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تحلیل نتایج نظرسنجی
اولویت های کنگره ایرانیان کانادا:

شرکت کنندگان در نظرسنجی 
اقدام های هیات مدیره جدید

را پسندیدند

شمـاره  

اکتـبــر ۲۰۲۱ 

دا ــا نـــ ــان کـا نیــــ ا یـــر ــره ا کنگـ
خبــــــــــــــرنامه

برنامه ای از کارگروه سالمت
کنگره ایرانیان کانادا

هنر و تقویت تاب آوری گروهی
در برابر بحران

حزب های لیبرال، نیودموکرات و سبز به پرسش های 
کنگره ایرانیان کانادا پاسخ دادند

تالش کنگره ایرانیان کانادا برای برقراری روابط 
کنسولی ایران و کانادا

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در پی تامین منافع 
جامعه ایرانی است

تبعیض به خاطر ملیت و مذهب حتی برای 
فرزندخواندگی!

معرفی برگزیدگان و قدردانی از هنرمندان 
شرکت کننده در "پروژه هنر و تاب آوری اجتماعی 1400"

حمایت کنگره ایرانیان کانادا از درخواست 
صدور به موقع ویزا برای دانشجویان ایرانی«
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ست فهر
ره ین شمـا لب ا مطا

خبرنامه کنگره ایرانیان کانادا، شماره 5 ...... اکتبر ۲0۲1 / مهــر 1400

این نشـریه توسـط روابط عمومـی کنگره ایرانیـان کانـادا و زیرنظر 
شـورای سـردبیری منتشـر می شود.
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حزب هــای لیبــرال، نیودموکــرات و ســبز در قالــب نامــه ای 
ــه  ــر ب ــه در زی ــد ک ــخ داده ان ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــمی ب رس

مــرور آنهــا می پردازیــم:

حـزب لیبـرال ابتـدا از طـرف “جاسـتین تـرودو” رهبـر حـزب و 
دیگـر اعضـا از ارسـال ایـن نامه و بیـان دغدغه های اصلـی کنگره 
ایرانیـان کانـادا سپاسـگزاری کـرده اسـت. در ادامـه ضمن اشـاره 
بـه اینکـه حجـم زیـاد مکاتبه ها بـه دو پرسـش دربـاره حمایت از 
مهاجـران و بازمانـدگان قربانیـان پـرواز پی اس۷۵۲ آورده اسـت:

فرآینـد درخواسـت اقامـت دایـم برای کسـانی که از شـرایط الزم 
برخوردارنـد، بـدون هزینـه انجام خواهد شـد.

خاطـر  بـه  کـه  دایـم  اقامـت  درخواسـت های  بررسـی  زمـان 
محدودیت هـای کرونایـی بـه تاخیـر افتـاده اسـت تـا حداکثر ۱۲ 

مـاه کاهـش خواهـد یافـت.
ارایـه  صـورت  بـه  خانـواده  اعضـای  پیوسـتن  به هـم  فرآینـد 

شـد. خواهـد  انجـام  الکترونیکـی  درخواسـت 
زمـان انتظـار درخواسـت کنندگان صـدور ویـزا بـرای همسـر و 

می یابـد. کاهـش  فرزنـدان 
برنامـه مهاجـرت اقتصادی برای دسـتیابی آسـان تر بـه اقامت دایم 
در نظـر گرفتـه می شـود. همچنین شـرایط درخواسـت اقامت دایم 
بـرای دارنـدگان ویـزای موقـت کار و دانشـجویان بین المللـی بـر 

اسـاس ورود سـریع )اکسـپرس انتـری( فراهم می شـود.
موقتـی  جـذب  بـرای  کانادایـی  شـرکت های  درخواسـت  ارایـه 

می شـود. آسـان تر  خارجـی  کارگـران 
ــه دو  ــتعدادهای درخشــان ب ــرای اس ــزا ب ــکان درخواســت وی ام

ــد. ــش می یاب ــه کاه هفت

حزب های لیبرال، نیودموکرات و سبز به پرسش های 
کنگره ایرانیان کانادا پاسخ دادند

ــی  ــای اوکراینـ ــه هواپیمـ ــده فاجعـ ــری پرونـ ــورد پیگیـ در مـ
پـــی اس۷۵۲:

ادامـه  خـود  بین المللـی  شـریکان  بـا  همـکاری  بـه  همچنـان 
می دهیـم تـا ایـران مسـئولیت شـلیک غیرقانونی خـود را برعهده 
بگیـرد. همچنیـن به حمایت خود از خانواده ها و سـایر بازماندگان 
قربانیـان ایـن هواپیمـا ادامـه می دهیم تـا بتوانند به مبـارزه خود 
بـرای به دسـت آوردن عدالـت و غرامـت ادامـه دهنـد. افـزون بـر 
ایـن، در زمینـه گسـترش آسـمان امـن بـرای کانادایی هـا ادامـه 
می دهیـم تـا از وقوع چنیـن فجایعـی در آینده پیشـگیری کنیم.

حـزب نیودموکـرات نیـز در پاسـخ بـه پرسـش های هیات مدیـره 
کنگره نوشـته اسـت:

در زمینه سـرعت بخشـیدن به بررسـی پرونـده ایرانیان 
متقاضـی مهاجرت بـه کانادا چـه برنامـه ای دارید؟

مـا می کوشـیم دولـت را وادار کنیـم تـا از اقدام هـای تبعیض آمیز 
نسـبت بـه متقاضیـان مهاجـرت بـه کانادا دسـت بـردارد و تاخیر 
در بررسـی پرونده هـا را بـه حداقل برسـاند. ما برای شفا ف سـازی 
از  جلوگیـری  منظـور  بـه  کانـادا  مهاجـرت  اداره  فعالیت هـای 

نابرابـری هـا تـالش می کنیم.

در مـورد ترمیـم روابـط دیپلماتیـک و تجـاری ایـران و 
کانـادا چـه اقدام هایـی انجـام خواهیـد داد؟

حـزب نیودموکـرات بـاور دارد الزم اسـت ارتباط هـای دیپلماتیک 
میـان ایـران و کانـادا برقرار شـود. محکوم کـردن حکومـت ایران، 

جایگزیـن مناسـبی برای دیپلماسـی قوی نیسـت.

هیات مدیـره کنگـره ایرانیـان کانـادا در جریـان مبارزه هـای انتخاباتی حزب هـای اصلی کانـادا )لیبـرال، محافظـه کار، نیودموکرات، 
بلوک کبکـوا و سـبز( اقـدام به ارسـال پرسـش هایی کـرد کـه بازتاب دهنـده بخشـی از اولویت هـای جامعه ایرانیـان کانـادا درباره 

مسـایل و موضوع هـای مختلـف اسـت و اعـالم موضـع دولت های احتمالـی آینـده را درخواسـت می کند.
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آیـا اقدامـی در زمینـه باز شـدن دفتر خدمات کنسـولی 
بـرای ایرانیان کانـادا انجـام خواهید داد؟

و  ایـران  اسـت سـفارت خانه های  الزم  معتقدنـد  نیودموکرات هـا 
کانـادا در تهـران و اتـاوا بازگشـایی شـود و گفت وگوهـای موثری 

در ایـن زمینـه صـورت بگیرد.

ــه  ــا چ ــا، ت ــری کرون ــد همه گی ــی همانن در بحران های
ــران  ــه ای ــتانه ب ــای بشردوس ــه کمک ه ــه ارای ــدازه ب ان

ــاور داریــد؟ ب
حـزب مـا معتقـد اسـت کمک هـای بشردوسـتانه بایـد یکـی از 
سـتون های اصلـی سیاسـت ِ خارجـی کانـادا باشـد. بـه بـاور مـا 
ایـران از دریافـت کمک هـای بشردوسـتانه نبایـد محـروم شـود.

چـه برنامه ای بـرای اطمینان یافتـن از اجـرای عدالت در 
حـق بازمانـدگان قربانیـان پـرواز پـی اس۷5۲ بر اسـاس 

دارید؟ بین المللـی  قوانیـن 
بازماندگان شایسـته دریافت پاسـخ مناسب هسـتند. ما با همکاران 
خـود در بخش هواپیمایی غیرنظامی برای مسئولیت شـناس کردن 
ایـران تـالش می کنیـم و همزمـان بـه دنبـال ایجـاد پی آمدهایـی 
بـر اسـاس توافق نامه هـای جهانـی  ایـران  بـرای همکاری نکـردن 

مسـافرت هوایی هسـتیم.

حـزب نیودموکـرات به اعطـای اقامت دایم بـه بازماندگان 
قربانیـان هواپیمای پـی  اس۷5۲ که دانشـجوی بین المللی 

دارد؟ اعتقادی  هستند، 
بـه بـاور ما اعطـای اقامت دایم بـه بازمانـدگان این پـرواز محدود 
بـوده اسـت. دولـت نیودموکـرات حمایـت از بازمانـدگان قربانیان 

ایـن هواپیمـا را گسـترش خواهد داد.

پیش بینــی شــما دربــاره سیاســت کانــادا بــرای ایجــاد 
صلــح و ثبــات در خاورمیانــه و برقــراری ارتبــاط عملــی 

بــا ایــران چیســت؟
الزم اســت کانــادا برخــوردار از سیاســت خارجــی مبتنــی 
ــن و  ــی ام ــاد جهان ــی و ایج ــر، چندجانبه گرای ــوق بش ــر حق ب
ــه  ــاط صمیمان ــراری ارتب ــه برق ــا ب ــد. م ــح باش ــوردار از صل برخ
ــه،  ــه در خاورمیان ــان از جمل ــورهای جه ــر کش ــا دیگ ــادا ب کان
تــالش بــرای برقــراری صلــح پایــدار، برقــراری رابطــه بــا ایــران 
ــت  ــه، ایجــاد محدودی ــی منطق ــوان یکــی از بازیگــران اصل به عن
ــر  ــران و به کارگیــری دیپلماســی موث ــرای برنامــه هســته ای ای ب

ــم. ــادا باورمندی ــوی کان از س

تحریم هـای چندجانبـه ایاالت متحـده ارتباط هـای مالـی 
ضروری و ارسـال کمک های بشردوسـتانه ایرانیـان کانادا 
بـه سـرزمین مادری شـان را مسـدود کـرده اسـت. در 
زمینـه برداشته شـدن ایـن تحریم هـا چه خواهیـد کرد؟

برداشته شـدن  و  برجـام  احیـای  بـرای  نیودموکرات هـا  دولـت 
تحریم هـای وابسـته بـه ایـن قـرارداد بـا ایاالت متحـده رایزنـی 

خواهـد کـرد.

دربـاره اختالس گـران فـراری از ایـران که تحـت تعقیب 
پیـش  در  سیاسـتی  چـه  هسـتند،  بین الملـل  پلیـس 

خواهیـد گرفـت؟
دولـت آینـده نیودموکـرات در پـی ایـن خواهـد بود کـه مجریان 
قانـون توجـه ویـژه ای بـه ایـن موضـوع داشـته باشـند و امـکان 

تحقیـق و تعقیـب قانونـی در ایـن مـوارد را فراهـم کنـد.

