه  بود،  شده  پیشنهاد  اساسنامه  در  که  کنگره 

مختلف را به مرور برای این نهاد به وجود آورد:
ِساختار  بودن  غیرعملی  خاطر  به  مشروعیت  بحران   - اول 
پیشنهادی  ساختار  آن  با  کانادا  ایرانیان  کنگره  ِپیشنهادی: 
بنیان گذاران حدود ۱۱ سال توسط هیات مدیره هایی از جناح ها 
و جریان های گوناگون، مدیران و نخبگان متکثری مدیریت شده 
با گرایش های فکری مختلف  از این گروه ها  اما هیچ کدام  است، 
به  قدم  یک  حتی  را  کنگره  ساختار  عمل،  در  بودند  نتوانسته 
سوی طرح پیشنهادی بنیان گذاران نزدیک کنند. به عبارت دیگر 
ایرانیان کانادا« همیشه »شاخه ی استانی آنتاریو« مانده  »کنگره 

بود و هیچ استان دیگری نهاد معادلی را به ثبت نرسانده بود.
 

برای عملی  نشدن طراحی اولیه دو دلیل می توان در نظر گرفت: ۱. 
ناتوانی تمامی هیات مدیره ها در ایجاد یک کنگره ی استانی به جز 
شاخه ی آنتاریو. ۲. غیرعملی بودن طراحی اولیه به سبب پیچیده 
بودن بیش از حد ساختار دوالیه اش. علت هر چه بود، اساسنامه ای 
که طی ۱۱ سال مهم ترین بند ساختاری اش مورد غفلت واقع شده 
بود، بحران مشروعیتی برای کل نهاد ایجاد کرد که فعاالن کنگره 
و ناظران خارجی را به این پرسش واداشت که مشکل کجاست؟    

تایاز فخری
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نام/برنـد و سـاختار  دوم - بحـران مشـروعیت بـه خاطـر تضـاد 
پیشـنهادی: کنگـره ایرانیـان کانـادا نهـادی بود که حتـی در همان 
طـرح ابتدایـی، بنیادی کشـوری )فـدرال( را به عنـوان غایت نهایی 
سـاختاری خـود قـرار مـی داد؛ بـه عبـارت دیگر، سـازمانی کـه نام 
»کنگـره ایرانیـان کانـادا« را برای خـود برمی گزیند، نمی توانسـت و 
نمی توانـد انتظارهـای اعضای این سـازمان و حتی افـکار عمومی را 
بـرآورده کنـد، اگـر برای همیشـه شـاخه ی آنتاریو باقـی بماند. این 
نرسـیدن بـه هدف نهایـی مندرج در اساسـنامه بحران مشـروعیتی 
مضاعـف و مسـتمر بـرای نـام، برنـد و ظرفیت هـای ایـن سـازمان 

ایجـاد می کـرد. 

در سـال ۲۰۱7 ایـن بحـران مشـروعیت، شـکلی پیچیـده بـه خود 
گرفـت و بـه نظـر مـن حتـی ایـن نهـاد را در یـک قدمـی سـقوط 
اعتبـار اندوختـه اش قـرار داد. هیات مدیره باخبر شـد یک سـازمان 
غیرانتفاعـی دیگـر در ونکـوور، بـا نامـی بسـیار شـبیه بـه “کنگـره 
ایرانیـان کانـادا” و اساسـنامه ای مشـابه، بـه ثبـت رسـیده اسـت و 

فرصـت ایجـاد شـاخه ی کنگـره در ایـن اسـتان را از بیـن بـرد.

ایـن موضـوع هیات مدیـره را بـا ایـن وضعیـت بحرانـی مواجـه کرد 
کـه برنـد کنگـره ایرانیـان کانـادا بـه عنـوان یـک نهـاد غیرانتفاعی 
و کشـوری بـه دلیـل ایـن “آرمان گرایی سـاختاری” در خطر اسـت. 
زیـرا موسسـان ایـن نهـاد و هیـچ هیات مدیـره ای در تاریـخ کنگره 
تاکنـون، از ایـن نام/برنـد، بـه عنـوان یـک دارایی بی قیمـت در این 
سـازمان مراقبـت نکرده انـد. در واقـع خطر ثبـت ِنام ِکنگره توسـط 
هـر گروهـی سـودجو، خطـری بی انـدازه نزدیـک و واقعـی بـود و 
هیـات مدیـره مسـئولیت حقوقی و کامـال قانونی خود دیـد که این 
برنـد را “بـه شـکل موقـت ذخیـره” کنـد تـا هـم آن را بـه صـورت 
قانونـی در مجمـع عمومـی آینده اش بـه تصویب اعضا برسـاند، هم 
وظیفـه ی بدیهـی اش در قبـال محافظـت از برنـد کنگـره را در آن 

مقطـع و بـدون هیـچ درنگـی انجام داده باشـد.

سـوم - بحران مشـروعیت بـه خاطـر محرومیتِ تاریخـیِ اعضای 
ِاحتمالـی در کل کانـادا )“ندیـدن فیـل بـزرگ در وسـط اتـاق”(: 
آنچـه کـه از دید مـن حتی بحرانی تـر از دو بحران قبلـی می تواند 
قلمـداد شـود، معطـل مانـدن بخشـی از اهـداف اصلـی کنگـره و 
سـیطره ی بی چـون و چـرای داوطلبـان )هیات مدیـره و اعضـای( 
مقیـم اسـتان آنتاریـو از جایـی بـه بعـد، در تاریـخ زیسـته ی این 
نهـاد بـود. ایـن موضوع هم البتـه همانند دو بحـران قبلی مختص 

دوره ای خاص نیسـت. 

آنچـه که در عمل رخ داد جای تامـل دارد: هیات مدیره های مختلف 
بـه روی کار می آمدنـد و وقتی نمی توانسـتند داوطلبانی را تشـویق 
بـه بازگشـایی شـاخه ی اسـتانی جدیـد کننـد، آن مسـئولیت را از 
دسـتور کار خـارج می کردنـد. اصوال اساسـنامه هیچ گاه مسـئولیت 
تحقـق سـاختار ایده آلـش را بـه گـروه یـا کمیتـه ای واگـذار نکرده 
بـود. زیـرا گویی متقاعدکـردن داوطلبانـی در نقاطی دوردسـت که 
مشـکالت تشـکیل یک سـازمان ناآشـنا را می دیدند، ولـی هنوز به 
اهمیـت ایـن سـازمان آگاه نبودند، از تـوان هیات مدیره هـا بزرگ تر 

و در عیـن حـال از اولویت هـای آنـان کوچک تر اسـت.

و  آنتاریـو می آمدنـد  بـود؟ هیات مدیره هـای شـاخه  نتیجـه چـه 
برنامه های شـان  می گرفتنـد،  را  خودشـان  مواضـع  می رفتنـد، 
گسـترش  پـروژه ی  اجـرای  بـرای  دلیلـی  و  می کردنـد  پیـاده  را 
جغرافیایی این سـازمان نداشـتند. و در ادامه “فیل بزرگ در وسـط 
اتـاق دیـده نمی شـد”. این کـه ایـن سـازمان طـوری طراحی شـده 

اسـت کـه اختیـارات هیات مدیره ی شـعب اسـتانی آن چیزی کمتر 
از هیات مدیـره کشـوری نداشـت، اساسـا انگیـزه ای برای گسـترش 

سـازمان بـه ایـن هیات مدیره هـا نمـی داد. 

از جایـی به بعد، »اسـتانی بـودن« هیات مدیره ی کنگـره نزد برخی 
از اعضـا فرامـوش شـد؛ حتـی اوقاتـی کـه هیات مدیره هـا کامـال 
مسـئوالنه و اخالقـی، در همـه ی نامه نگاری هـای خـود بـا اعضـا، 
خودشـان را »هیات مدیـره ی شـاخه ی آنتاریـو« معرفـی می کردند، 
چـون منـع دیگـری نداشـتند، در بیـن اعضـا هـم ضـرورت ایجـاد 

شـاخه های جدیـد رنـگ باخـت.

هنگامـی که بـه تاریخ این سـازمان نـگاه می کنیـم، می بینیم آنچه 
در عمـل رخ داد، حـذف مشـارکت بخـش بزرگی از کسـانی بود که 
می توانسـتند اعضـای ایـن سـازمان در اسـتان های دیگـر باشـند. 
سـاختار پیشـنهادی ایـده آل کنگـره، مانعـی شـد در راه مشـارکت 
کسـانی که می توانسـتند و مایل بودند ۱۰ سـال ابتدایی تاریخ این 
نهـاد را نـه از بیـرون، بلکه از داخـل نظاره کننـد و در صورت امکان 

در آن تاثیـر بگذارند.

