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 بوجود ،روزمانده به روز تصميم گيری در باره آنان
و عدم ارائه متن فارسی نياوردن امکان بحث و گفتگو 

دگر  عجملگی نشان از بهاری از نو ،اين پيشنهادات
البی کردن مقامات رسمی که مهمترين نکته اين  .است

به طور واضح بيان کننده تمايل هييت  ،تغييرات ميباشد
مديره کنونی در جهت حرکت در خط گرايشهای سياسی 

تا که در يابيم  استبرای ما بسيار مشکل . آنان ميباشد
له ئاتحاد و يا مس غير از عدم ،مشکل اساسی جامعه ما

که احتياج داشته باشيم  ، تاچه ميتواند باشدپناهجويان 
دست به عملی بزنيم که مطمئنن مضراتش بيش از 

نه " در حمايت از پناهجويان در گروه . مزايايش ميباشد
عمال بر ما ثابت شده " به بازگشت های اجباری به ايران 

در يک   اتکاء به پشتيبانی افراد،که پشتکار و  ،است
جامعه آزاد مهمترين سرمايه و ابزار جهت مخالفت با 

تبعيض ها و پيشبرد اهداف در خط عدالت و حقوق بشر 
آنچه که کنگره و جامعه ما بيش از هر چيز ديگر . ميباشد

به آن نيازمند است حمايت و شرکت فعاالنه افرادش است 
نه فقط حمايت مقامات دولتی را  ،که در صورت وقوع

به ما می ند نبوده بلکه به عکس آنان را نيازمند نيازم
به اين سادگی  یجای بسی تعجب است که موضوع. نمايد

و واضحی بر مديران کنگره که همگی از افراد خوشنام 
پوشيده  ی جامعه ما ميباشند،و تحصيلکرده در سطح باال

که در صورت خطای و الزم می بينيم  مايل هستيم . است
روشن يزان که يکی از وظايفشان اين عز ،گفته مان

سازی، آگاهی و هدايت اذهان عمومی ميباشد اين زحمت 
و ذهن ما را در باره اين موضوع روشن را به خود داده 

اين موضوع که در سال گذشته  در نظر گرفتنبا . سازند
 اعضاء هييت مديره بدون توجه به اينکه آنها فقط نماينده

که به عضويت ميباشند  تعداد اندکی از افراد جامعه 
به امروز تعدادشان هيچ زمانی  کنگره در آمده، و تا

اعالم نشده است، در موارد مختلف خود را نماينده کل 
و اينکه تعدادی از آنان  ،جامعه ايرانی معرفی کرده اند

 ،سياسی خود را نسبت به مسائل ايرانصريحا عقايد 
 داشتن اکثريتبا   عقايد کل جامعه ما عنوان کرده اند، و

جای هيچ اميدی باقی نميماند که نتيجه  در هييت مديره
 در آينده تغييری در روند عملکرد آنان انتخاباتاين 

  .بگذارد
 

 
  

اين طور به نظر ميرسد که تنها راه پايان دادن به اين 
نابسامانی و پراکندگی اطالع رسانی، بوجود آوردن 

در هفته . آگاهی جمعی و جلب مشارکت افراد ميباشد
گذشته با تماس با کنگره سعی نموديم که به نحوی بتوانيم 

با تمام کانديدا ها تماس گرفته و آنها را دعوت به يک 
تا شايد هر کدام از آنان . بحث و گفتگوی جمعی بنماييم

عقايد و برنامه خود رای دهندگان را  ،با معرفی افکار
حرکت ياری دهند تا که در تصميم گيری خود با شناخت 

کنگره نه اينکه با ما در اين امر همکاری متاسفانه . کنند
  . از برای اين امر در خود نديد هم ننمود، نيازی

چه خوب بود که به جای رای دادن به يک اسم و يا 
چهره  و يا نا شناخته و نا آگاهانه اندکی تعمق مينموديم و 

رت عدم شناخت و آگاهی چه بسا در می يافتيم که در صو
چه  .ای ممتنع دادن بهتر از کورکورانه رای دادن استر

مت را به خود می بود که بعنوان کانديدا اين زح بهتر
را آگاه سازيم و بعنوان رای  گانميداديم که رای دهند

. سعی بر شناخت کانديدای منتخب خود ميکرديم ،دهنده
از هر دو مهمتر آنکه چه خوب بود بعد از آنکه انتخاب 

مان باقی مانده و تبديل به يک اسم و رسم ميشديم خود
از آنهم مهمتر چرا نبايد اينطور بپنداريم برای . نميشديم

خدمت به جامعه حتما الزم نيست که در کنگره و يا هر 
چه بسا خارج از هر گونه . گروه ديگر سمتی داشته باشيم