حــزب ســبز نیــز در پاســخ بــه پرســش های هیات مدیــره 
ــت: ــرده اس ــاره ک ــره اش کنگ

پرونـده متقاضیـان ایرانی بـرای مهاجرت به کانادا بسـیار 
طوالنی تـر از سـایر ملیت هـا در صـف انتظـار می مانـد تا 
جایـی کـه به نظر می رسـد گویـا ایرانیـان مـورد تبعیض 
یـا اسـتاندارد دوگانـه واقـع می شـوند. بـرای حـل ایـن 

مشـکل چـه برنامـه ای دارید؟
بـه بـاور حـزب سـبز نژادپرسـتی روشـمند )سیسـتماتیک( در 
سـطوح مختلـف دولـت و سیاسـت های مـا نهفتـه اسـت. از ایـن 
رو، مـا متعهـد شـده ایم به بررسـی فرآیندهـای مهاجـرت و زمان 
پـردازش پرونده هـا. مـا متعهـد بـه همکاری بـا جوامعی هسـتیم 
کـه کـه  از ایـن شـکاف ها و نابرابری هـا در سیسـتم مهاجـرت 

دیده انـد. را  آسـیب  بیش تریـن 

ــادا  ــط کان ــای رواب ــا احی ــه ب ــما در رابط ــت ش سیاس
ــاط  ــراری ارتب ــکل برق ــع مش ــدف رف ــا ه ــران ب و ای
ــت؟  ــان چیس ــرزمین مادری ش ــا س ــادا ب ــان کان ایرانی
ــد؟  ــولی را داری ــور کنس ــر ام ــایش دفت ــد گش ــا قص آی
ــال  ــای ارس ــا، راه ه ــد کرون ــی همانن ــا در بحران های آی
کمک هــای بشردوســتانه بــه نیازمنــدان در ایــران را بــاز 

ــت؟ ــد گذاش خواهی
مــا می دانیــم بسته شــدن ســفارت کانــادا چالــش بزرگــی 
ــویم  ــد می ش ــا متعه ــت. م ــادا اس ــر کان ــان مهاج ــرای ایرانی ب
ــرار کنیــم. در طــول  ــاره برق ــران را دوب ــا ای ــط دیپلماتیــک ب رواب
همه گیــری کرونــا، مــا شــاهد نابرابــری در زمینــه تهیــه واکســن 
در سراســر جهــان هســتیم. عدالــت اجتماعــی ارزش اصلــی حزب 
ــا. ــن نابرابری ه ــع ای ــه رف ــم ب ــا متعهدی ــادا اســت و م ــبز کان س

ــه  ــن از اینک ــرای اطمینان یافت ــد ب ــه ای داری ــه برنام چ
عدالــت بــر اســاس قوانیــن بین المللــی در حــق 
ــی اس۷5۲ اجــرا می شــود؟  ــرواز پ ــان پ ــواده قربانی خان
ــان  ــدگان قربانی ــه بازمان ــم ب ــِت دای ــای اقام ــرای اعط ب
ایــن پــرواز کــه دانشــجوی بین المللــی هســتند، 

تــالش می کنیــد؟
در حــال حاضــر، هیــچ برنامــه ای بــرای اعطــای اقامــت دایــم بــه 
خانواده هــای قربانیــان پــرواز پــی اس۷۵۲ نداریــم، امــا در زمینــه 

ــم. ــزا در برنامــه خــود تجدیدنظــر کرده ای صــدور وی

نقــش کانــادا در زمینــه احیــای برجــام و رفع تحریم هــای 
هســته ای و ایجــاد صلــح و ثابــت در خاورمیانــه و شــروع 

رابطــه کاربــردی بــا ایــران را چگونــه می بینیــد؟
ــرای  ــه ب ــی ک ــای بین الملل ــروه از تحریم ه ــم آن گ ــا متعهدی م
مــردم ایــران مشــکل ایجــاد می کنــد را مــرور کنیــم و خواســتار 

باشــیم. برداشته شدن شــان 

ــه  ــادا ب ــران، کان ــا ای ــک ب ــط دیپلماتی ــود رواب در نب
ــرای اختالس گــران فــراری ایرانــی تبدیــل  پناهگاهــی ب
شــده اســت کــه بســیاری از آنهــا تحــت تعقیــب پلیــس 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــل هســتند. برنامــه شــما ب اینترپ

ــت؟ ــکل چیس مش
ـــم  ـــری نیازمندی ـــوازن موثرت ـــرل و ت ـــتم های کنت ـــه سیس ـــا ب م
و متعهـــد بـــه توســـعه سیســـتم مهاجـــرت بهتـــر در کانـــادا 
ــان  ــری از ورودشـ ــران و جلوگیـ ــایی اختالس گـ ــرای شناسـ بـ

ـــتیم. ـــادا هس ـــه کان ب
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هنگامـی کـه دولـت فـدرال کانـادا برگـزاری انتخابـات سراسـری را 
اعـالم کـرد، کنگـره ایرانیـان کانادا کوشـید موضـوع مهم برخـورداری 
ایرانیان سـاکن کانادا از حق داشـتن دسترسـی به خدمات کنسـولی از 
جملـه تمدیـد گذرنامه، صدور شناسـنامه بـرای فرزنـدان ایرانی متولد 
شـده در کانـادا، دادن وکالت نامـه بـه بسـتگان داخل ایـران برای حل 
مشـکالت، درج رسـمی ازدواج و طـالق، دادن مجـوز خروج به همسـر 

و ... را بـه آگاهـی نماینـدگان احـزاب درگیـر در انتخابات برسـاند.

در ایـن اطالع رسـانی سـعی شـد بـه ایـن موضـوع اشـاره شـود کـه 
ایرانیـان دارای اقامـت دایـم یـا شـهروند کانـادا بایـد از حـق مسـلم و 
سیاسـی روابـط کنسـولی بـرای انجـام کارهـای اداری هماننـد دیگـر 

اقلیت هـای سـاکن ایـن کشـور برخـوردار باشـند.

کنگـره ایرانیـان کانـادا هماننـد گذشـته در این رابطه پیش قدم شـد و 
دادنامـه ای مجـازی تهیـه کرد کـه ایرانیان سـاکن کانادا می توانسـتند 
نسـخه ای از آن را بـرای نماینـدگان فدرال ارسـال کنند و در قالب یک 
هم بسـتگی عمومـی ایـن خواسـته طبیعی و بـه حق خـود را به گوش 

برسانند. سیاسـت مداران 

لینک این دادنامه در زیر وجود دارد:
https://iccongress.good.do/RequesttoEstablish-Offices-

for-Consular-Services-for-Iranian-Canadians/

ش کنگـره تـال
ایـرانیـان کـانـادا
ــراری بـرای بـرق
ـولـی روابـط کنس
ایـران و کـانـادا
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هیـات مـدیـــره 
کنگره ایرانیان کانادا 
در پی تـامین منـافع 
جامعه ایـرانـی است

آقـای مسـلم نوری گرامـی انتقادهـای متنوعـی از افراد و 
گروه هـای مختلـف متوجه کنگره اسـت. نظر شـما در این 
بـاره چیسـت؟ چرا نـگاه به کنگـره و عملکـردش این قدر 

انتقادآمیز اسـت؟
مسـلم نـوری: یکـی از کارکردهـای کنگـره ایرانیان کانـادا تمرین 
دموکراسـی بـرای جامعـه ایرانـی کانادایی اسـت. فکـر می کنم ما 
فرصـت کافـی بـرای داشـتن انتخاباتـی بـا حضـور افـکار و عقاید 
مختلـف نداشـته ایم، آن گونـه کـه در انتخابـات کنگره شـاهد آن 
بودیـم. از طرفـی، بـه دلیل نوپـا بودن ایـن نهاد، زمان نیاز اسـت 
تـا مـا بـه نقطـه پایـدار در کنگـره برسـیم. بـه گونـه ای کـه افراد 
مختلـف انتقادهـای خـود را بتواننـد مطـرح کننـد، امـا هم زمـان 
سـازمان در راسـتای مشـخص و با برنامـه بلندمـدت حرکت کند 

و کارهـا هـم پیـش برود.
طبیعـی اسـت که در یـک نهـاد دموکراتیـک مانند کنگره شـاید 
نتـوان هم زمـان نظـر و رضایـت خاطـر همـه افـراد را جلـب کرد. 
و  بلندمـدت  برنامـه  یـک  کـه  اسـت  الزم  شـرایطی  در چنیـن 
چشـم انداز بـرای کنگـره ترسـیم شـود کـه ایـن اتفـاق به شـکل 

جـدی تـا االن پیگیـری نشـده اسـت.
گاهـی در برهه هایـی کنگـره بـه یـک سـمتی رفتـه اسـت کـه 
به جـای پیگیـری یـک برنامه بلندمـدت، در راسـتای تحقق منافع 
گروهـی بـوده اسـت. همین باعث شـده تـا کنگره حرکـت اصولی 
بیـن  تناقض هـا  و  تنازع هـا  باشـد و گاهـی  نداشـته  پایـداری  و 
گروه هـا بـه کنگـره نیز کشـیده شـده اسـت. عـدم پیگیـری یک 
برنامـه بلندمـدت و نیز سازمان سـازی موجب شـده تـا انتقادهای 
مختلفـی بـا نیـات متفاوتـی روانـه کنگـره شـود. فکـر می کنم با 
اطالع رسـانی بهتـر در مـورد فعالیت هـا و رویکـرد کاری کنگـره، 
برخـی از ایـن انتقـادات پاسـخ داده شـود و بـه کنگـره به چشـم 

یـک سـازمان صرفـاً یک بعـدی نگاه نشـود.

از سـال ۲01۸ انتقادهـا به کنگره بیشـتر شـد و شـکایت 
حقوقـی هـم اتفـاق افتـاد. آیـا از آن زمـان تاکنـون کـه 
حـدود چهار سـال می گذرد، کنگـره به منظـور قرارگرفتن 
در مسـیر درسـت، فرصت کافی نداشته اسـت تا از میزان 

انتقادها کاسـته شـود؟
مسـلم نـوری: در ایـن قضیـه باید بـه این نکتـه توجه داشـت که 
شـروع پرونـده حقوقـی در آن سـال شـکل گرفـت، امـا پرونده با 
تاییـد دادگاه در فوریـه ۲۰۲۱ خاتمـه پیـدا کـرد. یعنی سـازمان 
چندیـن سـال درگیـر ایـن پرونـده بـود و بسـیاری از منابـع آن 
صـرف ایـن پرونـده شـد. در عمـل مـا چهـار پنـج مـاه اسـت که 
از ایـن پرونـده رهـا شـده ایم و بـه سـمت آرام کـردن فضـا پیـش 
رفته ایـم کـه فکـر می کنـم ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. یعنـی آن 
فضـای دوقطبـی بسـیار شـدیدی کـه به ویـژه در دوران انتخابات 
وجـود داشـت، بهتـر شـده اسـت. زیـرا التهـاب ناشـی از پرونـده 
حقوقـی بـه اعضای کنگـره و جامعه سـرایت کرده بـود و حاال که 
پرونـده بسـته شـده بـه نظـرم وضعیـت خیلی بهتر شـده اسـت.

نکتـه دیگـر اینکه کنگـره هزینه بسـیار زیادی را بـه دلیل همین 
پرونـده متحمـل شـد که تـوان سـازمان بـرای بهبـود عملکردش 
را تحـت  تاثیـر قـرار داد. مـا کنگره را بـا چندین هـزار دالر بدهی 
را  وکیـل  هزینه هـای  توانسـتیم  به تازگـی  و  گرفتیـم  تحویـل 
پرداخـت کنیـم. در همیـن راسـتا یـک گـزارش مالـی تهیه شـد 
از اینکـه مـا بـا چـه وضعیتـی وارد کنگـره شـدیم. سـازمان در 
معـرض ورشکسـتگی بـود. در چنـد مـاه اولـی کـه مـن و سـایر 
دوسـتان در هیات مدیـره فعالیـت کرده ایـم، تمرکـز اصلـی ایـن 

اشـاره:
ـــره  ـــات مدی ـــس هی ـــوان ریی ـــوری به عن ـــلم ن مس
گفت وگویـــی  در  کانـــادا  ایرانیـــان  کنگـــره 
بـــا نشـــریه هفتـــه مونتـــرال دربـــاره برخـــی 
انتقادهایـــی کـــه بـــه کنگـــره شـــده و برخـــی 
فعالیت هـــای هیـــات مدیـــره طـــی چنـــد مـــاه 
توضیح هایـــی  ارایـــه  بـــه  اقـــدام  گذشـــته، 
کـــرده اســـت کـــه شـــرح آن در ادامـــه می آیـــد:
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بـود کـه سـازمان را از ورشکسـتگی نجـات دهیـم. هرچنـد کـه 
پرونـده مختومـه شـده و هزینـه وکیـل نیز پرداخت شـده اسـت، 
امـا کنگـره همچنـان مقـروض و یک سـری پرداخت هـا از جیـب 

اسـت. اعضـای هیات مدیـره صورت گرفتـه 
االن کـه فضـا آرام تر شـده و سـایه پرونـده حقوقی بر سـر کنگره 
سـنگینی نمی کنـد، مـا می توانیـم در مسـیر اعتمادسـازی گام 
برداریـم. بـه ایـن منظـور، رویکـرد مـا ایـن اسـت کـه بـا اعضـا 
ارتباط بیشـتری داشـته باشـیم. چند شـماره خبرنامه تهیه شـده 
تـا اعضـا در جریـان فعالیت هایـی کـه انجـام شـده قـرار بگیرنـد. 
گـزارش مالـی از وضعیـت سـازمان در شـروع کار مـا تنظیـم و 
بـه اطـالع اعضـا رسـانده شـده اسـت. یک سـری نظرسـنجی ها 
برگـزار شـده کـه نتایـج آن به صـورت عمومی اعالم شـده اسـت. 
به هرحـال پروسـه زمان بـری اسـت تـا همـه چیـز خـوب و آرام 
شـود. یک شـبه و حتـی چندماهـه نمی تـوان اعتماد ازدسـت رفته 
را بـه دسـت آورد و بـه انتقادها پاسـخ داد، اما نگاه ما در راسـتای 

تحقـق همیـن هـدف و قرارگرفتـن در این مسـیر اسـت.