خالصـه می کنـم؛ چـون بـه هـر دلیلـی داوطلبانـی از اسـتان های 
دیگـر کانـادا یافـت نشـدند کـه در هیات مدیـره وقـت بیش تـری 
بگذارنـد، اعضایـی که می خواسـتند یک عضو سـاده کنگره باشـند 
از ایـن فرصـت و حـق طبیعی خود محروم شـدند. از دیـد من، این 
محرومیـت، بزرگ تریـن بحـران مشـروعیت کنگـره بوده اسـت که 
به مـرور در انتقادهـای شـهروندان ِخارج از آنتاریـو از هیات مدیره ها، 

رونـدی تصاعـدی بـه خـود می گرفت.    
  

3.  گزینه هـای موجـود چـه بودنـد؟ چـه هسـتند؟ مزایا و 
مشـکالت هـر گزینه چـه بوده اسـت؟

سـه گزینـه پیشـنهادی تاریخـی بـرای سـاختار ایـن نهـاد اینهـا 
بوده انـد:

اول - سـاختاری دوالیـه )استانی-کشـوری( بـا ۵ ناحیـه کـه طرح 
اولیـه اساسـنامه در سـال ۲۰۰7 همیـن بود.

● مزایـا: نیـاز به تغییر اساسـنامه نداشـت! نوعـی از فدرالیسـم در 
تصمیم گیـری امـن در برابـر “سـازمان ربایی”.

سـاختار  بـودن  )امکان پذیـر(  غیرعملـی  مشـکل  مشـکالت:   ●
پیشـنهادی، خطر از دسـت رفتـن برند کنگره، مشـکل ثبت کنگره 
در نواحـی چند اسـتانی، تضاد مسـئولیت حقوقـی هیات مدیره های 
نواحی در مقابل مسـئولیت حقوقی هیات مدیره کشـوری؛ تبعیض 

سـاختاری نسـبت بـه اسـتان های پرجمعیت تر.  

پیش تـر در مورد مشـکالت مختلف این سـاختار توضیح داده شـد. 
البتـه همان طـور کـه اینجـا می بینید، فهرسـت مشـکالت بزرگ تر 
از آن سـه مـورد بـود که بـرای جلوگیری از طوالنی شـدن این متن، 

تنها به سـه بحـران اصلی اشـاره کردیم. 

دوم -  سـاختاری دوالیـه )شهری-کشـوری( بـا نواحـی نامتناهـی، 
مبتنی بر تقسـیم بندی شـهری که پیشـنهاد شـهرام تابع محمدی 

در زیرکمیتـه بازبینـی اساسـنامه در سـال ۲۰۱۵ بود.

● مزایا: دادن اسـتقالل و وزن مسـاوی به شـهرها با جمعیت کمتر 
و حذف تبعیض سـاختاری نسـبت به اسـتان های پرجمعیت. 

● مشـکالت: مشـکل غیرعملـی )امکان پذیر(بودن، خطر از دسـت 



www.iccongress.ca                                                                                   No 02, March 2021
18

رفتن برند کنگره، مشـکل ثبت کنگره در شـهرهای مجاور، مشـکل 
ثبـت اسـتانی چندیـن شـاخه در یـک اسـتان، تضـاد مسـئولیت 
حقوقـی هیات مدیره هـای نواحـی در مقابـل مسـئولیت حقوقـی 

هیات مدیـره کشـوری. 
برخـی از ایـن مشـکالت پیش تـر توضیـح داده شـدند و برخـی هم 
در نامـه هیـات مدیـره وقت بـه زیرکمیته اساسـنامه بیان شـده اند.

سـوم - سـاختاری یک الیه )کشـوری( که پیشـنهاد تیم اساسنامه 
بهـروز آموزگار در سـال ۲۰۱۴ و هیات مدیره سـال ۲۰۱۸ بود.

● مزایـا: حـل سـریع بحران های بیـان شـده در باال، فراگیر شـدن 
)سـریع( کنگـره هـم بـه لحـاظ جغرافیایی و هـم از نظر گسـتره ی 
مخاطبـان و جامعـه ی هـدف کنگـره )فراگیـر بـودن(، عملی تریـن 
)امکان پذیرترین( سـاختار پیشـنهادی، سـادگی در عین پیچیدگی.

هیـات  تعـداد  کاهـش  گـذار.  دوران  سـال  یـک  مشـکالت:   ●
نفـر.   9 بـه  نفـر   ۵۴ )حداکثـر(  از  نهـاد  ایـن  مدیره هـای 

مشـکل یـک سـال دوران گـذار یعنـی در سـال اولی که ایـن تغییر 
بـه تاییـد مجمـع عمومـی می رسـد، هیـات مدیره کشـوری شـده 
اسـت ولـی یـک سـال طـول می کشـد تـا نامزدهای سـایر شـهرها 
ایـن امـکان را پیـدا کننـد تا بـه هیات مدیـره ی کشـوری بپیوندند.  

4. آیـا رونـدی که بـرای تغییر قانـون اساسـنامه در مجمع 
عمومـی سـال ۲018 طی شـد، قانونی و اخالقـی بود؟

سـعید حریـری به قطـع یکـی از نویسـندگان کلیدی اساسـنامه ی 
اولیـه ی کنگـره ایرانیـان کانـادا بـوده اسـت. ۲6 مـی ۲۰۱7 او و 
سـایر بنیان گـذاران کنگـره ایرانیـان کانـادا نامـه ای سرگشـاده بـه 
هیات مدیـره ی وقـت )کـه در آن زمـان من هـم یکی از آنهـا بودم( 
نوشـتند و انتقاداتـی را مطـرح کردنـد کـه برخـی مرتبط بـا تغییر 

سـاختار ایـن نهـاد بود.

بـرای نمونـه، آنهـا از “ثبـت موقت” فـدرال برند کنگره ابـراز نگرانی 
کـرده بودنـد و گمان این را بـرده بودند که این تـالش هیات مدیره، 
اقدامـی بـرای بـه محاق بـردن ایـن نهاد اسـت و کنگره قصـد دارد 
بـدون تغییـر اساسـنامه و بـا بهره گیـری از محبوبیـت نسـبی خود 
بیـن اعضـای آن زمـان ایـن نهـاد، اساسـنامه را دور بزنـد و خود را 

هیات مدیـره ی کشـوری ایـن نهاد معرفـی کند!

همان طور که در بخش دوم بحران مشـروعیت در این متن خواندید 
ایـن پیشـنهاد بـرای مقابله بـا خطری بود کـه برند کنگـره را تهدید 
می کـرد و بنیان گـذاران کنگره در آن مقطـع از آن بی خبر بودند. در 
پـی ایـن نامه و پاسـخی که هیات مدیره ۱۰ اوت همان سـال خطاب 
بـه بنیان گذاران منتشـر کرد، جلسـه ی گفت وگویی بـا بنیان گذاران 
هیات مدیـره ترتیـب داده شـد کـه در بخشـی از آن جلسـه دیدگاه 
آقـای سـعید حریـری در مورد تغییر سـاختار اساسـنامه، تایید حق 
تمامـی اعضـا بـرای درخواسـت تغییـر اساسـنامه و قانونـی بـودن 
چنیـن پیشـنهادی بیـان شـد، اگـر و فقط اگـر از رویه ی مشـخص 
خـود اساسـنامه برای تغییـر آن پیـروی کند: »اگـر گروهی تصمیم 
بگیرنـد بـرای فدرال شـدن اساسـنامه اقـدام کننـد، می تواند مجمع 
عمومی تشـکیل دهند و بر اسـاس آن مفاد اساسـنامه که چگونگی 

تغییـر اساسـنامه را توضیـح می دهد، جلـو برود«.

بـاری، هیات مدیـره بـه آنچـه که تـا اینجا آمـد اکتفا نکـرد و پیش 
از تصمیـم نهایـی بـه اعالم درخواسـت تغییـر اساسـنامه در مجمع 

عمومـی سـال ۲۰۱۸ قدم های بیشـتری بـرای اطمینـان از اخالقی 
بـودن چنیـن تصمیمـی برداشـت. مـا می دانسـتیم در سـال های 
پیـش مشـورت زیـادی از اعضا، متخصصان و موسسـان این نهاد در 
مورد سـاختار ایده آل شـان انجـام گرفته بود که خوشـبختانه بخش 

بزرگـی از آن در دسـترس بود. 

هیـات مدیـره توانسـت بر پایـه ی آن دانش و با گسـترش تحقیقات 
خـود بـه ایـن نتیجـه برسـد که »یـک الیـه کـردن« سـاختار این 
نهـاد در واقـع منطبـق بر تجربـه ی سـاختارهای غیرانتفاعی سـایر 
نهادهـای مشـابه و حتـی طرح پیشـنهاد دولت کانادا برای سـاختار 
سـازمان های غیرانتفاعـی در ایـن کشـور اسـت. بـه همیـن دلیـل، 
نتایـج ایـن مطالعـه را در اختیار اعضـا قـرار داد و از آنها نظرخواهی 

کرد.

