
 برگزاری تریبون آزاد کنگره ایرانیان کانادا
 

، در سالن کانسیل چمبر شهرداری نورت یورک، گردهمایی 8112فوریه  01یکشنبه : شهروند ـ فرح طاهری

 .دیگری در رابطه با تشکیل کنگره ایرانیان کانادا برگزار شد

کمیته تشکیل مجمع عمومی "عضای در آغاز دکتر تاج دولتی فشرده ای از آنچه گذشته بود بیان کرد و از ا 

تعدادی از افراد  .دعوت کرد که در مقابل جمع بایستند تا افراد با چهره ی آنها آشنا شوند" کنگره ایرانیان کانادا

کمیته در این جلسه حضور نداشتند ولی نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، فیروزه بهرامی، منوهر میثاقی، بهنام 

باف، علیداد مافی نظام، مهرداد آرین نژاد، ایرج عماد، علی ظهوری، مهرداد اصفهانی زاده، غالمعلی کج

 .حریری، حسین زرشکیان و محمد تاج دولتی در مقابل جمع قرار گرفتند

 : او گفت. سپس نیاز سلیمی فشرده ای از تالش ها برای تشکیل کنگره ایرانیان را به جمعیت ارائه کرد

مهارت های آنان و نیز موفقیت های جران ایرانی به کانادا در سال های اخیر، رشد سریع و همه جانبه تعداد مها

گوناگون ایرانیان و بویژه ورود گسترده نسل دوم مهاجران ایرانی به عرصه اجتماعی کانادا، همه و همه 

 .ورده استجایگاهی قابل توجه برای جامعه ایرانیان کانادا در کنار دیگر جوامع مهاجر به این کشور به وجود آ

نیاز سلیمی با اشاره به اینکه از تشکیل نخستین نهادهای اجتماعی ـ فرهنگی جامعه ایرانیان مهاجر در کانادا بیش 

با این همه نبود حرکت های سازمان یافته و فراوانی اقدامات پراکنده در ارتباط با : از دو دهه میگذرد، گفت

ه جامعه ایرانیان کانادا، نتوانند در مقایسه با دیگر جوامع قومی و سازمان ها و ارگان های کانادایی موجب شده ک

فرهنگی در کانادا، بسیاری از حقوق خود را بشناسند و از امکانات موجود و ارائه شده به کامیونیتی های دیگر 

 .بهره مند شوند

با توجه به : ه کرد و گفتسلیمی در ادامه به شکل گیری کمیته تشکیل مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا اشار

دور هم آمدند تا از اندیشه اولیه ایجاد تشکلی  8111نفر در نوامبر سال  01نیاز جمعی ایرانیان، گروهی حدود 

فراگیر برای ایرانیان، هدف ها، نظام تشکیالتی و فرآیندی را فراهم آورند که شهروندان بتوانند در یک روند 

 .کت جدی به ایجاد آن مبادرت کنندکامال دمکراتیک و با حضور و مشار

به گفته ی نیاز سلیمی، این گردهمایی های اولیه حدود دو سال به درازا کشید تا باالخره طرح کنگره ایرانی ـ 

 .جلسه دیگری با حضور حدود صد تن از فعاالن و عالقمندان جامعه ارائه شد 8112می  82کانادایی در تاریخ 

 . جلسه و جلسات بعد از آن از میان افراد داوطلب برگزیده شدکمیته حاضر نیز از دل همین 

گزارش مشروح آن در .)اولین فراخوان عمومی کنگره برگزار شد که استقبال خوبی از آن شد 8112نوامبر  00

 .( شهروند به چاپ رسیده است 8112نوامبر  01مورخ  0018شماره 

دی در این رابطه در نشریات فارسی زبان و بویژه نوامبر، نقدها و نظرات متعد 00پس از جلسه عمومی 

 . شهروند به چاپ رسید

آنها که به هر دلیل فرصت ابراز عقیده و یا است برای به گفته ی نیاز سلیمی، برگزاری تریبون آزاد، فرصتی 

 .نده بودنیافتدر این فاصله را  طرح پرسش هایشان

 . نوبت به پرسش و پاسخ ها رسید

شنهاد داد هر ایرانی ده دالر بدهد تا بودجه کنگره از میان خود ایرانیان جمع آوری شود و نیازی آقای جهانگیر پی