نتایج پرونده حقوقی اول کنگره چه شد؟
مسـلم نـوری: در پرونـده اول، وکالی دو طـرف بـه یـک توافـق 

رسـیدند و دادگاه هـم ایـن توافـق را تاییـد کـرد.

و پرونده دوم؟
مسـلم نـوری: پرونـده دوم حقوقی کنگره داسـتان های پیچیده ای 
دارد کـه مایـل نیسـتم وارد آن شـوم. پرونـده ای که اواخـر اکتبر 
۲۰۲۰ تشـکیل شـد و از سـازمان و اعضـای هیات مدیـره وقـت 
شـکایت شـد. در ایـن پرونـده، دادگاه بـه نفـع کنگـره و اعضـای 

هیات مدیـره قبلـی کنگـره رای صـادر کرد.

آقـای احمـد تبریـزی مدیـر بنیـاد پریـا در گفت وگـو بـا 
هفتـه انتقادهایـی جـدی بـه »کنگـره« مطرح کـرد، نظر 

شـما دربـاره ایـن انتقادها چیسـت؟
مسـلم نـوری: مـن خوشـحال می شـوم افـراد موفـق در جامعـه 
ایرانـی کانادایـی مثـل آقای تبریـزی فعالیت های کنگـره را دنبال 
می کننـد و آرزوی بالندگـی این نهاد را دارند. مـا پذیرای انتقادها 
و نظرهـای سـازنده هسـتیم. یکـی از نکته هایی که ایشـان در این 
مصاحبـه اشـاره کرده انـد ایـن اسـت کـه کنگره بـه بیراهـه رفته 
و دسـت مایه مقاصـد سیاسـی گروه هـای مختلـف شـده؛ درسـت 
اسـت کـه ایـن اتفـاق در کنگـره در گذشـته افتاده اسـت، اما این 
رویکـردی نیسـت که مـا آن را در پیش گرفته باشـیم. ایشـان در 
مصاحبـه گفتـه بودند که االن عضـو کنگره نیسـتند، برای همین 
احتمـاالً در جریـان فعالیت هـای اخیر کنگره نیسـتند. مـا در این 

دوره تمرکـز خـود را معطـوف به سـه بخـش کرده ایم.
از  فـارغ  کانـادا  ایرانیـان  منافـع  و  حقـوق  از  دفـاع  نخسـت، 
مـاه  چنـد  به عنوان مثـال  هیات مدیـره.  سیاسـی  دیدگاه هـای 
اسـت کـه پیگیـر مشـکالت بانکـی ایرانـی کانادایی هـا هسـتیم. 
نمونـه دیگـر سرپرسـتی کـودک از ایـران اسـت کـه بـا قوانیـن 
محدودکننـده کانـادا مواجـه اسـت. برخـی اعضای جامعـه ایرانی 
باشـیم کـه در  ایـن قضیـه  از مـا خواسـته اند پیگیـر  کانادایـی 
دسـتور کار نیـز قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن، در مـورد اعطـای 
مهاجـرت بـه خانواده هـای قربانیان پـرواز اوکراین که دانشـجوی 
بین المللـی بودنـد، درخواسـتی را از سـوی کنگره بـه دولت کانادا 

فرسـتادیم.

دوم، ایجاد چتری برای ارتباط بیشتر سازمان های ایرانی کانادایی 
و کمک به آن ها؛ به عنوان مثال در تماس با نهادهای خیریه ایرانی 
با معرفی آن ها به اعضای جامعه و همچنین  تا  کانادایی هستیم 
این  شرکت ها،  مالی  کمک های  از  استفاده  راهکارهای  معرفی 

نهادها را در جذب کمک های مالی یاری کنیم.
سـوم، ارایـه مسـتقیم خدمـات به اعضـای جامعـه؛ در این راسـتا 
برنامه هـای آموزشـی مختلفـی از جملـه در حوزه سـالمت روان و 
کاریابـی برگـزار کرده ایـم. همچنیـن نشسـت هایی برای آشـنایی 
بیشـتر ایرانی تبـاران کانـادا بـا تاریخچـه و حقـوق مـردم بومـی 

برپـا کرده ایم. کانـادا 
دوبـاره تاکیـد می کنـم کـه به طورکلـی حرکـت مـا در راسـتای 
تحقـق نیازهـای جامعـه ایرانـی کانادایـی فـارغ از نـگاه جناحـی 
و سیاسـی بـه مسـایل اسـت. افـزون بـر ایـن، در مورد حـوادث و 
اتفاقـات مختلـف، موضع گیری هـای کنگـره به شـکلی خواهد بود 
کـه منافـع اعضـا و جامعه ایرانـی کانادایی چه در کانـادا و چه در 
هـر جـای دیگر دنیـا از جمله ایران بـه خطر نیفتـد و عضویت در 

کنگـره، خودشـان و خانواده شـان را تهدیـد نکند. 
بـا توجـه  بـه اینکـه بسـیاری از اعضـای کنگـره بـه ایـران سـفر 
می کننـد،  زندگـی  ایـران  در  خانواده های شـان  یـا  و  می کننـد 
ایـن موضـوع برای مـا از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. چنین 
رویکـردی بـرای جـذب اعضـای بیشـتر بـرای کنگـره نیز بسـیار 

اسـت. اهمیت  حائـز 

بـه  رویکـردی  چـه  کنگـره  دادیـد  کـه  توضیحـی  بـا 
سـازمان های ایرانـی کانادایـی و کمـک بـه آن هـا دارد؟

از  کنونـی  هیات مدیـره  اعضـای  خوشـبختانه  نـوری:  مسـلم 
شـهرهای مختلـف کانـادا از جملـه مونتـرال، تورنتـو، واترلـو و 
اینکـه دامنـه کاری کنگـره در کل  باتوجه بـه  ونکـوور هسـتند. 
کاناداسـت، می توانـد بـرای سـازمان های ایرانی کانادایـی مختلف 
کـه در سراسـر کانـادا فعالنـد، چتـر حمایتـی باشـد. فعالیـت در 
در  کـه  اسـت  اقدام هایـی  از  یکـی  خیریـه  سـازمان های  بحـث 
دسـتور کار مـا قـرار دارد. به عنوان مثـال، همان طـور کـه گفتم، با 
ایـن سـازمان ها تمـاس می گیریـم و جویا می شـویم دربـاره اینکه 
چطـور کنگـره می توانـد بـه آن هـا بـرای افزایـش کمـک مالی به 

سازمان شـان کمـک کنـد.
در همیـن راسـتا برنامـه ای بـه ایـن سـازمان ها از سـوی کنگـره 
ارایـه شـده تـا از طریـق آن بتواننـد کمک هـای خـود را دو تـا 
سـه برابـر افزایـش دهنـد. همیـن نـگاه و برنامـه را بـرای سـایر 
سـازمان های ایرانـی کانادایـی داریـم. در واقع تالش ما این اسـت 
کـه کنگـره مثل یک چتـر برای نهادها و سـازمان ها باشـد و همه 
را بـه یکدیگـر وصـل کنـد تـا تجربه ها بیـن سـازمان های موجود 

در اسـتان های مختلـف بـه اشـتراک گذاشـته شـود.

با این نگاه چه خدماتی به اعضای کنگره ارایه می شود؟
مسـلم نـوری: در ایـن زمینـه برنامه هایـی را بـا موضـوع کاریابـی 
و سـالمت روان برگـزار کردیـم کـه افـراد بـا مراجعـه بـه سـایت 
و یوتیـوب کنگـره ایرانیـان کانـادا بـه فیلم هـای ضبـط شـده این 
وبینارهـا دسترسـی خواهنـد داشـت. خوشـحالم کـه تیـم جدید 
کنگـره متشـکل از افـرادی پیگیـر و پرانـرژی اسـت کـه در ایـن 
فرصـت کوتـاه چندماهـه توانسـتیم برنامه هـای مختلفـی را اجـرا 
کنیـم. بـه طـور نمونـه، بـرای نیازسـنجی از اعضـا نظرسـنجی 
گسـترده ای را برگـزار کردیـم که در نـوع خود بی نظیـر یا حداقل 

کم نظیـر بـوده اسـت.
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بـه اعتقاد آقـای تبریـزی باید کنگـره متشـکل از افراد و 
اعضایی باشـد کـه جامعه ایرانـی را یک دسـت و قوی کند 
چیزی شـبیه بـه جامعه یهودیـان در آمریکای شـمالی. به 
گفته ایشـان باید از چنیـن جوامعی برای اعضـا و عملکرد 
کنگره الگوبرداری شـود. آیا از نظر شـما ایـن امکان وجود 
دارد؟ بـه نظـر شـما جامعـه ایرانی هـا چقـدر بـه جامعـه 
یهودیان شـبیه اسـت؟ و آیا اساسـاً کنگـره به عنوان یک 

سـازمان از الگـوی خاصی تبعیـت می کند؟
 مسـلم نـوری: ایـن قضیـه بـه اسـاس نامه ای کـه بـرای کنگـره 
نوشـته شـده، مربـوط اسـت. نخسـتین بار اسـاس نامه در سـال 
۲۰۰۷ نوشـته شـده اسـت و لزومـاً نمی توانـد به نیازهـای کنونی 
جامعـه ایرانـی کانادایی بپـردازد. برای همین ما کارگـروه بازبینی 
اسـاس نامه را تشـکیل دادیـم کـه متشـکل از ۱۵ نفـر از اعضـای 
کنگـره ایرانیان اسـت. بـرای راه اندازی ایـن کارگـروه فراخوانی را 

منتشـر کردیـم تـا هرکسـی کـه تمایـل دارد شـرکت کند.
ایـن افـراد در حـال بازبینـی اسـاس نامه هسـتند و همیـن نکتـه 
جوامـع  دیگـر  در  سـازمان هایی  اینکـه  می کننـد؛  پیگیـری  را 
موفـق بـوده و هسـتند را شناسـایی و بررسـی می کننـد آن ها چه 
کارهایـی انجـام داده انـد تـا ما هم از آن هـا اسـتفاده و الگوبرداری 
کنیـم. آقـای تبریـزی جامعـه یهودیـان را مثـال زده انـد. جامعـه 
دیگـری کـه بسـیار موفـق عمـل کرده انـد ارمنی هـا هسـتند. بـا 
کانادایـی  ایرانـی  جامعـه  از  بسـیار کوچک تـری  جامعـه  اینکـه 
هسـتند امـا از نظـر اثرگـذاری، قـوی عمـل کرده اند، ارتباط شـان 

را بـا دولـت به خوبـی شـکل داده انـد و حفـظ کرده انـد.
بحثی که در اینجا مطرح می شود، اهمیت نگاه غیر حزبی کنگره 
از پس  به خوبی  ارمنی ها  کاری که جامعه  است.  کانادا  به مسایل 
آن برآمده است. آن ها توانسته اند سوای اینکه چه کسی در دولت 
کانادا  با دولت  را  ارتباط خود  است  یا محافظه کار(  )لیبرال  کانادا 
به  داشتن  حزبی  غیر  نگاه  نیازمند  قضیه  این  دارند.  نگه  خوب 
مسایل است. اینکه معیار این باشد که منافع جامعه ایرانی کانادایی 
این  تحقق  راستای  در  باید  سازمان  فعالیت های  سپس  چیست؟ 
منافع سمت وسو بگیرد. به این معنا که حاضر باشیم تا با هرکسی 
که در دولت بر مسند کار است صحبت و مذاکره کنیم و خواسته ها 

و نیازهای جامعه ایرانی های کانادا را به آنان منتقل کنیم.