 .عمل نمود مفيد ترقيد و شرط بتوان بهتر و 
  

دهای انتخاباتی و عضو فعال يکی از نامز -مهدی شمس 
و همبستگی و " نه به بازگشت های اجباری"گروههای 

  "حمايت
 

تمام در باره را  گله و انتقادميتوانيم بدون استثناء اين 
جهت اطالع  ،گروه هائی که در چند هفته گذشته

شرکت در انتخابات کنگره  بهرسانی و جلب حمايت 
قابل توجه . ريمروا دا ،با آنان تماس مستقيم پيدا کرديم

است که نحوه برخورد اين گروه ها زمانی که در جمع 
و جدا  خود ميباشند و زمانی که با آنان بصورت فردی

. برخورد ميکنيم از زمين تا آسمان فرق ميکند از جمع
 سکوت آن آنچه را که در جمع نفی، تاييد و يا در باره

جدا از جمع به انتقاد و يا ارائه نظری  ،ميکنند اختيار
نکته جالب . تبديل ميشودديگر در باره همان موضوع 

توجه و رايج در تمام اين گروه ها اين است که هميشه 
اين گروه ها ميباشند که برای کل  سران و سرپرستان

گروه خط قرمز تعيين می کنند و به طور وضوح جای 
بقيه آنها و در حضور خودشان لب به سخن می 

جای تعجب آنکه هيچ کدام از اين افراد که . گشايند
همگی اشخاصی بالغ بوده و ميدانند که در جامعه 

اعتراضی به  ندزندگی ميکن مانند کانادا دموکراتيکی
و در آن واحد گفته خود را نيمه  نشدهاين نحوه عمل 

 .کاره گذاشته و يا آنرا تغيير ميدهند
 

 
  
 27مثال اين گفته برخوردی ميباشد که در روز شنبه  

طبق برنامه . آپريل در ميدان مل لستمن بوقوع پيوست
کمپين دو صد گفته چو نيم کردار "  اعالم شده از قبل 

ی اطالع رسانی، بحث جهت گردهمائی از برا"  نيست
و گفتکو در باره انتخابات کنگره و معرفی کانديدا ها 

و برنامه هايشان چند دقيقه قبل از ساعت چهار در 
حدود سی الی چهل نفر ايرانی را . محل حضور يافتيم

با پرچم های سه رنگ و پالکارد در آنجا ديديم که 
که . ه که سخت باعث تعجمان شدمشغول تظاهرات بود

 اين افراد متعلق به کدام گروه هستند و در ثانی اوال
اداره پليس که از گردهمائی ما در آن زمان و مکان 
. مطلع بوده است چرا ما را در جريان نگذاشته است

که  اهرات آنانظچند دقيقه ای نمی گذرد که می بينيم ت
و شروع  ،به پايان رسيده مجاهدين بوده هواداران از

ما هم از فرصت . خود می نمايندبه جمع آوری لوازم 
که برای  اعالميه هائیاستفاده کرده و شروع به پخش 

 اطالع رسانی و جلب توجه افراد به انتخابات کنگره
 با اينکه برخورد اوليه. کرده بوديم می پردازيم آماده
با شک و ترديد بود ولی  توام خيلی سرد و آنان

ه ای از آن چند لحظ. توانستيم گفتگو را آغاز نماييم
نگذشته بود که آقائی که نسبتا هيکل چاق و چله و 

و اينطور بنظر ميرسيد از برگزار  ،درشتی داشت
کنندگان اين تظاهرات بوده از راه رسيده و با حالتی نا 

ی که مشغول به گفتگو که افراد ميداردمودبانه اضهار 
به  شته،ندار کنگره عالقه ای به موضوع با ما بودند،

گفتگو پايان داده و از ما ميخواهند که وقت بحث و 
با اينکه در چهره بعضی از آن . آنان را تلف نکنيم

افراد که تا لحظه ای قبل با ما مشغول گفتگو بودند 
آثار تعجب و شرمندگی از اين حرکت ديده ميشد ولی 

 .هيچکدام لب به سخن نگشودند
ن چند نفری از آنا متفرق شدن آن گروه،البته بعد از 

در نوبت های مختلف به طرف ما که در حال بحث و 
 افراد غير ايرانی حتی رهگذران و ميان خود و گفتگو

 ،که توجه ای به گردهمائی ما از خود نشان داده بودند
و تهيه فيلم و گزارش بوديم نزديک شده و اضهار 

. نمودند اعالم نا بجا تاسف خود را نسبت به آن رفتار
متقاعد نمودن ما که مجاهدين از جهت  انو يکی از آن