در نهایـت، هیات مدیره پیشـنهاد تغییر اساسـنامه را  ۲ می ۲۰۱۸ 
و مجمـع عمومـی آن سـال به رای اعضـا قرار داد که بنـا به گزارش 
کمیتـه انتخابات و رسـانه های محلی موفق شـد بـا ۲۲9 نفر موافق 
و ۳۱ نفـر مخالـف )یعنی بیـش از ۸۸ درصد شـرکت کنندگان( این 

تغییر را به تصویب برسـاند.

تردیـد در مـورد مشـروعیت یـک عمل سیاسـی، بـر اسـاس تعداد 
موافقان و مخالفان را شـاید بشـود با نمونه ی مشـابه مجمع عمومی 
سـال ۲۰۱6 کـه تغییرهـای دیگر اساسـنامه، پیشـنهادی از سـوی 

زیرکمیتـه ی بازبینـی اساسـنامه، به تصویب رسـید مقایسـه کرد.

در مجمـع عمومـی سـال ۲۰۱6 موافقـان تغییر اساسـنامه ۲67 نفر 
و مخالفـان آن ۲6 نفـر )یعنـی بیش از 9۱ درصد شـرکت کنندگان( 
گـزارش شـدند. قضـاوت دربـاره مقایسـه ایـن اعـداد را بـه عهده ی 
سـالمت  موضـوع  کـه  می کنـم  اضافـه  و  می سـپارم  خواننـدگان 
رای گیـری در انتخابات هـای کنگـره مبحـث تاریخی دیگری اسـت 
کـه موضـوع این نوشـته نیسـت؛ امـا به برداشـت نویسـنده، بـا این 
توضیحـات بـه خوبـی بـه اثبـات می رسـد کـه هیـات مدیـره وقت 
کنگـره نه تنهـا کاری غیرقانونی یا غیراخالقی نکرده، بلکه توانسـته 
اسـت که مشـکلی بزرگ و بحران زا را که از عوامل مشـروعیت زدایی 
تمامـی سـال های گذشـته هیات مدیره هـای مختلف و سـاختار این 
نهـاد بـوده اسـت، را به خوبـی مدیریت و حل کند و ایـن چالش را به 
یـک فرصـت بی نظیـر برای همـه ی جریان هـای مختلف بـدل کند.

از زاویـه ای دیگـر، شـاید بدیهی تریـن اثبـات ایـن مشـروعیت زایی، 
اسـتفاده ی مخالفـان تغییر سـاختار کنگـره در اساسـنامه، از برکت 
و اثـرات همیـن قانـون نوین، بـرای اولین بـار در تاریخ نهـاد کنگره 
ایرانیـان کانـادا اسـت که برای مجمـع عمومی سـال ۲۰۱9 صورت 

پذیرفته اسـت.

“کارزار تغییـر و بازسـازی کنگـره ایرانیـان کانـادا”  ۴ اوت ۲۰۲۰ 
نامزدهـای خـود را بـرای هیات مدیـره بـه عمـوم معرفی کـرد که از 
میـان 9 نفر،  ۵ نفرشـان خارج از اسـتان آنتاریـو زندگی می کردند. 
امکانـی کـه حتـی بـرای یـک نامـزد، پیـش از تغییـر سـاختاری 

اساسـنامه در سـال ۲۰۱۸ ممکـن نبوده اسـت. 

بـا ایـن امیـد کـه گسـترده شـدن گسـتره ی جغرافیایـی کنگـره 
ایرانیـان کانـادا با گسـترش روزافـزون اعضـای این نهاد هـم همراه 
شـود تـا مشـروعیت این نهـاد را در سـال های آینده از ایـن نظر نیز 
مـورد تقویـت قـرار دهد تـا نتایج این تغییـر موثر و اساسـی هر روز 

بیش تـر از پیـش بـرای همگی اعضـا نمایان شـود.
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سه طرح توسط اعضای
کارگروه ساختار سازمانی بررسی می شود

گزارش نشست کارگروه ساختار سازمانی کنگره ایرانیان کانادا

در ابتدای نشست ۱۲ فوریه، پیشنهادی از سوی مازیار شیبانی فر 
با عنوان »طرح گذار به کنگره ای مشاور محور« ارایه و توضیح هایی 
درباره آن به اعضای حاضر در جلسه بیان شد. شرکت کنندگان در 
نشست به بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح پرداختند و آن را از 

جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند.

طرح  مشکالت  و  امتیازها  برشمردن  ضمن  نشست،  در  حاضران 
جدید، به کوشش های انجام شده در دوره های قبلی کنگره اشاره 
کردند و با به اشتراک گذاشتن چند مورد از کارهای انجام شده، 
های  کارگروه  بار  چندین  کنگره  عمر  طول  در  که  شدند  یادآور 
مطالعات  با  و  پرداخته اند  مشابه  سازمان های  بررسی  به  مختلف 
در  مناسب  تغییرختی  است  شده  سعی  کارشناسی  و  تطبیقی 

ساختار کنگره ایجاد شود.

عمومی  مجامع  در  تصویب  با  تغییرها  این  از  قابل توجهی  بخش 
دوستان  از  تن  چند  است.  شده  اجرایی  و  رسیده  تصویب  به 
تاکید کردند که با وجود نقاط ضعف زیادی که هنوز وجود دارد، 
اساسنامه کنگره دستاورد باارزشی است که می تواند مبنای رشد و 

توسعه کنگره قرار بگیرد.

ادامه، یک بار دیگر طرح منطقه ای شدن کنگره مورد بررسی  در 
قرار گرفت که از طرف شجاع الدین ضیاییان مطرح شده بود. چند 
بحث  مورد  نیز  را  این طرح  و ضعف  قوت  نقاط  از حاضران،  تن 

قرار دادند.

جمع بندی:
مطالعه  و  تحقیق  دوره  چندین  حاصل  که  کنونی  اساسنامه   -1
سازمان های مشابه است، هر چند ایده آل و بی نقص نیست، ولی 
ادامه بررسی های  با  باید  همچنان می تواند مبنای کار ما باشد و 

کارشناسی کامل تر و کاراتر شود.
تالش  منطقه ای«  »ساختار  و  محور«  »مشاور  طرح   دو  هر   -۲
ایرانیان  بزرگ  جامعه  نیازهای  با  را  کنگره  ساختار  که  می کنند 
کانادا هماهنگ تر کنند و هر دو این طرح ها به مردم ساالرانه تر و 
عضو محورتر شدن کنگره و مشارکت هر چه بیشتر اعضا کمک 

می کند.
3- قرار شد که 6 نفر از دوستان در سه گروه کاری زیر شروع به 
کار کنند و نتایج را در نشست های بعدی کارگروه ساختار سازمانی 

به اطالع سایر اعضا برسانند:

شرح وظایف و ترکیب گروه ها:
توجه  با  اساسنامه  اصالحی  موارد  پیشنهاد  و  بررسی   :1 گروه 
فارسی  ترجمه  و  انتخابات  دوره  پلتفرم های  و  نظرسنجی ها  به 
اساسنامه را انجام دهند. مسئولیت این بخش برعهده تایاز فخری 

و بهرام سرویان قرار گرفت.
گروه ۲: بررسی »طرح مشاور محور« و ارایه پیشنهادهای مشخص 
کلی  چارچوب  در  طرح  این  تمام  یا  بخش ها  کردن  عملی  برای 
مازیار  می رسد.  انجام  به  گروه  این  سوی  از  موجود  اساسنامه 

شیبانی فر و رضا نامداری مسئولیت این بخش را عهده دار شدند.
گروه 3: بررسی »ساختار منطقه ای « و ارایه پیشنهادهای عملی 
در  دارد،  وجود  محلی  انجمن های  ایجاد  زمینه  که  مناطقی  در 
انجام خواهد شد.  گروه  این  در  موجود  اساسنامه  کلی  چارچوب 
شجاع الدین ضیائیان و کیهان رضوی در این گروه فعالیت می کنند.
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تالش برای ایجاد موسسه ای مشاور محور 
Consultant-Centered

طرحی به منظور توسعه کنگره ایرانیان کانادا:

کنگـره ایرانیـان کانـادا تاسـیس شـد بـا ایـن هدف کـه برخی 
از اعضـای جامعـه ایرانیـان کانـادا بـاور داشـتند کـه در صورت 
یکپارچگـی و اتحـاد جامعه ایرانـی، مشـارکت در جامعه بزرگ 
کانادایـی  امکان پذیرتـر و دسـتیابی بـه خواسـته های گروهـی 

آسـان تر اسـت.