کمی بیشـتر دربـاره اعضای کارگـروه بازبینی اسـاس نامه 
دهید. توضیـح  کنگره 

مسـلم نـوری: مسـئول ایـن کار آقـای کیهـان رضـوی اسـت. در 
ژانویـه ۲۰۲۱ بـه اعضـا ایمیل هایـی به منظور تشـکیل کارگروه ها 
ارسـال شـد تـا هرکسـی عالقه منـد اسـت تمـاس بگیـرد. درباره 
ایـن کارگـروه هـم ایـن اقـدام انجـام شـد. البتـه آقـای کیهـان 
رضـوی بـرای کارگـروه بازبینی اسـاس نامه با دو نفـر از نامزدهای 
کارزار بـه طـور مسـتقیم تمـاس گرفـت تا کنگـره از دیـدگاه این 
افـراد بـرای به روزرسـانی اسـاس نامه بهره منـد شـود، امـا ایـن دو 

نفـر متأسـفانه تمایـل بـه حضـور در این کارگـروه را نداشـتند.

این دو نفر چه کسانی بودند؟
مسلم نوری: آقایان سوشیانت زنگنه پور و امیر خدیر.

گروه های  و  شده  سیاسی  »کنگره  تبریزی  آقای  گفته  به 
مختلف مثل سلطنت طلبان، جمهوری اسالمی و مجاهدین با 

هم در کنگره رقابت سیاسی می کنند و همین باعث شده تا 
کنگره از تاثیرگذاری بازبماند.« باتوجه به اینکه گفتید تالش 
انتقاد  این  به  پاسخ شما  بگیرد  این فضا فاصله  از  می کنید 

ایشان چیست؟
مسـلم نـوری: معیـار مـا منفعـت جامعـه ایرانـی کانادایی اسـت. 
مـا  جامعـه  انجام شـده،  نظرسـنجی  طبـق  به عنوان مثـال، 
می خواهـد کـه رابطـه ایـران و کانـادا بهتـر شـود تـا در هنـگام 
اخـذ ویـزا، دریافـت خدمـات کنسـولی و دانشـجویی بخواهـد به 
کانـادا بیایـد یـا تجارتی در اینجا داشـته باشـد و همه ایـن کارها 
راحت تـر پیـش بـرود. برخـی ایـن قضیـه را از ایـن زاویـه نـگاه 
می کننـد کـه اقـدام کنگـره بـرای تحقق ایـن خواسـته ی جامعه 
ایرانـی کانادایـی یعنی اینکه کنگره در راسـتای اهـداف جمهوری 

اسـالمی حرکـت می کنـد. 
درحالی کـه هرکسـی ممکـن اسـت از زاویه خودش بـه این ماجرا 
نـگاه کنـد، نـگاه مـا همـان اسـت که گفتـم؛ دسـتیابی بـه منافع 
جامعـه ایرانـی کانادایـی. اگـر نکتـه ای در همین راسـتا باشـد ما 
نبایـد نـگاه شـخصی را وارد مسـایل کنیـم. خیلـی وقت هـا قضیه 
برمی گـردد بـه همـان عینک هایـی کـه افـراد مختلـف به چشـم 
دارنـد و بـا همـان عینک و بـدون درنظرگرفتن منافع سـایر افراد، 

مسـایل را می بیننـد.

شـما می گویید که ما سیاسـی نیسـتیم. آیا شـما منتقدان 
خود را سیاسـی می دانید؟

مســلم نــوری: نمی خواهــم از لفــظ اینکــه آن هــا سیاســی هســتند 
ــم  ــد تــالش کنیــم بپذیری ــا بای اســتفاده کنــم. ســخت اســت ام
کــه همیشــه افــرادی متفــاوت بــا نــگاه و طــرز تفکــر مــا وجــود 
ــگاه شــخصی  ــد. به عنوان مثــال اگــر مــن بخواهــم فقــط از ن دارن
ــن  ــردن و نادیده گرفت ــی تضییع ک ــن یعن ــردازم ای ــه مســایل بپ ب
حــق دیگــران. تنــوع دیــدگاه در جامعــه ایرانــی کانادایــی وجــود 
دارد کــه شــاید نتــوان هم زمــان بــه تمــام خواســته ها پاســخ داد 
و رضایــت خاطــر همــه را بــه دســت آورد، امــا بایــد دیــد اکثریــت 

ــد. ــه چــه می خواه جامع
ــه  ــخصی ب ــگاه ش ــدان ن ــه منتق ــم هم ــم بگوی ــه نمی توان البت
ــره از  ــن اســت کــه اعضــای هیات مدی ــد. واقعیــت ای ماجــرا دارن
ســخنان و پیشــنهادهای منتقــدان کــه ســازنده اســت اســتقبال 
ــات  ــا افــرادی تمــاس گرفتــم کــه در انتخاب می کننــد. شــخصاً ب
همســو بــا مــا نبودنــد و از آن هــا خواســتم تــا اگــر انتقــادی دارند 
ــد. در بحــث نظرســنجی  ــه کنن ــی ارای ــای عمل ــان و راهکاره بی
ــای  ــر اظهارنظره ــت پیگی ــده اس ــزار ش ــه برگ ــه هایی ک و جلس
ــان را در فعالیت هــا  ــا راهکارهــای آن ــم ت ســازنده منتقــدان بودی
ــان  ــدف از بی ــم ه ــاس می کن ــی احس ــا گاه ــم ام ــه کار ببندی ب
برخــی دیدگاه هــا و انتقادهــا ســاختن و بهبــود وضعیــت نیســتف 
ــا  ــما ب ــه ش ــت. در مصاحب ــره اس ــردن کنگ ــؤال ب ــر س ــه زی بلک
ــورد  ــان در م ــای ایش ــد صحبت ه ــرم آم ــه نظ ــزی ب ــای تبری آق
ــا احتمــاالً چــون فعالیت هــای  ــرای ســاختن اســت، ام کنگــره ب
کنگــره را دنبــال نمی کننــد در جریــان اتفاقــات جدیــد نیســتند 
کــه اگــر دنبــال کننــد شــاید نظرشــان در مــواردی کــه مطــرح 

کردنــد، تغییــر کنــد.

ــته اند  ــش داش ــره نق ــذاری کنگ ــه در بنیان گ ــرادی ک اف
ــارکت در  ــه مش ــل ب ــر تمای ــزی دیگ ــای تبری ــل آق مث
مســایل مربــوط بــه کنگــره ندارنــد کــه بــه نظــر شــما 
ــردن  ــال نک ــل دنب ــه دلی ــاالً ب ــل احتم ــدم تمای ــن ع ای
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ــگاه و  ــت، ن ــن وضعی ــا ای ــت. ب ــره اس ــای کنگ فعالیت ه
ــا چنیــن افــرادی چیســت؟ صحبــت شــما ب

مســلم نــوری: مــا دســتمان را بــرای همــکاری و صحبــت 
ــه  ــرای جامع ــزی ب ــای تبری ــم. آق ــه دراز کرده ای ــوی هم به س
ــن  ــا ای ــل م ــادی کشــیده اند. تمای ــی زحمــت زی ــی کانادای ایران
اســت بــا چنیــن افــرادی کــه تجربــه باالیــی دارنــد و خدمــات 
ــا شــاید  ــد پــای میــز صحبــت بنشــینیم ت زیــادی ارایــه کرده ان
ــان  ــیم، از تجربیات ش ــی برس ــترک خوب ــل مش ــه فص ــم ب ــا ه ب
ــد  ــه فعالیــت در کنگــره عالقه من ــم و شــاید حتــی ب بهــره ببری
شــوند. بــا بهبــود کانال هــای اطالع رســانی درصددیــم تــا 
فعالیت هــای کنگــره را بهتــر معرفــی کنیــم تــا مشــخص شــود 
ــازمان  ــک س ــه ی ــازمان سیاســی نیســتیم بلک ــک س ــا ی ــه م ک
ــی  ــه ایران ــع جامع ــداف و مناف ــبرد اه ــرای پیش ــی ب غیرانتفاع

ــتیم. ــی هس کانادای
بـرای نیـل بـه این هـدف، ممکن اسـت با سـطوح مختلـف دولت 
هـم ارتباط داشـته باشـیم. در مورد افـرادی مانند آقـای تبریزی، 
انتقادهـا را می شـنویم و در چارچـوب فعالیت هـای کاری کنگـره 
عمـل خواهیـم کـرد تـا به مـرور در جامعـه اعتمادسـازی کنیـم 
و نظـر اعضـای بیشـتری از جامعـه ایرانـی کانادایـی را به سـوی 

کنگـره جلـب کنیم.

باتوجه بـه ایـن قضیـه آیـا در این چند مـاه اقدامـی برای 
گفت وگـو بـا چهره هـای موفـق جامعـه ایرانـی کانادایـی 
انجـام شـده اسـت؟ مثـاًل اینکـه بـا افـرادی مثـل آقای 
تبریـزی تمـاس بگیریـد و از آن ها دعـوت به همـکاری و 

کنید. همفکـری 
مســـلم نـــوری: بـــه طـــور خـــاص مـــن تماســـی بـــا آقـــای 
ـــه شـــده  ـــاس گرفت ـــف تم ـــراد مختل ـــا اف ـــا ب ـــزی نداشـــتم، ام تبری
ـــه  ـــی ب ـــر دلیل ـــه ه ـــا ب ـــود، ام ـــرار ش ـــی برق ـــن راه ارتباط ـــا ای ت

ـــت. ـــیده اس ـــه نرس نتیج

آیـا تمایـل داریـد اسـامی افـرادی کـه بـا آن هـا تمـاس 
گرفته ایـد و پاسـخی دریافـت نکرده ایـد را عنـوان کنید؟

ــود  ــرار نب ــود و ق ــی ب ــا خصوص ــن تماس ه ــوری: ای ــلم ن مس
به صــورت عمومــی بیــان شــود بــرای همیــن اجــازه بدهیــد تــا 
ــی  ــه ایران ــراد قدیمــی جامع ــا اف ــا ب ــا م ــرم، ام ــام نب از کســی ن
ــه  ــور ک ــه آن ط ــفانه قضی ــه متأس ــم ک ــاس گرفتی ــی تم کانادای

ــت. ــش نرف ــتیم پی می خواس

یعنـی ایـن افـراد حتـی تمایـل نداشـتند تـا از تغییـر و 
تحـوالت اخیـر کنگـره باخبـر شـوند؟

مسـلم نـوری: متأسـفانه خیـر، حتـی عالقـه نداشـتند در حـد 
بگیـرد. شـکل  گفت وگویـی  هـم  صحبـت 

باتوجه بـه تحریـم نظـام بانکی ایـران چقدر از مشـکالت 
بانکـی دانشـجویان آگاه هسـتید؟ اینکه تعـدادی از آن ها 
مجبـور به بازگشـت به ایـران شـدند. تاکنـون کنگره چه 

کاری در ایـن زمینـه انجام داده اسـت؟
مســلم نــوری: در چنــد مــاه اخیــر برخــی از اعضــا بــا مــا تمــاس 
گرفتنــد و گفتنــد بــدون هیــچ دلیــل و اخطــاری از ســوی بانــک 
حساب شــان مســدود شــده اســت. ایــن قضیــه را در بانک هــای 

مختلــف پیگیــری کردیــم بــه طــور نمونــه، بــا بانک هــای 
ــم  ــت دادی ــم. درخواس ــاس گرفتی HSBC، TD، Scotia و RBC تم
ــفانه  ــا متأس ــد، ام ــان کنن ــاب ها را بی ــتن حس ــل بس ــه دلی ک

دلیــل خاصــی اعــالم نشــد.
فقـط یکـی از بانک هـا نامـه ای بـه کنگره فرسـتاد مبنی بـر اینکه 
اگـر مـا حسـابی را بـدون اخطـار بسـتیم به ایـن معنا نیسـت که 
کار اشـتباهی از دارنده حسـاب سـرزده اسـت، بلکه ما یک سـری 
قوانیـن داریـم کـه بایـد از آن هـا تبعیـت کنیـم. متأسـفانه در 

مجمـوع نتوانسـتیم پاسـخی از بانک هـا دریافـت کنیـم.
مسدودسـازی  و  پـول  جابه جایـی  بـرای  بانکـی  تحریم هـای 
حسـاب ها مشـکالت زیـادی را ایجـاد کـرده کـه قـرار اسـت در 
ایـن بـاره بـا دولت کانـادا صحبـت کنیم. البتـه این را هـم بگویم 
مـواردی کـه با مـا تماس گرفتنـد و طرح مشـکل کردنـد مربوط 
بـه بسـته شـدن حسـاب بـدون دلیـل از سـوی بانک بوده اسـت. 
در ایـن زمینـه، دانشـجویان بـا مـا تماسـی نداشـتند. به هرحـال 
در حـال پیگیـری ایـن مشـکل جامعه هسـتیم که هرکـدام روند 

خودشـان را دارنـد.