 .به کمک های دولت نباشد

تردگی نمیتواند سیاسی نباشد، گفت باید مشخص شود کسی خانم غفوری با ابراز شک از اینکه نهادی به این گس

 .از این نهاد به جمهوری اسالمی وابستگی نداشته باشد

در پاسخ آقای میثاقی تاکید کرد که این سازمان سیاسی نیست و این وظیفه ما هست که افراد مناسب را انتخاب 

 .فراد وظایفشان را درست انجام دهندکنیم و بعد از آن هم بر کارهای آنها نظارت داشته باشیم تا ا

با : در پاسخ به پرسش آقای کوچصفهانی که آیا کنگره برنامه ای هم برای کودکان دارد؟ خانم جوانفر توضیح داد

شکل گیری کنگره میتوانیم نیرویی باشیم تا به نظام آموزشی بگوییم تاریخ فقط تاریخ آمریکا و اروپا نیست و 

بچه های ما باید تاریخ خودشان را در چهارچوب نظام آموزشی ببینند تا . رها هم هستتاریخ آسیا و دیگر کشو

 .برای هویت یابی به دنبال استفاده از نماد و نشانه نگردند

آقای کاظمیان سئوالی تکنیکی درباره کلمات به کار رفته در اساسنامه کرد که خانم فیروزه بهرامی به عنوان 

 .پاسخ ایشان را دادند وکیل داوطلب در این کمیته

دکتر اسدپور ضمن ابراز این نکته که روند کار دمکراتیک نبوده ولی حاال قدمهایی برای دمکراتیک تر شدن 

برداشته شده که جای خوشحالی دارد، از کلی گویی در بخش هدفها انتقاد کرد و گفت که باید این کنگره فقط برای 

 .تصمیم بگیریمبرای کل کانادا ایرانیان تورنتو باشد و ما نمیتوانیم 



او تاکید کرد که جلسات پنج شنبه های . مهرداد آرین نژاد پاسخ چند سئوال مشابه را در یک جمع بندی کلی گفت

در مورد تغییر در سیاست های دولت، که یکی از شرکت . این کمیته آزاد است و همه میتوانند شرکت کنند

ه بود، آرین نژاد گفت، به باور من امکان پذیر است همانطور که نوروز را آن ابراز تردید کردنسبت به کنندگان 

 .در تقویم اینجا وارد کردیم و جشن چهارشنبه سوری را به آنها پذیراندیم

خانم بهرامی در . آقای آثاری پیشنهاد فارسی کردن اساسنامه را داد و تا تصویب نشدن آن عضوگیری انجام نشود

را به دلیل داشتن واژه های تکنیکی هزینه بر و مشکل خواند و ضمنا گفت، عضوگیری پاسخ ترجمه اساسنامه 

 .قبل از تصویب اساسنامه عملی غیرقانونی نیست

آقای مهاجر به نکته ای اشاره کرد که ما همیشه وقتی دور هم جمع میشویم جز چندصد نفر نیستیم چگونه میشود 

  ما نماینده کل جامعه ایرانی باشیم؟

 .خواستار مشخص کردن فرهنگ ایرانی شد که ترویج آن جزو اهداف کنگره آمده استفرامرز  آقای

جشنواره هایی نظیر زیر گنبد کبود و یکی بود یکی نبود که ... و  ، جشن های باستانیهنر ،در پاسخ زبان

 .دشبرگزار خواهد شد، نمونه هایی از فرهنگ مورد نظر عنوان  8112تابستان 

که  پیشنهاد برای استفاده از اینترنت و وبالگ برای شناساندن اهداف کنگره ر مطرح شد از جمله چند پرسش دیگ

 .از سوی مهرداد حریری و علیداد مافی نظام پاسخ داده شد

با توجه به اینکه فرصت پرسش و پاسخ بیش از دو ساعت اعالم شده بود، در پایان تعدادی برای بار دوم به پشت 

  .پرسش هایشان را مطرح کردند میکروفن آمدند و

از همه دعوت کرد پیشنهادات و نظرات خود را در پایان آقای تاج دولتی از سوی کمیته تشکیل مجمع عمومی 

شنبه برگزار می شود، شرکت جدر میان بگذارند و در جلساتی که به طور مرتب روزهای پن کمیتههمچنان با 

 .ن یاری رسانندبه پاگیری آو با عضویت در کمیته  نمایند

 .برای اطالعات بیشتر به سایت کنگره ایرانیان کانادا مراجعه کنید
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