کـه  یابـد  توسـعه  می توانـد  صورتـی  در  موسسـه ای  چنیـن 
بتوانـد نظـر اعضـای خـود را به خوبـی تامیـن کنـد و از رهگذر 
عملکـرد مناسـب خـود، دیگر اعضـای جامعه ایرانـی را به خود 
فرابخوانـد. در ایـن میـان، “مشـاوره” کلیدی تریـن عنصر ایجاد 
همدلـی بیـن اعضـای چنیـن نهـادی اسـت تـا از مشـارکت و 
تاثیرگـذاری مسـتقیم خـود بـر سیاسـت های چنیـن نهـادی 
اطمینـان یابنـد. از این رو، بر آن شـدم تـا در قالب طرحی )که 
بـه یقیـن کامـل و بـدون ایـراد نیسـت( چارچوب هـای اصلـی 

چنیـن نهـادی را از دیـدگاه خـودم، ترسـیم کنم.

بر اساس این طرح، کنگره ایرانیان کانادا از 3 بخش کلی 
تشکیل خواهد شد:

)Committees( کارگروه ها •
 )Policy Council( شورای سیاست گذاری •

 )Jury Committee( هیات داوری •

معرفی کارگروه ها
 )Committees(

• اعضـای کنگـره در انتخابـات خـود را بـرای تصـدی عنـوان 
دبیـر و معـاون هـر کارگـروه نامـزد )کاندیـدا( می کننـد.

• کارگروه ها از 9 عنوان مختلف تشکیل شده است.
• شـرح دقیـق وظایـف هـر کارگـروه مشـخص اسـت و افرادی 
کـه خـود را نامـزد کرده انـد، بایـد بـر اسـاس شـرح وظایـف 
تعییـن شـده در هر کارگروه، خـود را معرفی و برنامه های شـان 

را ارایـه کنند.
• بـرای انتخابـات آینـده، هیـات مدیـره کنونـی و در دوره های 
بعـد کارگـروه خدمـات اداری و روابط عمومـی وظیفـه بررسـی 
نحـوه معرفـی و تبلیغـات نامزدهـا را برعهـده خواهند داشـت.

• از میـان کسـانی کـه نامـزد شـده اند، دو نفری کـه بیش ترین 
رای را آورده انـد، بر اسـاس تعـداد آرا به ترتیب نفـر اول رییس 

و نفـر دوم معاون کارگـروه  خواهند بود.
• هـر کارگـروه 7 مشـاور اصلـی دارد کـه بـا دبیـر و معـاون 

می شـوند. نفـر   9 مجمـوع  در  کارگـروه 
• دبیـر کارگـروه پـس از به دسـت آوردن رای اکثریـت )۵۰+۱ 
درصـد کل آرا( از افـراد عالقمنـد دعـوت بـه همـکاری می کند 
و موظـف اسـت بـه طـور مسـاوی از طیف هـای اصلـی ۴ نفر را 

برگزیند.
• اگـر تعـداد افراد مسـتقل قابل توجه باشـد، بایـد ۳ نفر از هر 

طیف و ۱ نفر مسـتقل برگزیده شـوند.
• اگـر تعـداد طیف هـا بیـش از دو گـروه باشـد، بایـد طیف هـا 
بـر اسـاس تعـداد طـرف داران تقسـیم بندی شـوند و بـر همان 

اسـاس از میـان آنهـا مشـاوران سـهم بگیرند.
بـه  و  طراحـی  مشـترک  پروژه هـای  می تواننـد  کارگروه هـا   •
اجـرا درآورنـد. بـه ایـن صـورت که یـک کارگروه طـرح خود را 
بـرای دریافـت کمـک بـه دبیر کارگـروه دیگـر ارایـه می کند و 
پـس از تصویـب طـرح در هر دو کارگـروه، وظیفه هـر کارگروه 
تعییـن و پـروژه معرفی می شـود و شـروع بـه فعالیـت می کند.

• در صـورت اسـتعفای دبیـر کارگـروه، معـاون به عنـوان دبیر 
شـناخته و معرفـی می شـود و از میـان گزینه هـای موجود یک 

مشـاور به کارگـروه افزوده می شـود.
• در صـورت اسـتعفای معـاون کارگـروه، دبیر اقـدام به انتخاب 
یـک مشـاور از میـان گزینه هـای موجـود می کند و یـک نفر را 

به عنـوان معـاون برمی گزیند.
• در صـورت اسـتعفای یک یا چند مشـاور، از میـان گزینه های 

موجـود فـرد یا افراد مـورد نظر جایگزین می شـوند.

معرفی شورای سیاست گذاری
  )Policy Council(

• اسـاس کار شـورای سیاسـت گذاری تعیین مواردی اسـت که 
خـط مشـی کلـی کنگـره در طـول دوره مـورد نظـر را تبییـن 

می کنـد.
دبیـران  انتخـاب  بـه  سیاسـت گذاری  شـورای  رییـس   •
کارگروه هـا بـا حداکثـر )۱+۵۰ درصـد( آرا تعییـن می شـود. به 
ایـن ترتیـب که در نخسـتین نشسـت پـس از اتمـام انتخابات، 
افـرادی خـود را نامزد )کاندیـدا( می کنند و دیگر اعضای شـورا 

بـه آنهـا رای می دهنـد.
• اگـر هیچ کـس میـزان رای الزم را بـه دسـت نیـاورد، گـروه 
داوری و شـورای سیاسـت گذاری هم زمـان در یـک نشسـت به 
یکـی از  ۲ نفـر نامزدهایی کـه بیش ترین تعـداد رای مردمی را 

آورده انـد، رای خواهند داد.

مازیار شیبانی فر
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• اگـر بـاز هم، هیچ کـدام رای حد نصـاب را به دسـت نیاورد، 
کل اعضـای کارگروه هـا همـراه اعضـای شـورای داوری بـه دو 
نفـر کـه بیش تریـن تعـداد رای مردمـی را داشـته اند رییـس 

شـورای سیاسـت گذاری را انتخـاب خواهنـد کرد.
• تنهـا وظیفـه رییـس شـورای سیاسـت گذاری نظـارت بـر 

حسـن انجـام امـور اسـت و وظیفـه اجرایـی نـدارد.
• رییـس شـورا بـه ترتیـب دو نفـر از اعضـای شـورا را بـه 
عنـوان نایـب رییـس اول و دوم انتخـاب  و معرفـی می کنـد 
تـا در صـورت غیبـت یـا اسـتعفای وی به طـور موقـت امور را 

مدیریـت کننـد.
• در صـورت اسـتعفای رییس شـورا، پـس از انتخاب و معرفی 
کرسـی خالـی شـده، بـه همـان شـیوه انتخـاب رییس شـورا، 

رای گیـری صورت خواهـد گرفت.
• شـورای سیاسـت گذاری موظـف اسـت هـر ۳ هفتـه یک بار 
بـه طـور مرتـب جلسـه برگـزار کنـد و بـه بررسـی مسـایل 

عمومـی کنگـره بپردازنـد.
از  سیاسـت گذاری  شـورای  اعضـای  درصـد(   ۵۰+۱( اگـر   •
عملکرد رییس ناراضی باشـند، در نخسـتین نشسـت، موضوع 

بـه طـور عمومـی مطرح می شـود.
• افـرادی کـه خواهـان عـزل رییـس هسـتند بایـد دلیل های 

خـود را مسـتند به شـورا ارایـه کنند.
یـا  ادامـه  بـرای  رای گیـری  نشسـت،  همیـن  پایـان  در   •
جلوگیـری از فعالیـت رییـس انجـام می شـود. در صورتـی که 
7 دبیـر رای بـه عـزل وی بدهنـد، رییس عـزل و نایب رییس 
اول بـه طـور موقت انجـام وظیفـه می کند تا انتخابـات رییس 

جدیـد در اولیـن فرصـت برگزار شـود.
• شـورای سیاسـت گذاری با همکاری هیـات داوری موضوعی 
کـه در کارگروه هـا بـا اختـالف نظـر مواجـه شـده اسـت را 

می توانـد مـورد بررسـی قـرار دهـد اگر:

- ارتباط مستقیم با کنگره و اعضای آن داشته باشد
- خارج از شرح وظایف کارگروه ها نباشد

- مغایر با اساسنامه نباشد
- حمایت ۴ عضو اصلی از هر کارگروه را داشته باشد

• موضـوع مـورد نظـر بـه صـورت مشـترک بـه رای شـورای 
سیاسـت گذاری و هیات داوری گذاشـته می شـود و در صورت 
بـه دسـت آوردن اکثریـت )۱+۵۰ درصـد( آرا کارگروه موظف 

بـه فعالیـت در موضـوع مـورد نظر خواهـد بود.
ــرح  ــا مط ــتور کار کارگروه ه ــارج از دس ــی خ ــر موضوع • اگ
شــود، شــورای سیاســت گذاری می توانــد آن را بررســی 

ــه ســه شــرط: کنــد ب

- اکثریـت )۱+۵۰ درصـد( اعضـای شـورا بـا بررسـی موضـوع 
باشـند. موافق 

- ارتباط مستقیم با کنگره و اعضای آن داشته باشد.
- مغایر با اساسنامه نباشد.