در حال حاضر کنگره چند عضو دارد؟
ـــره  ـــر کنگ ـــد از دبی ـــا را بای ـــق اعض ـــداد دقی ـــوری: تع ـــلم ن مس
ـــش از  ـــره بی ـــم کنگ ـــم بگوی ـــر بخواه ـــدودی اگ ـــا ح ـــم، ام بپرس

ـــو دارد. ـــزار عض ـــه ه س

تعداد اعضای کنگره در سـال های گذشـته روند افزایشـی 
نداشـته اسـت. یکـی از انتقادهـای افـراد و گروه هـا بـه 
همیـن نکته اسـت؛ اینکـه جامعـه ایرانـی در کانـادا 500 
هـزار نفری اسـت اما عمـاًل کنگره به سـه چهار هـزار نفر 
تعلـق دارد. بـا ایـن توضیح، آیـا کنگـره خـود را نماینده 

می داند؟ ایرانـی  جامعـه 
ـــگاه  ـــه ن ـــن قضی ـــه ای ـــری ب ـــه دیگ ـــن از زاوی ـــوری: م ـــلم ن مس
می کنـــم. ایـــده آل ایـــن اســـت کـــه تمـــام جامعـــه ایرانـــی 
کانادایـــی عضـــو کنگـــره باشـــد، امـــا مـــن فکـــر نمی کنـــم 
ایـــن گـــزاره چنـــدان واقع بینانـــه باشـــد. به عنوان مثـــال بـــه 
ـــد  ـــد درص ـــه چن ـــم؛ اینک ـــی کنی ـــادا نگاه ـــف کان ـــزاب مختل اح
از جمعیـــت کانـــادا کـــه واجـــد شـــرایط رأی دادن هســـتند و 
رأی می دهنـــد عضـــو احـــزاب هســـتند؟ پاســـخ ایـــن اســـت 
کـــه درصـــد کمـــی از آن هـــا. اینکـــه یـــک درصـــد جامعـــه 
ایرانـــی عضـــو کنگـــره هســـتند فکـــر می کنـــم بـــه مثـــال 

ـــت. ـــبیه اس ـــی ش ـــزاب خیل اح
ـــک  ـــا ی ـــتیم م ـــی هس ـــازمان سیاس ـــک س ـــا ی ـــم م ـــن نمی گوی م
ـــی  ـــه ایران ـــه جامع ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارای ـــی ب ســـازمان غیرانتفاع
ـــم. از  ـــز کرده ای ـــم تمرک ـــن ه ـــه روی همی ـــتیم ک ـــی هس کانادای
ـــا  ـــاً م ـــت. قطع ـــرا نگریس ـــن ماج ـــه ای ـــد ب ـــم بای ـــر ه ـــن منظ ای
از تعـــداد اعضـــای بیشـــتر اســـتقبال می کنیـــم امـــا این طـــور 
ـــد  ـــد آن ۹۹ درص ـــک درص ـــود ی ـــا وج ـــه ب ـــم ک ـــگاه نکنی ـــم ن ه
باقی مانـــده پـــس چـــه می شـــود. قبـــول کـــه یـــک درصـــد 
ـــه همـــه جامعـــه اســـت.  ـــا ب ـــگاه م ـــا ن عضـــو ســـازمان هســـتند ام
ـــنجی  ـــزاری نظرس ـــا برگ ـــراد را ب ـــایر اف ـــر س ـــن نظ ـــرای همی ب
ـــدود  ـــه ح ـــته ک ـــره داش ـــاری کنگ ـــاًل طوم ـــویم. مث ـــا می ش جوی

۱۸ هـــزار نفـــر آن را امضـــا کرده انـــد.
ـــره  ـــات کنگ ـــه در دوران انتخاب ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ـــوع بع موض
ـــوند  ـــره ش ـــو کنگ ـــا عض ـــم ت ـــت می کردی ـــراد صحب ـــا اف ـــه ب ک
ــه  ــد؛ اینکـ ــرح می شـ ــه مطـ ــوی جامعـ ــی از سـ ــک نگرانـ یـ
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مـــا در رفت وآمـــد بـــه ایـــران هســـتیم و نمی خواهیـــم 
مشـــکلی بـــرای مـــا به وجـــود بیایـــد، نمی خواهیـــم آزادی در 
رفت وآمـــد بـــه ایـــران را از دســـت بدهیـــم. ایـــن نگرانـــی را 
ـــت  ـــده ای اس ـــل بازدارن ـــن عام ـــد همی ـــا دارن ـــی از ایرانی ه خیل

ـــازمان.  ـــن س ـــت در ای ـــرای عضوی ب
باتوجه بـــه اینکـــه در گذشـــته اتفاق هایـــی در کنگـــره افتـــاده 
ـــور  ـــده، تص ـــتفاده ش ـــی اس ـــزار سیاس ـــوان اب ـــره به عن و از کنگ
افـــراد بـــر ایـــن اســـت کـــه عضویـــت در کنگـــره برابـــر بـــا 
انجـــام کارهـــای سیاســـی اســـت. بـــرای همیـــن تاکیـــد مـــا 
ــا  ــه مواضـــع سیاســـی نخواهیـــم داشـــت تـ ایـــن اســـت کـ

منافـــع و امنیـــت اعضـــای مـــا بـــه خطـــر نیفتـــد.

ـــن  ـــی ای ـــای اوکراین ـــدن هواپیم ـــاقط ش ـــرای س در ماج
ـــور  ـــره آن ط ـــه کنگ ـــد ک ـــره وارد ش ـــه کنگ ـــاد ب انتق
ـــا  ـــه  ب ـــرد. در رابط ـــل نک ـــع عم ـــدی و قاط ـــد ج ـــه بای ک
ـــای  ـــم انتقاده ـــر ه ـــوق بش ـــه حق ـــوط ب ـــایل مرب مس
ــه  ــه اینکـ ــا توجه بـ ــود؛ بـ ــرح می شـ ــابهی مطـ مشـ
ــته  ــی داشـ ــر و تحوالتـ ــره تغییـ ــد کنگـ می گوییـ
ـــر  ـــازمان در براب ـــع س ـــد موض ـــه بع ـــن ب ـــت از ای اس

ـــود؟ ـــد ب ـــه خواه ـــایل چ ـــن مس ای
ــی  ــای اوکراینـ ــگان هواپیمـ ــاره جان باختـ ــوری: دربـ ــلم نـ مسـ
ـــو  ـــاًل در تورنت ـــتند. مث ـــی داش ـــین فعالیت های ـــره پیش هیات مدی
ـــه  ـــی نام ـــت ط ـــن نوب ـــد، در چندی ـــزار کردن ـــود برگ ـــم یادب مراس
ـــدن  ـــن ش ـــر روش ـــا پیگی ـــد ت ـــت دادن ـــادا درخواس ـــت کان ـــه دول ب
ـــه  ـــد ک ـــم بودن ـــری ه ـــوارد دیگ ـــند. م ـــت باش ـــت و عدال حقیق
ــد،  ــر می داننـ ــین بهتـ ــره پیشـ ــا را هیات مدیـ ــات آن هـ جزییـ
ـــف  ـــای مختل ـــدور بیانیه ه ـــا ص ـــره ب ـــی، کنگ ـــا در دوران کنون ام
تاکیـــد کـــرده اســـت کـــه مـــا می خواهیـــم در مـــورد ایـــن 
ـــی  ـــود، نگاه ـــرار ش ـــم برق ـــت ه ـــد و عدال ـــفافیت باش ـــه ش قضی
کـــه فکـــر می کنـــم خواســـته خیلـــی از جامعـــه ایرانـــی 

ـــت. ـــی اس کانادای
همان طـــور هـــم کـــه قبـــاًل اشـــاره کـــردم، درخواســـت 
ـــواده  ـــر خان ـــالوه ب ـــا ع ـــم ت ـــادا دادی ـــت کان ـــه دول ـــز ب دیگـــری نی
ـــه  ـــد، ب ـــادا بودن ـــم کان ـــم دای ـــا مقی ـــهروند ی ـــه ش ـــی ک قربانیان
خانواده هـــای قربانیانـــی کـــه دانشـــجوی بین المللـــی بودنـــد 
نیـــز اقامـــت اعطـــا شـــود. در مـــورد مســـایل حقـــوق بشـــری هـــم 
هـــر جـــا الزم باشـــد کنگـــره در چارچوبـــی کـــه پیش ازایـــن 

توضیـــح دادم، موضع گیـــری خواهـــد کـــرد.

در دور جدیـد، یکـی از مشـکالت و انتقادهایـی که مطرح 
شـد ایـن بـود کـه چـرا برخـی پسـت ها و کامنت هـا در 
فرومـی کـه ایجاد شـده بـود تـا اعضا با هـم تبـادل نظر 
کننـد، حـذف می شـود. انتقـادی که مطرح شـد ایـن بود 
چـرا نظراتـی کـه در تضاد بـا نگـرش کنگره اسـت حذف 
می شـود. پاسـخ شـما به این اقـدام کنگـره و انتقـاد وارد 

چیست؟ شـده 
ــا نگــرش کنگــره  ــوری: نظــری نبــوده کــه در تضــاد ب مســلم ن
ــری  ــا یک س ــد. م ــده باش ــذف ش ــل ح ــن دلی ــه ای ــد و ب باش
ادمیــن در صفحــات خــود داریــم کــه داوطلــب هســتند و 
ــرای  ــد. چارچــوب مشــخصی ب ــم دارن ــی ه ــای متفاوت دیدگاه ه
ایــن صفحه هــا تعریــف شــده به عنوان مثــال اینکــه اهانــت 
ــم.  ــانی کردی ــا را اطالع رس ــد و این ه ــب نزنن ــا برچس ــود ی نش
ــن قوانیــن را رعایــت  ــی کــه ای ــا نظرهای ــه نویســنده پســت ی ب

نکننــد تذکــر داده می شــود. در اکثــر مــوارد، ایــن پســت های و 
ــوند. ــزارش می ش ــروم گ ــای ف ــود اعض ــط خ ــرات توس نظ

ــرح  ــدی مط ــوش احم ــم مهرن ــوع را خان ــن موض ــا ای ام
کــرده اســت؛ اینکــه پســت و نظــر ایشــان حــذف شــده 
ــه  ــواردی ک ــزو م ــه ج ــان ک ــر ایش ــرف و نظ ــت. ح اس

ــت. ــوده اس ــد نب ــال می زنی ــما مث ش
مســـلم نـــوری: نـــه ایشـــان چندیـــن بـــار در فـــروم پســـت 
گذاشـــته و هیچ وقـــت چنیـــن اتفاقـــی نیفتـــاده اســـت. 
ـــا  ـــه ب ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــده ب ـــذف نش ـــی ح ـــچ گاه دیدگاه هی
ـــم  ـــی نمی خواهی ـــت. به طورکل ـــوده اس ـــاد ب ـــره در تض ـــگاه کنگ ن
و  سیاســـی  دعواهـــای  بـــرای  محلـــی  صفحه هـــا  ایـــن 
ـــر  ـــن فک ـــد. م ـــف باش ـــراد مختل ـــن اف ـــخصی بی ـــای ش بحث ه
می کنـــم چارچوب هایـــی کـــه اعـــالم شـــده منطقـــی اســـت 
ــم  ــازمان ها هـ ــر سـ ــوی دیگـ ــا و از سـ ــر صفحه هـ و در دیگـ

مطـــرح می شـــود.