اينطور عنوان ميکند که بيش از حاميان کنگره ميباشند 
 - نفر از آنان در آخرين گردهمائی تبليغاتی 200

که اين امر نه فقط  .فرمايشی کنگره شرکت داشته اند
تاييدی برصحت باعث تعجب ما نشد بلکه تا اندازه ای 
. ر بودتجزيه و تحليل ما نسبت به اتفاقات اخي

يکماه قبل از مجمع  دقيقابرقراری گاالی تجملی 
عضو جديد در يک  150پيوستن  ،عمومی ساالنه

  چنددر اساسنامه  عجوالنه پيشنهادی ، تغييراتنوبت
  

 
اگراين مقاله را در روز پنجشنبه ميخوانيد تا نيمه 

شب فرصت داريد که به سايت کنگره مراجعه 
از  کرده، به عضويت آن درآمده و حق رای دادن

در روز  برای انتخاب چهار عضو هييت مديره را
اين يکی از نقص های اساسی . يکشنبه کسب نماييد

اساسنامه موجود ميباشد که ايرانی و مقيم کانادا 
حرکت  که يک ،در کنگره بودن را جهت شرکت

جمعی از برای بوجود آوردن اتحاد که شرط اوليه 
. داندهر حرکت سازنده اجتماعی ميباشد کافی نمي

همين امر باعث ميگردد که هر چقدر هم تعداد 
اعضاء کنگره زياد باشد، هييت مديره اجازه آنرا 

. نداشته باشد که خود را نماينده کل جامعه بداند
متاسفانه تا به امروز با اينکه تعداد اعضاء در هيچ 
زمانی از پانصد نفر بيشتر نشده، هييت های مديره 

معرفی نماينده اعضاء  خود را فقطبه جای اينکه 
تا به خود را به صورت غير اخالقی و قانونی  نمايند
معرفی پنداشته و  ايرانی نماينده کل جامعه حال
  .نمايند

و اگر اين مقاله را تا قبل از يکشنبه مطالعه ميکنيد 
و متاسفانه نتوانسته ايد که به عضويت کنگره در 

ه آمدن شما در جلسه عمومی ساالنآمده باشيد، 
، ميتواند می 9در روز يکشنبه  کنگره ايرانيان

شروع حرکت جديدی باشد در جهت بهبود سازی 
شما ميتوانيد در همان روز به . ايرانیجامعه 

عضويت کنگره در آمده و اين حق را برای خود 
بوجود بياوريد که در سال آينده به عنوان کانديدا 

 .هييت مديره در انتخابات شرکت کنيد
 

  
 
" دو صد گفته چو نيم کردار نيست" انتخاباتی مپين ک

افزوده و  هاهمچنان ادامه دارد و هر روز بر تجربه 
آگاهی ما نسبت به جامعه ای که در آن زندگی 

در می يابيم که چرا کامونيتی  و ميشود ميکنيم بيشتر
در . ميباشدو متفرق ما اينچنين از هم پاشيده 

وجود  آنرابرخوردی سطحی شايد بتوان دليل اصلی 
ولی اگر بخواهيم . و نحوه عمل تنی چند معرفی کرد

بی طرفانه و به صورت عميق تر به اين مسئله 
بايد اعتراف کنيم که تک تک ما در اين  ،توجه کنيم

خواه  آنهائی که در سکوت و . امر سهمی داشته ايم
فعاليت های شخصی و خود را به  ،بی تفاوتی

و خواه ديگر کسانی که  ،روزمره مشغول ساخته
آنچنان غرق فعاليت های اجتماعی و عقيدتی خود 

شده اند که به هيچ عنوان نميخواهند مطلبی غير از 
. موضوع مورد عالقه خود بگويند و يا بشنوند

توجه شان که موضوع مورد  گروه هائی متاسفانه
جمهوری اسالمی  با سياسی مخالفت مبارزه و

آنچنان با شک و ترديد و خشم و کينه با  ،باشدمي
که انگاری توجه به هر  غير خودی رفتار ميکنند،

گناهی کبيره وضوع ديگر غير از مبارزه با رژيم، م
غير ممکن و بر قراری گفتگو با اين افراد  .ميباشد

بسيار دشوار بوده و زمانی  در صورت امکان
صريحا  آنان خاطبصورت خواهد گرفت که م

ت خود را نسبت به رژيم اعالم نموده و خود مخالف
و اگر کوچکترين قصوری  .معرفی نمايد براندازرا 

در اين روند سر دهد و يا شخص مقاومتی از خود 
خشونت ، تهمت و  طرف به برخورد آنان نشان دهد

 . اهانت گرايش پيدا ميکند
  

 

 