• موضـوع مـورد نظـر باید بـا هیـات داوری در میان گذاشـته 
بـه  نظـر  مـورد  موضـوع  دربـاره  نهایـی  رای گیـری  و  شـود 
رای گیـری تمامـی اعضـای کارگروه هـا و هیـات داوری )۱۰۰ 
نفـر( گذاشـته شـود و در صورتی کـه دسـت کم اکثریت اعضا 

)۱+۵۰ درصـد( بـه آن رای مثبـت دهنـد، به عنـوان موضـع 
رسـمی کنگـره قابل انتشـار اسـت.

معرفی هیات داوری
 )Jury Committee(

• ایـن هیـات وظیفه اش داوری کردن در مورد مسـایلی اسـت 
کـه در تصمیم گیـری بـا اختالف نظر شـدید مواجه می شـود.

• هیات داوری را ۱9 نفر تشکیل خواهند داد.
• هنـگام انتخابـات کنگـره، اعضایـی کـه عالقمند بـه فعالیت 
در ایـن شـورا هسـتند، خـود را نامـزد حضـور و فعالیـت در 

هیـات داوری می کننـد.
• پـس از آنکـه ۱9 نفـر بـر اسـاس به دسـت آوردن بیش ترین 
تعـداد آرا انتخـاب شـدند، فردی کـه بیش ترین تعـداد رای را 
آورده اسـت، بـه عنوان رییـس و دو نفر بعدی بـه عنوان نایب 
رییـس اول و دوم انتخـاب می شـوند تـا در صـورت اسـتعفا یا 

غیبـت رییـس، وظایف او را برعهـده بگیرند.
• اگـر اختالف نظـری در بین اعضای هر کارگروه ها یا شـورای 
سیاسـت گذاری بـه وجـود بیایـد و بـا رای گیری درونـی قابل 
حـل نباشـد، در نشسـتی میان دبیـر کارگروه، رییس شـورای 
سیاسـت گذاری و رییـس هیـات داوری مطـرح می شـود و در 

صورتی کـه موضوع:
- ارتباط مستقیم با کنگره و اعضای آن داشته باشد

- خارج از شرح وظایف کارگروه ها نباشد
- مغایر با اساسنامه نباشد

- حمایت ۴ عضو اصلی از هر کارگروه را داشته باشد
در هیـات داوری بـه رای گذاشـته می شـود و در صورتـی کـه 
رای اکثریـت )۱+۵۰ درصـد( را بـه دسـت بیـاورد، قابل طرح 

در کارگـروه مـورد نظر اسـت.
ــش  ــت گذاری پی ــورای سیاس ــری در ش ــالف نظ ــر اخت • اگ
ــی از  ــاورد و گروه ــت نی ــه دس ــر آرا را ب ــه حداکث ــد ک بیای
ــد،  ــا بســیار مهــم تشــخیص بدهن اعضــا موضــوع را مهــم ی
ــتی  ــا در نشس ــود ت ــوت می ش ــات داوری دع ــس هی از ریی
مشــترک شــرکت کنــد و حــرف هــر دو گــروه را بشــنود و در 

ــی کــه موضــوع: صورت

- ارتباط مستقیم با کنگره و اعضای آن داشته باشد
- خارج از شرح وظایف کارگروه ها نباشد

- مغایر با اساسنامه نباشد
- حمایت ۴ عضو اصلی شورای سیاست گذاری را داشته باشد

در هیـات داوری مطـرح و در صـورت به دسـت آوردن اکثریت 
)۱+۵۰ درصـد( آرا بـرای ارایـه عمومی تصویب می شـود.

• در صورتــی کــه موضــوع بســیار حســاس باشــد، بــه 
تشــخیص رییــس هیــات داوری و موافقــت رییــس شــورای 
ــای  ــنجی اعض ــورد نظرس ــدا م ــوع ابت ــت گذاری موض سیاس
ــرار  ــر( ق ــات داوری )۱۰۰ نف ــت گذاری و هی ــورای سیاس ش
می گیــرد و در صــورت به دســت آوردن اکثریــت )۵۰+۱ 
ــی  ــرای تمام ــنجی ب ــب نظرس ــد در قال ــد( آرا می توان درص
اعضــای کنگــره مطــرح و در صــورت بــه دســت آورن 
اکثریــت )۱+۵۰ درصــد( آرا بــه صــورت رســمی و به عنــوان 

ــود. ــالم می ش ــره اع ــع کنگ موض
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قانون های کلی
 )Common Rules(

-  هـر عضـو کنگـره در هـر انتخابات فقـط اجـاره ثبت نام در 
یـک عنوان مشـخص را دارد.

-  اعضـای کنگـره می تواننـد حداکثـر دو دوره پیاپی به عنوان 
رییس شـورای سیاسـت گذاری یا هیات داوری انتخاب شـوند 
و پـس از آن یـک دوره دو سـاله بایـد از شـرکت در انتخابـات 

کنند. کناره گیـری 
-  سـایت کنگـره بایـد به صـورت دو زبانه اداره شـود. تمامی 
مصوبه هـا، نظرسـنجی ها و صورت جلسـه ها بایـد بـه دو زبـان 
انگلیسـی و فارسـی منتشـر شـود. وظیفـه ترجمـه مطالب بر 

عهـده دبیـران کارگروه ها اسـت.
و  سیاسـت گذاری  شـورای  و  کارگروه هـا  اعضـای  تمامـی   -
اداری لـوح  بایـد از سـوی کارگـروه خدمـات  هیـات داوری 

تقدیـر بـه خاطـر کار داوطلبانـه دریافـت کننـد.
- آن گـروه از اعضـای کنگـره کـه عضـو هیچ کـدام از سـه 
بخـش اصلـی کنگره نیسـتند، اما در ایـن نهاد فعالیـت مداوم 
)بیـش از ۲۱ سـاعت در هفتـه( دارنـد، باید از سـوی کارگروه 
خدمـات اداری لـوح تقدیـر کار داوطلبانـه دریافـت کنند. این 

افـراد از سـوی کارگروه هـا بایـد معرفی شـوند.

بر اسـاس این طـرح کنگـره ایرانیان کانـادا صاحب ۹  
بود: )Committee( خواهد  کارگـروه 

)Finance(  مالی و خزانه داری  -
  )Official Services(  خدمات اداری  -

)Cultural and Art(  فرهنگی و هنری  -
 )Research and Development(  تحقیق و توسعه  -

)Public Relations and Survey(  روابط عمومی و نظرسنجی  -
)Children and Youth(  کودکان و نوجوانان  -

)Mental Health(  سالمت روان  -
)Elderlies and Disabled(  سالمندان و افراد کم توان  -

 )Society(  جامعه  -

معرفی کارگروه مالی و خزانه داری
    )Finance(

ــای  ــاس برنامه هـ ــر اسـ ــه بـ ــم بودجـ ــه و تنظیـ ۱-  تهیـ
مصـــوب.

۲- بررســـی و پیشـــنهاد راه هـــای اعمـــال صرفه جویـــی در 
هزینه هـــا.

۳-  ارایه پیشنهاد برای افزایش درآمد های موسسه.
ــه  ــه گــزارش ب ــرای ارای ــزاری نشســت های ســه ماه ب ۴- برگ

شــورای سیاســت گذاری و اعضــا.
۵- توزیـع و تخصیـص اعتبارهـای دریافتـی بیـن فعالیت های 

مختلـف بـر اسـاس اولویت ها.
6- تنظیم و کنترل جریان نقدینگی.

ـــا و  ـــت درآمده ـــا و دریاف ـــت هزینه ه ـــبه و پرداخ 7- محاس
نگهـــداری حســـاب های مربـــوط.

۸-  ثبـت و ضبـط و نگهـداری فعالیت های مالـی در چارچوب 
سازمان. مقررات 

9- تهیـه گزارش هـا و صورت هـای مالـی )ترازنامـه، صـورت 

سـود و زیـان و …(
۱۰-  حفـظ و نگهداری اسـناد، اوراق بهادار و ضمانت نامه های 

دریافتی.
۱۱-  بررسـی پیشـنهادهای مربـوط به برون سـپاری از سـوی 
شـورای سیاسـت گذاری )بـرآورد هزینـه، میـزان توانایی مالی 

موسسـه، بررسی پیشـنهاد شـرکت ها  و ...(

معرفی کارگروه خدمات اداری
 )Official Services(

۱- هماهنگـــی بـــرای تشـــکیل نشســـت های شـــورای 
سیاســـت گذاری و هیـــات داوری و تهیـــه صورت جلســـه 

و دیگـــر اقدام هـــای اداری.
ــگارش  ــی و ن ــع عموم ــی مجم ــرای برپای ــی ب ۲- هماهنگ

صورت جلســه.
۳- دریافت برنامه  کاری و تقویمی کارگروه ها.