ــه کنگــره  انتقــاد دیگــری کــه همــواره از ســال ۲01۸ ب
ــکل دادن  ــازه ش ــما اج ــه ش ــت ک ــن اس ــده، ای وارد ش
ــا  ــن اعض ــرای همی ــد ب ــا را نمی دهی ــن اعض ــه بی رابط
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــند. ای ــر را نمی شناس یکدیگ
ــورت  ــو در ص ــرکت های آنتاری ــت ش ــون ثب ــق قان طب
احــراز هویــت اشــخاص، افــراد اجــازه دارنــد بقیــه اعضا 

ــند. را بشناس
ــن  ــر در ایـ ــال حاضـ ــم در حـ ــر نمی کنـ ــوری: فکـ ــلم نـ مسـ
ـــا  ـــون، اعض ـــق قان ـــد. طب ـــته باش ـــود داش ـــکلی وج ـــورد مش م
ــی  ــد قانونـ ــد و رونـ ــت دهنـ ــت فهرسـ ــد درخواسـ می تواننـ
ــر  ــد بـ ــه گفتیـ ــور کـ ــه همان طـ ــخصی دارد کـ ــاًل مشـ کامـ
ــن  ــت. در همیـ ــو اسـ ــرکت های آنتاریـ ــن شـ ــای قوانیـ مبنـ
ـــا  ـــت اعض ـــت فهرس ـــه درخواس ـــد ک ـــرادی بودن ـــاه اف ـــد م چن
را ارایـــه کرده انـــد. در حـــال حاضـــر در ایـــن زمینـــه در 
کنگـــره هیچ گونـــه مشـــکلی وجـــود نـــدارد. نکتـــه دیگـــری 
ـــرای  ـــی ب ـــروم آی سی س ـــه ف ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــود داش ـــه وج ک
اعضـــا به منظـــور اظهارنظـــر بســـته بـــود کـــه مـــا آن را بـــاز 

کردیـــم تـــا اعضـــا بتواننـــد بـــا هـــم تبـــادل نظـــر کننـــد.

و سخن ناگفته؟
ــو  ــن گفت وگـ ــه ایـ ــرادی کـ ــدوارم افـ ــوری: امیـ ــلم نـ مسـ
را می خواننـــد حســـن نیت مـــا را قبـــول داشـــته باشـــند. 
ـــب  ـــه داوطل ـــا هم ـــت و م ـــور اس ـــازمان عضومح ـــک س ـــره ی کنگ
ـــادی  ـــرمایه زی ـــت و س ـــرژی، وق ـــاه ان ـــد م ـــن چن ـــتیم. در ای هس
ــره  ــداف کنگـ ــبرد اهـ ــرای پیشـ ــره بـ ــای هیات مدیـ از اعضـ
ــا  ــا مـ ــم بـ ــوت می کنـ ــه دعـ ــت. از همـ ــده اسـ ــرف شـ صـ
همـــکاری داشـــته باشـــند و کمـــک کننـــد. اگـــر پیشـــنهادی 

دارنـــد مطـــرح کننـــد.
ــد  ــام دهن ــره انج ــه کنگ ــد ب ــه می توانن ــی ک ــی از کمک های یک
ــم  ــه گفت ــور ک ــون همان ط ــت. چ ــی اس ــای مال ــه کمک ه ارای
ــکالت  ــن مش ــع ای ــا رف ــت. ب ــی اس ــار مال ــت فش ــازمان تح س
خدمــات بهتــری را می توانیــم بــه جامعــه ایرانیــان کانــادا ارایــه 
ــت  ــم. در نهای ــت کنی ــه حرک ــن جامع ــع ای ــتای مناف و در راس
ــه  ــی ک ــادا به جایگاه ــی را در کان ــه ایران ــم جامع ــم می توانی ه

ــانیم. شایســته آن اســت، برس
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قبـول یک کـودک بـه فرزندخواندگی فرآیندی دشـوار، پیچیده و 
پر از بیم و امید اسـت. در این بین اگر دیوان ساالری)بروکراسـی( 
بـر موضـوع سـایه بینـدازد، شـرایط برای افـرادی که قصـد قبول 
فرزنـد دارنـد و کودکـی کـه قـرار اسـت در خانـواده ای جدیـد 
پذیرفتـه شـود، بی تردیـد دشـوارتر و آزاردهنده تـر هـم می شـود. 
حـال در نظـر بگیریـد کـه تبعیـض ملیتـی و مذهبـی نیـز به آن 

افزوده شـود!

جـزو  روانشـناس،  و  زنـان  حقـوق  فعـال  مقدمـی"  "نازنیـن 
کانادایی هـای ایرانی تبـاری اسـت که بـرای قبول فرزنـد از ایران و 
انتقـال آن بـه کانـادا تالش زیادی کـرده، ولی با موضـوع پیچیده 
و عجیبـی در زمینـه تبعیض ملیتی و مذهبی مواجه شـده اسـت. 

وی در ایـن زمینـه می نویسـد:

در سـال ۲۰۱۷ قانـون واگـذاری سرپرسـتی)حضانت( بـه زنـان 
توسـط سـازمان بهزیسـتی مـورد قبـول قـرار گرفـت. بـر اسـاس 
ایـن قانـون واگـذاری کـودکان بـه زنـان مجـرد بـاالی ۳۰ سـال 
تاییـد شـد. بـر همین اسـاس، در سـال ۲۰۱۸ من بـه جمع آوری 
اطالعـات الزم در مـورد چگونگـی رونـد فرزندخواندگـی بـرای 

شـهروندان کانادایـی اقـدام کـردم.

بین سال های ۲۰۱۸ تا اوایل ۲۰۱۹ تماس ها و کارزار یک نفره من 
با سازمان های بین المللی فعال در زمینه فرزندخواندگی آغاز شد. 
در همین زمینه، سفری به جزیره ویکتوریا مرکز استان بریتیش 
کلمبیا داشتم تا بتوانم از نزدیک موضوع را پیگیری و درباره آن با 

مدیران این بخش دیدار و گفت وگو کنم.

در آن زمـان ۳ سـازمان در ایـن زمینـه فعـال بودنـد کـه یکـی از 
آنهـا در چنـد سـال اخیـر  بسـته شـده اسـت. آن موقـع، هـر ۳ 
سـازمان بـه مـن اطالع دادنـد که به خاطـر قوانین حاکم بـر ایران 
نمی تواننـد بـه مـن کمـک کننـد. زیـرا بـه گفتـه آنهـا، ایرانیـان 
سرپرسـتی)حضانت(  اجـازه  جهـان،  کشـورهای  دیگـر  سـاکن 

کـودکان داخـل ایـران را ندارنـد.

ایـن موضـوع بـرای مـن بسـیار آزاردهنـده و ناامیدکننـده بـود. 
زیـرا مـن تـالش می کـردم کودکـی را صاحـب خانـواده کنـم و 
در تربیـت نسـل آینده مشـارکت داشـته باشـم، اما قوانیـن ایران 

چنیـن اجـازه ای بـه من نمـی داد.

البتـه ادامـه تحقیقـات مـن، بـا آن چه اعالم شـده بـود، هم خوانی 
نداشـت و همیـن موضوع کنجـکاوی و تالش دوچنـدان من برای 
کشـف حقیقـت را در پـی داشـت. مـن طی ایـن مـدت اطالعات 

مـورد نیـاز خـود را از وب سـایت زیر بـه روز می کردم:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/

services/canadians/adopt-child-abroad/restrictions.html

هم آهنـگ نبـودن اطالعاتـی کـه از سـایت اداره مهاجـرت کانـادا 
دریافـت می کـردم، بـا پاسـخ هایی کـه از موسسـه های فعـال در 
زمینـه فرزندخواندگـی گرفتـه بـودم، مـن را وادار بـه گفت وگو با 
دیگـر سـازمان های مرتبـط کـرد کـه البتـه پاسـخ همان بـود که 

دیگـران می دادنـد.

مـن در ادامـه پیگیری هایـم ایمیلـی بـرای مدیرعامـل "شـورای 
فرزندخواندگی کانادا )Adoption Council of Canada(" فرسـتادم 
و پرسـش ها و یافته هـای خـود را بـا وی در میـان گذاشـتم کـه 

البتـه پاسـخ متفاوتـی دریافـت نکردم.

در ایـن زمان، احسـاس ناتوانـی در برابر قانونی که منطقی پشـت 
آن قـرار نـدارد، نوعـی خشـم و انـدوه در مـن به وجـود آورده بود 

و احسـاس می کـردم تالش هـا و آرزوهایـم بـر باد رفته اسـت.

البتـه مـن از تـالش و تحقیـق دسـت برنداشـتم و توانسـتم بـا 
یـک وکیـل حقوقـی تماس بگیـرم کـه در زمینـه فرزندخواندگی 
بین المللـی فعالیـت می کـرد. وی توانسـت تحقیقات مـن را کامل 
کنـد. بـر همیـن اسـاس، مـن بـه اطالعاتـی دسـت یافتـم کـه 

حیـرت و آزار درونـی مـن را افزایـش داد.

دولـت  کـه  زمانـی  یعنـی   ۲۰۱۳ سـال  از  شـدم  متوجـه  مـن 
محافظـه کار "اسـتیون هارپـر" بـر سـر کار بـود، نوعـی تفاهم نامه 
)MOU( میـان حزب هـای کانـادا تدویـن شـده کـه اسـاس آن 
مبـارزه بـا تروریسـم اسـت. ایـن تفاهم نامـه بـه دولت هـا توصیـه 
می کنـد از برخـی کشـورها کـه بیش تـر آنهـا مسـلمان هسـتند، 
امـکان فرزندخواندگـی محـدود یا به طور کامل مسـدود شـود. نام 
کشـور ایـران نیـز در بیـن کشـورهای مـورد نظـر ایـن تفاهم نامه 

اسـت! گنجانده شـده 

البتـه ایـن تفاهم نامـه هیچ وقـت بـه عنـوان الیحـه قانونـی بـه 
نشـد. رسـانه ای  و هیچ زمانـی  نرفـت  پارلمـان 

زمینــه  در  کــه  افــرادی  فقــط  تفاهم نامــه،  ایــن  مفــاد 
فرزندخواندگــی تــالش می کننــد را هــدف قــرار نمی دهــد، 
ایــن  تدویــن  از  پیــش  کــه  خانواده هایــی  حتــی  بلکــه 
ــگام  ــند، هن ــه باش ــدی پذیرفت ــه فرزن ــی را ب ــه، کودک تفاهم نام
درخواســت بــرای مهاجــرت بــه کانــادا دچــار مشــکل می شــوند و 
بیــن ادامــه زندگــی بــا فرزندخوانــده خــود یــا مهاجــرت مجبورند 

ــد! ــاب کنن ــی را انتخ یک

مانـع  کـه  شـدم  متوجـه  تـالش  همـه  ایـن  از  پـس  اینکـه 
فرزندخواندگـی مـن نـه قوانیـن ایـران کـه یـک تفاهم نامـه بیـن 
حزبـی در کانـادا اسـت، چنـان حس ناخوشـایندی در من شـکل 

گرفـت کـه غیرقابـل توصیـف و تصـور اسـت.

ایـن تفاهم نامـه یکـی از نمونه )مصداق(هـای بـارز اسالم سـتیزی 
و تبعیـض در قانـون کانـادا اسـت. مـن بـه عنـوان یـک کانادایی 
ایرانی تبـار احسـاس می کنـم به خاطـر ملیتم از  حقوق شـهروندی 

محـروم شـده ام کـه سـایر کانادایی هـا از آن برخوردارند.

امیـد دارم بتوانیـم ایـن مشـکل را بـه گـوش برگزیـدگان مـردم 
و مقام هـای دولتـی برسـانیم و حـق شـهروندی کـه از جامعـه 
ایرانیـان کانـادا گرفته شـده اسـت که بر اسـاس آن خانـواده خود 
را آن طـور کـه می خواهنـد گسـترش دهنـد، بـه آنهـا بازگردانده 
شـود و جامعـه ایرانیان از حقی برابر با سـایر شـهروندان کانادایی 

شـوند. برخوردار 

تبعیض به خاطر ملیت و مذهب حتی برای فرزندخواندگی!
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معرفی برگزیدگان و قدردانی از هنرمندان
آوری اجتماعی 1400« شرکت کننده در »پروژه هنر و تاب 

کنگـره ایرانیـان کانـادا به این  وسـیله از شـما و دیگـر هنرمندانی 
شـرکت   ”۱۴۰۰ اجتماعـی  تـاب آوری  و  “هنـر  پـروژه  در  کـه 

کرده انـد سپاسـگزاری و قدردانـی خـود را اعـالم می کنـد.