ــر برپایــی مرتــب نشســت ها و گــزارش نهایــی  ۴- نظــارت ب
جلســه ها.

نشســت  در  طــرح  و  کارگروه هــا  شــکایت  دریافــت   -۵
داوری. هیــات  و  سیاســت گذاری  شــورای 

6- هماهنگــی بــرای زمــان برپایــی نشســت هیــات داوری و 
صورت جلســه ها. نــگارش 

در  نهایی شــده  اداری  مصوبه هــای  ابــالغ  و  دریافــت   -7
سیاســت گذاری. شــورای 

ــرای  ــی ب ــه روابط عموم ــات داوری ب ــم هی ــالغ تصمی ۸- اب
ــنجی. ــام نظرس انج

معرفی کارگروه فرهنگی و هنری
)Cultural and Art(

۱- حمایـت از طرح هـای هنـری در زمینه هـای مختلف تولید 
یا انتشـار.

۲- حمایت از برگزاری و معرفی آداب و رسوم ایرانی.
۳- حمایـت از رویداد هـای فرهنگـی هماننـد کتاب خوانـی یـا 

داستان نویسـی.
هنـری  و  فرهنگـی  گروه هـای  از  میزبانـی  و  حمایـت   -۴

ایرانـی. غیـر  فارسـی زبان 
۵- همـکاری بـا موسسـه های مـردم نهـاد فعـال در عرصـه 

فارسـی زبانان. هنـر  و  فرهنـگ 
6- تـالش بـرای تعییـن زبـان فارسـی بـه عنـوان  زبـان دوم 

ایرانی نشـین. مناطـق  در  مـدارس  آموزشـی 
منظـور  بـه  هنـری  و  فرهنگـی  مسـابقه های  برگـزاری   -7

هم گرایـی. و  مـدارا  فرهنـگ  گسـترش 
۸- بزرگ داشت فعاالن فارسی زبان عرصه فرهنگ و هنر.

9- فراهم آوردن همکاری میان گروه های هنری.
۱۰- برقـراری پـل ارتباطـی میـان حامیـان )اسپانسـرهای( 
فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری و گروه های فعال فارسـی زبان.

 

معرفی کارگروه تحقیق و توسعه
)Research and Development(

۱- برگزاری کالس های آموزشی برای تازه وارادن.
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آمـوزش  جملـه  )از  اطالع رسـانی  دوره هـای  برگـزاری   -۲
اسـتارت آپ(.

۳- گفت وگو با موسسه های مردم نهاد با شرح وظایف مشترک.
۴- تحقیـق دربـاره ایجـاد صنف های شـغلی درون کنگره برای 

کمک بـه کاریابی.
۵- تحقیق و راهنمایی اعضا برای استفاده از کمک هزینه های 

مختلف دولتی.
6- ارایه آموزش درباره ساختار سیاسی کانادا به عالقمندان.

7- برگـزاری دوره هـای آمـوزش آشـنایی با مسـایل مـورد نیاز 
بازنشسـتگی، مسـایل حقوقـی،  )بیمـه،  در جامعـه کانادایـی 

مراجعـه بـه پلیـس، جلوگیـری از کالهبـرداری و ...(
۸- تحقیـق دربـاره نحـوه دریافت بـورس بـرای دانش جویان و 

اعضا. دانش آمـوزان 
9- معرفی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر کانادا.

معرفی کارگروه روابط عمومی و نظرسنجی
   )Public Relations and Survey(

۱-  نگه داری و به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی کنگره.
۲- تعیین ادمین و مقررات فروم کنگره.

۳- تالش برای توسعه و بهبود سایت.
بـرای  کانـادا  فارسـی زبان  رسـانه های  بـا  ارتباط گیـری   -۴

کنگـره. مطالـب  انتشـار 
۵- ایجاد بخش انتشارات کنگره.

6- نظارت بر بخش انگلیسی سایت.
7- انعکاس خواسته ها و نیازهای اعضا به کارگروه ها.
۸- دسته بندی و ارایه ایمیل های ارسالی به کنگره.

9- انجام نظرسنجی و انتشار نتایج آن.
۱۰- انتشار خبرنامه.

معرفی کارگروه کودکان و نوجوانان
 )Children and Youth(

۱- ارایـه و مشـارکت در برنامه هـای فرهنگـی و هنـری مربوط 
بـه کـودکان و نوجوانان.

۲- ارایـه و مشـارکت در فعالیت هـای مربوط به مسـایل مربوط 
به روان کـودکان و نوجوانان.

۳- تقدیر از فعاالن فارسی زبان عرصه کودکان و نوجوانان.
۴- تقدیـر از فعـاالن داوطلـب آمـوزش به کـودکان و نوجوانان 

پناه جـو و آسـیب دیده.
۵- طراحی و هدایت بخش کودکان و نوجوانان در خبرنامه.

ـــان  ـــودکان و نوجوان ـــه ک ـــهروندی ب ـــایل ش ـــوزش مس 6- آم
ـــازه وارد. ـــران ت مهاج

بـه  مربـوط  هنـری  و  فرهنگـی  مسـابقه های  برگـزاری   -7
کنگـره. موضـوع  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان 

۸- مشـارکت بـا گروه هـای فعـال در زمینـه آمـوزش سـالمت 
جسـمی و ورزش کـودکان و نوجوانـان.

9- مشارکت با گروه های فعال در زمینه استعدادیابی.

 )Mental Health(  معرفی کارگروه سالمت روان
۱- مشارکت در برنامه های ارتقای سالمت روان شهروندان.

۲- ارایـه مشـاوره و کمک هـای مربـوط بـه مسـایل روان بـه 

آسـیب پذیر. یـا  آسـیب دیده  گروه هـای 
۳- ارایه مشاوره درباره غلبه بر چالش های روانی مهاجرت.

۴- اطالع رسانی و کمک به خانواده های دارای فرزندان کم توان.
ــیب های  ــه آس ــوط ب ــایل مرب ــاره مس ــانی درب ۵- اطالع رس

ــری. ــی از همه گی ــی ناش روان
ـــی از دوری از  ـــی ناش ـــکالت روان ـــه مش ـــاوره ب ـــه مش 6- ارای

ـــواده. خان
7- همــکاری بــا مراکــز فعــال در زمینــه گروه درمانــی و 

خانواده درمانــی.
۸- ارتبــاط و همــکاری بــا گروه هــای خدمت رســان بــه 

.LGBTQ جامعــه 
9- ارایــه مشــاوره و کمــک بــه افــراد فعــال در زمینــه خدمات 

.Home Stay

ــات  ــه خدم ــد در زمین ــراد نیازمن ــه اف ــانی ب ۱۰- کمک رس
ــکی. ــی روان پزش تخصص

معرفی کارگروه سالمندان و افراد کم توان
   )Elderlies and Disabled( 

۱- تـالش بـرای ارایـه خدمات بـه سـالمندان و افـراد کم توان 
فارسـی زبان ناآشـنا بـا زبان انگلیسـی.

۲- تالش برای ایجاد سرای سالمندان ویژه فارسی زبانان.
۳- همـکاری و مشـارکت بـا گروه هـای ارایه دهنـده خدمات به 

سـالمندان و افـراد کم توان.
۴- همـکاری بـا گروه های خیریه ای کمک رسـان به سـالمندان 

و افـراد کم توان.
۵- مشـارکت در ارایـه خدمـات بـه خانواده هـای کم بضاعـت 

نیازمنـد نگهـداری از سـالمندان یـا افـراد کم تـوان.
یـا  بـه خانواده هـای دارای عضـو سـالمند  ارایـه مشـاوره   -6

کم تـوان.
7- حمایـت از گروه هـای ارایه دهنـده خدمـات به سـالمندان و 

افـراد کم تـوان در دوران همه گیـری.

معرفی کارگروه جامعه
)Society(

۱- ارایه مشاوره درباره حقوق شهروندی و کار.
۲- تـالش بـرای حمایت از افـراد مورد تبعیض یا سوءاسـتفاده 

کارفرما.
بـه خاطـر  از دانشـجویان و خانواده هـا  ۳- حمایـت معنـوی 

تاخیـر در صـدور ویـزا.
۴- انجـام پروژه هـای مشـترک بـا دیگـر موسسـه های مـردم 

نهـاد و خیریه هـا.
۵- ایجـاد سـاز و کارهـای صنفـی در زمینـه ارتبـاط میـان 

کارجـو. و  کارفرمـا 
جامعـه  ارزش هـای  و  هنجارهـا  دربـاره  آمـوزش  ارایـه   -6

کانادایـی.
7- آموزش در زمینه شیوه زندگی در جامعه چند فرهنگی.

۸- ارایـه آمـوزش در زمینـه اهمیـت فعالیت هـای داوطلبانه و 
بـه دیگران. خدمت رسـانی 

9- کمـک بـه خانواده هـا در زمینـه هویت یابـی و سـویه های 
فرهنگـی در دل جامعـه بـزرگ کانادایـی.
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جامعه به وسیله هنر از توانایی
تـرمیم پـذیـری بـرخـوردار مـی شـود

مقاله کارگروه فرهنگ و هنر

ــانی  ــه انس ــک فاجع ــا ی ــان ب ــا، جه ــری کرون ــگام همه گی هن
بی ســابقه روبــه رو شــد و همچنــان بــا آن درگیــر اســت. 
ــا  ــد. میلیون ه ــزان خــود را از دســت داده ان ــر عزی ــا نف میلیون ه
ــت  ــفانه فهرس ــد و متاس ــت داده ان ــود را از دس ــغل خ ــر ش نف

زیان هــای ناشــی از همه گیــری بســیار طوالنــی اســت.

ــن  ــن چنی ــی را ای ــه جهان ــه جامع ــی ک ــا مصیبت ــه ب در مواجه
ویــران کــرده اســت، مــا بیــش از پیــش درمی یابیــم کــه 

ــه یــک آســیب عمومــی اســت. دکتــر  جهــان در هنگامــه تجرب
ــب  ــا موج ــه کرون ــیوه هایی ک ــه ش ــن در زمین ــی دی ات جیم
ــه ســالمت روان افــراد، تهدیــد زیرســاخت ها و  آسیب رســاندن ب
حمایت هــای اجتماعــی شــده اســت، می گویــد: »انصــاف اســت 
کــه بگوییــم کرونــا یــک آســیب جمعــی جهانــی بــوده اســت .«

بــرای مقابلــه بــا چنیــن شــرایط نامســاعدی، بســیاری در 
ــدا  ــه پی ــت در جامع ــاد مقاوم ــرای ایج ــی ب ــند راه حل های تالش
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ــاده  ــف س ــک تعری ــگ Merriam-Webster   در ی ــد. فرهن کنن
مقاومــت بازگشــتی را بــه عنــوان توانایــی بهبــود ســریع  پــس از 
وارد شــدن اســترس تعریــف مــی کنــد. ایــن مفهــوم بــه معنــای 
ــدن  ــس از وارد ش ــه پ ــکل اولی ــه ش ــریع ب ــت س ــت بازگش قابلی

آســیب اســت.

بــرای مقابلــه بــا بحــران کنونــی، مــا بــه راه کارهایــی نیازمندیــم 
ــارهای وارده،  ــوک ها و فش ــه ش ــر هم ــا را در براب ــد م ــه بتوان ک
ــاوم  ــی، مق ــورت گروه ــه ص ــم ب ــردی و ه ــورت ف ــه ص ــم ب ه
ســازد. بــه تازگــی وزارت کشــور و وزارت توســعه پایــدار فرانســه 
مقاومــت بازگشــتی را بــه عنــوان فرآینــدی تعریــف کرده انــد کــه 
ــل  ــزرگ »شــبکه ای از ظرفیت هــای قاب ــک دشــواری ب ــس از ی پ
ــه منظــور  ــا( ب ــه پوی ــع موصــوف ب ــه از مناب به کارگیــری )برگرفت

ــود«. ــاد می ش ــدن ایج سازگارش

ــد  ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــد ب ــه کرده ان ــا تهی ــه آنه ــی ک گزارش
ــای  ــع و صالحیت ه ــی مناب ــد از تمام ــا بای ــع م ــه جوام دارد ک
فــردی، جمعــی و نهــادی خــود بــرای مقابلــه، ســازگاری و 
ایجــاد روش هایــی اســتفاده کنــد کــه مــا را در برابــر چالش هــا و 
تغییرهایــی توانمنــد ســازد کــه هنــگام و بعــد از یــک فاجعــه بــا 

ــده ایم. ــه رو ش ــا روب آنه

ــی،  ــی، غیردولت ــازمان های دولت ــط س ــی توس ــای مختلف تالش ه
ــه  ــت در جامع ــاد مقاوم ــر ایج ــز ب ــا تمرک ــی ب ــی و بین الملل مل
ــی  ــودی یک ــی مالچی ــر کت ــگاه  دکت ــت. از ن ــه اس ــورت گرفت ص
ــرای ارتقــای تــاب آوری جامعــه، هنــر و بیــان  از راه هــای مؤثــر ب

هنــری اســت.

ــر  ــوان “هن ــا عن ــالزبورگ ب ــی س ــمینار جهان ــال س ــه امس فوری
ــکان و  ــات “  پزش ــد حی ــجاعت و تجدی ــت، ش ــت: خالقی مقاوم
اندیشــمندان را گــرد هــم آورد تــا بــرای »کشــف رابطــه پویــا بین 

ــد. ــو کنن ــاب آوری« گفت وگ ــگ و ت ــا، فرهن هنره

مختلــف  پیشــه های  بــا  افــرادی  کــه  ســمینار  ایــن  در 
ماننــد هنرمنــدان، رهبــران فرهنگــی، کارآفرینــان خــالق، 
سیاســت گذاران، محیط بانــان، برنامه ریــزان شــهری، مربیــان، 
ــوکاران  ــانه، نیک مردم شناســان، جامعه شناســان، کارشناســان رس
و رهبــران جامعــه شــرکت داشــتند، ایــن نتیجــه به دســت آمــد 
کــه اســتفاده از هنــر روشــی تاثیرگــذار بــرای مقابلــه بــا مســایلی 
ــن  ــی، از بی ــی اجتماع ــهری و بی عدالت ــوب های ش ــد آش همانن
ــراث فرهنگــی و آســیب های اجتماعــی دیگــر اســت . ــن می رفت

ــه ای  ــه جامع ــه ای ک ــر فاجع ــم، در براب ــه می بینی ــور ک همان ط
بــه بزرگــی جهــان آن را تجربــه می کنــد، ایجــاد مقاومــت 
ــم  ــع بتوانی ــاید در واق ــد. ش ــد کن ــا را توانمن ــه م ــد جامع می توان
ــر  ــم و فرات ــرده ببری ــره ب ــود به ــتراکی خ ــیب پذیری اش از آس
ــه  ــیری ب ــت در مس ــرای حرک ــی ب ــتی، راه ــت بازگش از مقاوم
ــه  ســوی رشــد و اعتــالی عمومــی بیابیــم. ایــن اندیشــه مــا را ب
اصلی تریــن دلیــل پیشــنهاد پــروژه هنــری ۱۴۰۰می رســاند.

پـــروژه ی هنـــری ۱۴۰۰ الهـــام گرفتـــه از برنامه هـــای هنـــری 
ـــه،  ـــرای نمون ـــت. ب ـــوده اس ـــان ب ـــق جه ـــر مناط ـــون در دیگ گوناگ
در گزارشـــی کـــه در ســـال ۲۰۱۳ در تورنتـــو از مراســـمی بـــه 
ــواده   ــاد خانـ ــاد Breuninger ،Musagetes  و بنیـ ــی بنیـ میزبانـ
JW McConnell   منتشـــر شـــد  آمـــده اســـت: »هنـــر در 

ــکل  ــا شـ ــه آنهـ ــت و بـ ــرده اسـ ــوذ کـ ــا نفـ ــای مـ فرهنگ هـ
می دهـــد و مولـــد یـــک زمینـــه پاســـخگو اســـت. زمینـــه ای 
ــا،  ــا، جماعت هـ ــراد، محله هـ ــدن افـ ــرزنده شـ ــث سـ ــه باعـ کـ
نهادهـــا و جوامـــع می شـــود. شـــهرهای مقـــاوم بـــا ســـرعت و 
ـــازگار  ـــر دایمـــی، س ـــا شـــرایط در حـــال تغیی ـــت خـــود را ب خالقی
ــت  ــد از مقاومـ ــان بایـ ــهرهای جهـ ــن شـ ــد. پویاتریـ می کننـ

بازگشـــتی و ســـرزندگی بیشـــتری برخـــوردار شـــوند«.