مفهـوم  بـه  پـروژه  ایـن  از  و هنردوسـتان  اسـتقبال هنرمنـدان 
واقعـی کلمـه “الهام بخـش” بـود و مشـوق مـا بـرای ادامـه پروژه 
شـد. دسـت اندرکاران به طـور عمیـق تحـت تاثیر کارهـای هنری 

ارزشـمند شـما قـرار گرفته انـد.

کنگـره،  وب سـایت  در  را  هنـری  اثـر   ۶۳ نقاشـی  نمایشـگاه 
شـبکه های اجتماعی،  فیسـبوک، تلگرام و اینسـتاگرام به نمایش 
گذاشـت و هـزاران نفـر از نمایشـگاه بازدیـد کردنـد. اکنـون کـه 
نمایشـگاه بـه پایـان رسـیده اسـت مـا برنـدگان را کـه بر اسـاس 
رای عمومـی در شـبکه های اجتماعـی انتخـاب شـده اند را به این 

ترتیـب  اعـالم می کنیـم:

ـی 1۳50 بازدید و 51 رای  نفر نخست   فریبـا عظیم

در 1۶۳5 بازدید و 4۹ رای  نفــر دوم     بهنـاز بـایـن

 نفــر سوم   هنگامه فرهادی 5۹0 بازدید و 4۳ رای

نشـانی رسـانه های کنگـره ایرانیـان کانـادا و پروژه هنـری ۱۴۰۰ 
به این شـرح اسـت:

Facebook.com/groups/iccartproject   :ـوک  فیسب

 @i c c a r t p r o j e c t 1 4 0 0  اینستاگرام:   

  https://t.me/ICCArt1400   :تلگــــرام 

بـا سـپاس ویـژه از ارایـه آثـار ارزشـمند و حمایت شایسـته شـما 
از ایـن پـروژه هنـری اجتماعـی، از شـما دعـوت می کنیـم کـه 

برنامه هـای آینـده مـا را دنبـال کنیـد.

کنگـره ایرانیـان کانـادا یـک سـازمان مـردم نهاد اسـت و از شـما 
دعـوت می کنـد اگر هنوز عضـو کنگره نشـده اید، به مـا بپیوندید. 
کسـانی کـه مایـل بـه ارایـه کمک هـای مالـی هسـتند از طریـق 

لینـک زیـر می تواننـد کمک هـای خـود را واریـز کنند:
https://www.iccongress.ca/donate

  

                                                                      ارادتمند
                                                                   هیات مدیره

                                                            کنگره ایرانیان کانادا
http://www.iccongress.ca                                                              
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هنر و تقویت تاب آوری گروهی در برابر بحران
برنامه ای از کارگروه سالمت کنگره ایرانیان کانادا

ــرار داد.  ــابقه قـ ــانی بی سـ ــه انسـ ــر یـــک فاجعـ ــان را در برابـ ــا جهـ ــری کرونـ همه گیـ
ــکار  ــر بیـ ــا نفـ ــد و میلیون هـ ــت دادنـ ــود را از دسـ ــزان خـ ــان، عزیـ ــا انسـ میلیون هـ
شـــدند. متاســـفانه فهرســـت آســـیب ها و زیان هـــای ناشـــی از ایـــن همه گیـــری 
بســـیار طوالنـــی اســـت. بی تردیـــد، همان گونـــه کـــه دکتـــر “جیمـــی ِد آتـــن” تاکیـــد 
می کنـــد ، در حـــال حاضـــر جهـــان در حـــال تجربـــه یـــک آســـیب گروهـــی اســـت. 

در مواجهـه بـا چنیـن شـرایط ناگـواری، بسـیاری در تالشـند تـا راه حل هایی بـرای افزایش 
 )resilience( »و تقویـت مقاومـت جامعـه پیدا کنند کـه ما به اصطـالح آن را »تـاب آوری
می نامیـم. تـاب آوری در معنـای مـورد نظـر ما عبـارت اسـت از توانایی بهبود سـریع پس از 
وارد آمـدن آسـیب هایی همانند اسـترس و شـوک. در واقـع »تاب آوری« مفاهیم »بازسـازی 

پـس از نابـودی« و »دوبـاره بـه شـکل اول درآمدن« را نیز شـامل می شـود.

در مقابلـه بـا بحـران کنونـی، ما به راهکارهایـی نیاز داریم کـه بتواند در برابر همه شـوک ها 
و فشـارهای وارد شـده - هـم بـه افـراد و هـم بـه کل جامعـه – مقاومـت را افزایـش دهـد. 
به تازگـی، یکـی از وزارت خانه هـای کشـور فرانسـه ضمـن دقیق تر کـردن مفهوم تـاب آوری 
آن را بـه ایـن صـورت تعریـف مـی کنـد: فرآیندی که شـبکه ای شـامل ظرفیت هـای پویای 

قابـل انطبـاق را بـرای سـازگاری ایجاد مـی کند .

آرزو خدیـر
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در گزارشـــی کـــه آنهـــا تهیـــه کرده انـــد بـــر ایـــن موضـــوع 
ــع از  ــران، جوامـ ــرایط بحـ ــه در شـ ــت کـ ــده اسـ ــد شـ تاکیـ
ــود  ــادی خـ ــی و نهـ ــردی، جمعـ ــتگی های فـ ــع و شایسـ منابـ
بـــرای مقابلـــه، ســـازگاری و توســـعه از روش هایـــی اســـتفاده 
ــا و  ــا چالش هـ ــازد بـ ــادر می سـ ــا را قـ ــه مـ ــد کـ ــی کننـ مـ
تغییر هـــای ناشـــی از فاجعـــه و مســـایل پـــس از آن روبـــه رو 

شـــویم.

در زمینـــه ی تـــاب آوری، تالش هـــای مختلفـــی از ســـوی 
بین المللـــی  و  ملـــی  غیردولتـــی،  دولتـــی،  ســـازمان های 
ــه  ــت جامعـ ــش مقاومـ ــاد و افزایـ ــدف ایجـ ــا هـ ــون بـ گوناگـ
ـــای  ـــرای ارتق ـــر ب ـــای موث ـــی از راه ه ـــت. یک ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــت  ـــری اس ـــان هن ـــر و بی ـــری از هن ـــه، بهره گی ـــاب آوری جامع ت

.

فوریـــه ۲۰۲۱ در گردهمایـــی جهانـــی ســـالزبورگ تحـــت 
عنـــوان »هنـــر مقاومـــت: خالقیـــت، شـــجاعت و نوســـازی«  
پزشـــکان و اندیشـــمندان بـــرای کشـــف رابطـــه پویـــا میـــان 

هنرهـــا، فرهنـــگ و تـــاب آوری گـــرد هـــم آمدنـــد.

ــرادی  ــرکت کنندگان در آن افـ ــه شـ ــی کـ ــن گردهمایـ در ایـ
ــدان،  ــه هنرمنـ ــون از جملـ ــینه های گوناگـ ــا پیشـ ــد بـ بودنـ
ــت گذاران،  ــالق، سیاسـ ــان خـ ــی، کارآفرینـ ــران فرهنگـ رهبـ
محیط بانـــان، برنامه ریـــزان شـــهری، مربیـــان، مردم شناســـان، 
جامعه شناســـان، کارشناســـان رســـانه، نیکـــوکاران و رهبـــران 
ـــتفاده از  ـــه اس ـــیدند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــه، همگ جامع
ـــد  ـــایلی همانن ـــا مس ـــه ب ـــرای مقابل ـــذار ب ـــی تاثیرگ ـــر روش هن
ــن  ــن رفتـ ــی، از بیـ ــی اجتماعـ ــهری و بی عدالتـ ــوب شـ آشـ
میـــراث فرهنگـــی و آســـیب های اجتماعـــی دیگـــر اســـت . 

بـــا توجـــه بـــه ایـــن مقدمـــه و پژوهش هـــای منتشـــر شـــده 
دیگـــری دربـــاره رابطـــه ی هنـــر و ایجـــاد مقاومـــت گروهـــی، 
ـــو منتشـــر شـــد  ـــه ای کـــه در ســـال ۲۰۱۳ در تورنت ـــد مقال همانن
ـــکاری  ـــا هم ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی ـــالمت کنگ ـــروه س ، در کارگ
ـــه  ـــدیم »برنام ـــر آن ش ـــص ب ـــص و غیرمتخص ـــان متخص داوطلب

هنـــری ۱۴۰۰« را پی ریـــزی کنیـــم.

ـــی در  ـــتن گام ـــه برداش ـــن برنام ـــرای ای ـــا از اج ـــی م ـــدف کل ه
زمینـــه بهبـــود ســـالمت روان از طریـــق دســـتیابی بـــه هنـــر 
بـــود بـــه گونـــه ای کـــه شـــرح آن رفـــت. در همیـــن حـــال، 
ـــه  ـــان ب ـــی و آثارش ـــدان ایران ـــی هنرمن ـــرای معرف ـــه ب ـــن برنام ای
جامعـــه ایرانیـــان کانـــادا و در نهایـــت بـــه جامعـــه کانادایـــی 

ـــت. ـــودمند اس ـــز س نی

ســـال پیـــش بـــا وجـــود محدودیت هـــای همه گیـــری کرونـــا، 
مرحلـــه ی نخســـت ایـــن برنامـــه در قالـــب یـــک نمایشـــگاه 
ـــده  ـــزاران بازدیدکنن ـــتقبال ه ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــزار ش ـــازی برگ مج
ـــزه  ـــه ی نخنســـت، امســـال انگی ـــت مرحل ـــا موفقی ـــود. ب ـــراه ب هم
ـــم  ـــزار کنی ـــری را برگ ـــه هن ـــن برنام ـــه ی دوم ای ـــم مرحل یافتی

ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــال ب ـــوالی امس ـــه ج ک

امیـــد داریـــم در ســـال های آینـــده بـــا برطرف شـــدن موانـــع 
ـــویم  ـــی ش ـــگاه های حقیق ـــزاری نمایش ـــه برگ ـــق ب ـــود، موف موج
ـــم.  ـــاالنه بیفزایی ـــداد س ـــن روی ـــه ای ـــز ب ـــری را نی ـــاد دیگ و ابع
در پایـــان الزم می دانـــم از تـــالش پیگیـــر و پـــر شـــور همـــه 
ـــن  ـــزاری ای ـــی و برگ ـــده در طراح ـــدل یاری دهن ـــان هم داوطلب
ـــا  ـــارکت آنه ـــدون مش ـــه ب ـــم ک ـــژه کن ـــگزاری وی ـــه سپاس برنام

ـــود.    ـــن نب ـــدادی ممک ـــن روی چنی

h t t p s : / / w w w . p s y c h o l o g y t o d a y . c o m / c a /
c o n t r i b u t o r s / j a m i e - d - a t e n - p h d

h t t p s : / / w w w. c o e . i n t / t / d g 4 / m a j o r h a za r d s /
re s s o u rc e s / v i r t u a l l i b ra r y / m ate r i a l s / F ra n c e /
E t a t % 2 0 d e % 2 0 l ’a r t % 2 0 F. p d f

h t t p s : / / w w w . p s y c h o l o g y t o d a y . c o m / c a /
contributors/cathy-malchiodi-phd-lpcc-lpat-atr-
b c - r e a t

https ://www.sa lzburg g lobal .org /mult i -year-
ser ies/cu l ture/pageId/8087

https://www.salzburgglobal.org /news/latest-
news/article/why-is-art-important-for-resilience

https://mcconnel lfoundation.ca/wp-content/
uploads/2017/07/the_art_of_res i l ience_the_
resi l ience_of_art.pdf
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شـرکت کنندگان در نظرسـنجی اقدام های 
هیـات مدیره جدید را پسـندیدند

تحلیل نتایج نظرسنجی اولویتهای کنگره ایرانیان کانادا

کنگـره ایرانیـان کانـادا در خبرنامـه شـماره سـوم، نتایـج نظرسـنجی اولویت هـای اعضـای 
کنگـره کـه در فوریـه، مـارچ و آوریـل ۲۰۲۱ برگـزار شـد را منتشـر کـرد. این نظرسـنجی 
کـه بـرای تمامـی اعضـای کنگـره ایرانیـان کانادا ارسـال شـده بود کـه حـدود ۳۵۰۰ عضو 

می شـوند.