ــر  ــری از هنـ ــه بهره گیـ ــد کـ ــان می دهـ ــزارش نشـ ــن گـ ایـ
می توانـــد در رویارویـــی بـــا مشـــکالتی هماننـــد اختالف هـــای 
فزآینـــده بیـــن فقیـــر و غنـــی، چالش هـــای زیســـت محیطی، 
مهاجـــرت، درگیری هـــای فرقـــه ای و تحـــوالت اقتصـــادی نیـــز 

ـــد. ـــد باش کارآم

ــود دارد؛  ــز وج ــری نی ــی دیگ ــای عمل ــه، نمونه ه ــن زمین در ای
هماننــد پــروژه عملیاتــی شــده برنامه ای در انگلســتان در راســتای 
ــروژه  ــن پ ــاس ای ــر اس ــه ب ــک مطالع ــت«. ی ــرای مقاوم ــر ب »هن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــه اج ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــر هن ــی ب ــه مبن ــاب آوری جامع ــاد ت ــی ایج ــود یعن ــدف خ ه
ــاه مــدت هنرهــای  ــود و حتــی مداخله هــای کوت ــز ب موفقیت آمی
تجســمی »تاثیــر قابــل توجهــی« روی گروه هــای مخاطــب 

ــته اســت.  داش
 

ــس  ــده پ ــاالت متح ــه در ای ــت ک ــروژه ای اس ــر، پ ــه  دیگ نمون
بالیــای  تاثیــر  تحــت  مناطــق  ســایر  و  کاترینــا  توفــان  از 
ــه  ــه چگون ــد ک ــروژه نشــان می ده ــن پ ــد. ای ــام ش ــی انج طبیع
ــت  ــه مقاوم ــیدن ب ــرژی بخش ــرای ان ــدت ب ــش های درازم کوش
جامعــه از »ایجــاد مکان هــای خالقیــت« )مکان هایــی کــه تــوان 
ــود  ــد( س ــه را دارن ــی و خالقان ــای فرهنگ ــت از فعالیت ه حمای

ــت. ــرده اس ب

 Enterprise( پــروژه ای بــا عنــوان شــریکان جامعــه ســازمانی
ــگ  ــر، فرهن ــه هن ــت ک ــان داده اس Community Partners( نش

ــر  ــت در براب ــرای مقاوم ــع ب ــی جوام ــه توانای ــه ب ــان خالقان و بی
ــر  در  ــی هن ــاد مل ــد . بنی ــی کنن ــک م ــی کم ــکالت جمع مش
آمریــکا از پــروژه هــای مشــابه دیگــری پشــتیبانی کــرده اســت. 

ــت .  ــوده اس ــوب ب ــز محب ــادا نی ــده در کان ــن ای ای
 

ــون  ــای گوناگ ــن از تجربه ه ــی آموخت ــری ۱۴۰۰ در پ ــروژه هن پ
جوامــع مختلــف در زمینــه مقاومــت بازگشــتی مبتنــی بــر هنــر، 
ــه  ــر از مرحل درصــدد اســت کــه رســالت خــود را در حــدی فرات
نخســت گســترش دهــد. گرچــه اســاس ایــن پــروژه بیشــتر بــه 
ســمت بهبــود و توانمندســازی جامعــه پیــش مــی رود، امــا ممکن 
ــروژه، بتوانیــم رویدادهــای رقابتــی را  اســت در مراحــل بعــدی پ

نیــز بــه آن اضافــه کنیــم.

در مرحلــه نخســت، هیــچ گــروه خاصــی به عنــوان گــروه مخاطب 
ــه مناســبت  ــر از آنکــه ب ــود، غی ــه نشــده ب ــی در نظــر گرفت اصل
ــرای  ــار تنهــا ب ــی زن فراخــوان ارســال آث ــا روز جهان ــی ب هم زمان

زنــان در نظــر گرفتــه شــد.

ــت ها،  ــیاری از فمینیس ــرای بس ــه ب ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ــدی  ــل بع ــت. در مراح ــی اس ــای اصل ــه از اولویت ه ــاه جامع رف
را  جامعــه  مقاوم ســازی  عرصه هــای  ســایر  برآنیــم  پــروژه 

ــید. ــا باش ــدی م ــداد بع ــر روی ــم. منتظ بیازمایی



فرصتی استثنایی برای 
دانشجویان بین المللی کانادا که 
به تازگی دانش آموخته شده اند

اداره مهاجـــرت کانـــادا ۱۴ آوریـــل ۲۰۲۱ فرصتـــی 
ـــی  ـــجویان بین الملل ـــروه از دانش ـــرای آن گ ـــتثنایی ب اس
در نظـــر گرفتـــه اســـت کـــه کـــه بـــه تازگـــی 
ــد از  ــد بعـ ــراد بایـ ــن افـ ــده اند. ایـ ــه شـ دانش آموختـ
ــند. ــرده باشـ ــام کـ ــود را تمـ ــه ۲۰۱7 درس خـ ژانویـ

ایـــن دانش آموختـــگان بـــرای دریافـــت اقامـــت دایـــم، 
ــریع  ــد ورود سـ ــری هماننـ ــیرهای دیگـ ــدا از مسـ جـ
)Express Entry(، برنامه هـــای اســـتانی یـــا برنامه هـــای 

ــری  ــد دیگـ ــیوه جدیـ ــه شـ ــد بـ ــی، می تواننـ خانوادگـ
نیـــز درخواســـت بدهنـــد.

مزایـــای اصلـــی ایـــن برنامـــه شـــامل ایـــن 
مـــوارد اســـت:

- متقاضیـــان نیـــازی بـــه انتظـــار بـــرای جمـــع آوری 
یـــک ســـال تجربـــه کار کانادایـــی ندارنـــد.

- دســـتیابی بـــه ســـطح مهـــارت دســـت کم معیـــار ۵ 
ـــت  ـــاز اس ـــورد نی ـــوی م ـــا فرانس ـــی ی ـــان انگلیس ـــه زب ب
کـــه کمتـــر از معیـــار 7 مـــورد نیـــاز در برنامـــه ورود 

ســـریع )Express Entry( اســـت.

 )Express Entry( ســـریع  ورود  برنامـــه  برخـــالف   -
ـــا  ـــد ت ـــه ندارن ـــت دعوت نام ـــه دریاف ـــاز ب ـــان نی متقاضی

درخواســـت خـــود را ارســـال کننـــد.
 

ـــای  ـــتر و معیاره ـــات بیش ـــن از جزیی ـــی یافت ـــرای آگاه ب
ــک  ــه لینـ ــد بـ ــرایط الزم، می توانیـ ــورداری از شـ برخـ

ـــد: ـــه کنی ـــر مراجع زی
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/corporate/mandate/policies-operational-

instructions-agreements/public-policies/trpr-

international-graduates.html
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شاهین پرهامی از میان ما پر کشید
یک خبر ناگوار برای جامعه هنری ایرانیان کانادا

ـــاکن  ـــی س ـــی کانادای ـــینماگر ایران ـــی س ـــاهین پرهام ش
مونتـــرال در ســـن ۵۳ ســـالگی بـــر اثـــر ابتـــال بـــه 

ســـرطان خـــون درگذشـــت.

ـــد را  ـــن هنرمن ـــت ای ـــادا درگذش ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
ـــان  ـــه ایرانی ـــدان و جامع ـــان، هنرمن ـــواده ایش ـــه خان ب

کانـــادا تســـلیت عـــرض می کنـــد.

شـــاهین پرهامـــی ۲۱ خـــرداد ۱۳۴6 در شـــیراز 
ـــرت  ـــادا مهاج ـــه کان ـــال ۱۳67 ب ـــد و در س ـــد ش متول
ـــته  ـــاوا در رش ـــهر ات ـــون ش ـــگاه کارلت ـــرد و در دانش ک
ــپس  ــد. سـ ــل شـ ــه تحصیـ ــغول بـ ــازی مشـ فیلم سـ
ـــگاه  ـــود را از دانش ـــم خ ـــد فیل ـــانس تولی ـــدرک لیس م

کنکوردیـــا در مونتـــرال دریافـــت کـــرد.

ـــرال و جشـــنواره های  ـــد مونت ـــینمای جدی ـــار او در س آث
ــالونیکی،  ــد تسـ ــا هماننـ ــف دنیـ ــی مختلـ بین المللـ
ــالوا  ــتند جی-هـ ــپورا، مسـ ــان، دیاسـ ــکو ، پوسـ مسـ
سانفرانسیســـکو،  آمریکایی-آســـیایی  جشـــنواره  و 
هـــات داگ و جشـــنواره جهانـــی فیلـــم مونتـــرال بـــه 

نمایـــش درآمده انـــد.

شـــاهین پرهامـــی در مونتـــرال بـــه خـــاک ســـپرده 
ــری  ــرایط همه گیـ ــل شـ ــه دلیـ ــی بـ ــود، ولـ می شـ
ــد و  ــد شـ ــزار نخواهـ ــم  عمومـــی برگـ ــا مراسـ کرونـ

هزینـــه آن صـــرف امـــور خیریـــه خواهـــد شـــد.

قـــرار اســـت مراســـم یادبـــود مجـــازی بـــرای 
بزرگ داشـــت ایـــن ســـینماگر برگـــزار شـــود کـــه در 

زمـــان مناســـب اطالع رســـانی خواهـــد شـــد.
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