از میـان دریافت کننـدگان ایـن نظرسـنجی ۸۱۴  نفـر به یک یا چند پرسـش پاسـخ دادند. 
از ایـن میـان ۱۰ نفـر بـه نظرسـنجی انگلیسـی پاسـخ داده بودند. ایـن نظرسـنجی با توجه 
بـه چگونگـی طراحـی پرسـش ها و نبود امکان پاسـخ به آن بیـش از یک بار بـرای هر عضو، 
یکـی از دقیق تریـن و علمی تریـن نظرسـنجی هایی اسـت کـه تاکنـون در جامعـه ایرانیـان 
کانـادا برگـزار شـده و بـا توجه به درصد پاسـخگویان، یکـی از علمی تریـن نمونه های آماری 

از جامعـه ایرانیان مهاجر اسـت.

نظرسـنجی شـامل پرسـش های چنـد جوابـی، پرسـش های چنـد جوابی بـا امـکان افزودن 
نظـر و پرسـش هایی کـه بـرای توضیـح کیفـی از سـوی پاسـخ دهنده طراحـی شـده بـود. 

رضا نامداری
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پاسـخ دهندگان از ایـن امـکان برخـوردار بودنـد که به پرسـش ها 
به صـورت تشـریحی یـا چنـد جوابـی پاسـخ دهنـد یـا بـه هیـچ 
پرسشـی پاسـخ ندهنـد. از ایـن رو، تعدادپاسـخ ها به پرسـش های 

چنـد جوابـی بـا توجـه به خواسـت هـر نفـر تغییـر می کرد.

نکته بسـیار جالـب کلیدی، رضایت ۸۴ درصدی شـرکت کنندگان 
در ایـن نظرسـنجی از دسـت کم یکـی از اقدام هـای انجـام شـده 
توسـط کنگـره ایرانیـان کانـادا در ۶ مـاه نخسـت روی کار آمدن 

هیـات مدیره جدیـد بود.
  

ـــادا در  ـــران و کان ـــن ای ـــک بی ـــط دیپلماتی ـــای رواب ـــت و ارتق تقوی
ـــون  ـــی همچ ـــی و کانادای ـــهروندان ایران ـــاه ش ـــش رف ـــت افزای جه
ـــه  ـــم علی ـــگ و تحری ـــا جن ـــه ب ـــادا و مقابل ـــران کان ـــر مهاج دیگ
ایـــران یـــا دیگـــر عوامـــل بـــر هـــم زننـــده آرامـــش و رفـــاه 

ایرانیـــان ســـاکن کانـــادا در قالـــب ارتبـــاط موثـــر بـــا قانـــون 
گـــذاران و نهادهـــای دولـــت کانـــادا، در صـــدر اولویت هـــای 
اقدام هـــای کنگـــره از دیـــدگاه شـــرکت کنندگان در ایـــن 

ـــت.  ـــده اس ـــنجی آم نظرس
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مســـایلی کـــه در دوران انتخابـــات خبرســـاز ســـال گذشـــته 
ــای  ــان نامزدهـ ــیار میـ ــه محـــل بحـــث بسـ ــز بـ ــره نیـ کنگـ

انتخاباتـــی هیـــات مدیـــره ایـــن ســـازمان تبدیـــل شـــد.

ــه  ــا اعمــال معیارهــای دوگان ــه تبعیــض ی پیگیــری رفــع هرگون
علیــه ایرانیــان کانــادا بــا اکثریــت ۶۶ درصــدی، در صــدر 
دارد.  قــرار  کانــادا  ایرانیــان  کنگــره  اعضــای  اولویت هــای 
پیگیــری راه انــدازی پروازهــای مســتقیم هواپیمایــی کانــادا بیــن 

ــادا در خــارج  ــادا و ایــران و پیگیــری مشــکالت ایرانیــان کان کان
ــادا  ــت کان ــع دیپلماتیــک دول ــق مناب از مرزهــای کشــور از طری
از دیگــر اولویت هــای مهــم بیــش از ۷۰۰ نفــری اســت کــه بــه 

ــد. ــن پرســش پاســخ دادن ای
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از دیگـــر پرســـش های مهـــم ایـــن نظرســـنجی، اولویت هـــای 
ـــی  ـــه نیم ـــود ک ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی ـــی کنگ ـــی ارتباط اجرای
ــتر  ــه بیشـ ــارکت هرچـ ــت از مشـ ــرکت کنندگان، حمایـ از شـ
عرصه هـــای  در  کانادایـــی  ایرانیـــان  گوناگـــون  اقشـــار 
ـــدر  ـــادا را در ص ـــادی کان ـــی و اقتص ـــی، سیاس ـــی، فرهنگ اجتماع

ــد. ــرار دادنـ ــود قـ ــای خـ اولویت هـ
ـــادا  ـــان کان ـــره ایرانی ـــای کنگ ـــرای اعض ـــخ ب ـــن پاس ـــت ای اهمی
ـــر،  ـــی دیگ ـــه در پرسش ـــود ک ـــخص می ش ـــر مش ـــی بیش ت زمان

ـــذاران و  ـــا قانون گ ـــاط ب ـــرای ارتب ـــدام ب ـــیوه نامه و اق ـــن ش تبیی
ـــادا  ـــزاب کان ـــی اح ـــف و تمام ـــطوح مختل ـــت مداران در س سیاس
ـــری  ـــادا و پیگی ـــی کان ـــه ایران ـــوق جامع ـــاع از حق در راســـتای دف
مســـایل آنـــان نیـــز بـــا اکثریتـــی بیـــش از ۶۰ درصـــدی، در 
ــت.  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــره قـ ــی کنگـ ــای داخلـ ــت اقدام هـ اولویـ
ــازمان،  ــن سـ ــت گذاری ایـ ــه سیاسـ ــتا کمیتـ ــن راسـ در همیـ
ـــات  ـــب هی ـــه تصوی ـــرده و ب ـــن ک ـــیوه نامه ای را تبیی ـــن ش چنی

ـــت. ـــانده اس ـــادا رس ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ مدی
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در پرسـش دیگـری، تالش بـرای آگاهی رسـانی و بهبود سـالمت 
روانـی در جامعـه ایرانـی کانادایـی در صـدر فعالیت هایـی قـرار 
فعالیت هـای  بـرای  سـازمان  ایـن  اعضـای  کـه  اسـت  گرفتـه 

خدماتـی کنگـره خواسـتار آن هسـتند.
در همیـن راسـتا، کمیتـه سـالمت کنگـره ایرانیان کانـادا تاکنون 
دو جلسـه آموزشـی آن الیـن برگـزار کـرده و گفت وگویـی نیـز 
بـا “مجیـد جوهـری” نماینـده مجلـس فـدرال کانـادا از منطقـه 
ایرانی نشـین ریچموندهیـل تورنتـو انجـام داده کـه ویدیـوی این 

نشسـت ها در کانـال یوتیـوب کنگـره ایرانیـان کانادا و وب سـایت 
ایـن سـازمان قابل مشـاهده اسـت.

ایجـاد پایگاه هـای اطالع رسـانی بـرای کمـک حقوقـی، رفاهـی و 
فرهنگـی بـه مهاجـران ایرانـی تـازه وارد و ایجـاد پایگاهـی بـرای 
آسان سـازی دسـتیابی بـه اطالعـات قانونـی، حقوقـی، کاریابی و 
سـایر مـوارد کاربـردی و موثـر در زندگـی روزانـه نیـز در صـدر 
اولویت هـای جامعـه ایرانـی کانادایـی از دیـدگاه اعضـای کنگـره 

ایرانیـان کانادا اسـت. 
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دیگـر پرسـش های ایـن نظرسـنجی مربـوط بـه اولویت هـای ایـن 
سـازمان و نظـر اعضا درباره مـوارد مختلف مدیریـت داخلی کنگره 
ایرانیـان کانـادا اسـت کـه اطالع از آنهـا برای مخاطبانـی که پیگیر 
مسـایل داخلـی کنگـره هسـتند، می توانـد جـذاب باشـد. تعـداد 
قابل توجهـی از اعضـای مشـارکت کننده در ایـن نظرسـنجی، در 
مـورد شـرط اساسـی دخالت کنگـره در امور توافق دارند که شـرط 
اساسـی بـرای دخالـت کنگـره در امـری، آن اسـت که موضـوع به 
نحـوی بـا منافـع ایرانیـان کانـادا مرتبط باشـد و  اگـر موضوعی به 
هیچ وجـه مربـوط بـه منافع ایرانیان کانادا نیسـت، کنگـره نباید در 

آن دخالـت کند.
این پرسـش یکی از مسـایلی بود که پاسـخ دهندگان می توانسـتند 
نظـر خـود را به صـورت توضیحی و کیفـی هم بیان کننـد. مطالعه 
ایـن توضیح هـا نشـان می دهد مخالفان این شـرط اساسـی شـامل 
افـرادی از طیف هـای مختلـف فکـری هسـتند که بعضـی خواهان 
آن هسـتند کـه اقدام هـای کنگـره در مخالفت با مسـایل مربوط به 

جنـگ و تحریـم ایـران نباید محدود بـه منافع ایرانیان کانادا باشـد 
و بعضـی خواهـان آن هسـتند که کنگـره به دنبـال حمایت از حق 
قربانیـان حکومت ایران باشـد و بسـیاری هم نظرهایـی در بین این 

دو دیدگاه متضـاد را دارند.
در  نظرسـنجی  ایـن  تنظیـم  و  تهیـه  چگونگـی  کامـل  شـرح 
گفت وگویـی بـا دکتـر “امیرحسـن قاسـمی نژاد تفرشـی” در کانال 

یوتیـوب کنگـره ایرانیـان کانـادا موجـود اسـت.
سـامانه نظرسـنجی کنگـره ایرانیـان کانـادا بـا تالش هـای هیـات 
مدیـره جدیـد برقرار شـده اسـت و ایـن نظرسـنجی ها در آینده از 
اعضـا و حامیـان ایـن سـازمان ادامـه خواهد داشـت. شـما نیز اگر 
مایـل به مشـارکت در مدیریت این سـازمان غیرحزبی، غیرانتفاعی 
و غیرمذهبـی هسـتید، می توانیـد با اسـتفاده از این لینـک در این 
سـازمان عضو شـوید تـا برآیند نظرهـای اعضا به مجمـوع نظرهای 

جامعـه ایرانـی کانـادا بیـش از پیش نزدیک شـود:
https://www.iccongress.ca/become-a-member 
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ـــان  ـــاری خواه ـــه طوم ـــا تهی ـــی ب ـــجویان ایران ـــی از دانش گروه
رســـیدگی بـــه رونـــد صـــدور ویزاهـــای دانشـــجویی در اداره 

ـــتند. ـــادا هس ـــرت کان مهاج

حمایت کنگره ایرانیان کانادا از درخواست 
یرانی« »صدور به موقع ویزا برای دانشجویان ا
ـــت،  ـــن درخواس ـــت از ای ـــن حمای ـــادا ضم ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
ـــای  ـــا امض ـــد ب ـــوت می کن ـــود دع ـــان خ ـــا و حامی ـــه اعض از هم
ایـــن دادنامـــه اینترنتـــی، از خواســـته ایـــن دانشـــجویان 

حمایـــت کننـــد.

ـــجویان  ـــی از دانش ـــت برخ ـــده اس ـــار آم ـــن طوم ـــی از ای در بخش
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــا ۲ س ـــر ت ـــه و حداکث ـــش از ۱۲ هفت ـــی بی ایران
درخواســـت ویـــزای تحصیلـــی خـــود را ارایـــه داده انـــد، امـــا 
ـــا  ـــخ آنه ـــکارا پاس ـــادا در آن ـــفارت کان ـــا س ـــد ت ـــان منتظرن همچن

ـــد. را بده

ـــد و  ـــی ارش ـــرای دوره کارشناس ـــجویان ب ـــن دانش ـــی از ای برخ
ـــرش  ـــی پذی ـــگاه کانادای ـــی از دانش ـــیه تحصیل ـــا بورس ـــری ب دکت
ــد بـــه همیـــن صـــورت  ــه ایـــن رونـ ــه چنان چـ ــده اند کـ شـ

ـــد. ـــد ش ـــو خواه ـــا لغ ـــرش آنه ـــرود پذی ـــش ب پی
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