
 هییت مدیره کنگره ایرانیان،

خانم سهیال خداخواه یکی از اعضای کمیته فرهنگی ، 5102فوریه  8در روز یکشنبه 
کنگره و خانم شهال غفوری یکی از اعضای هییت مدیره و سرپرست کمیته فرهنگی به 

همبستگی "توسط مهدی شمس از  ،این کمیتهجلسه سخنرانی  دومین ممانعت از فیلمبرداری
در حد  مهدی شمسمطلع میباشید که  .گشته اند و یکی از اعضای کمیته فرهنگی" و حمایت

امکان از گردهمائی هائی که به کامیونیتی مربوط میشود، بخصوی تمام فعالیت های کنگره 
جلسه اول سخنرانی این کمیته . گان قرار میدهدفیلمبرداری کرده و آنها را در دسترس هم

توسط ایشان فیلمبرداری  ،بر قرار گردید هییت مدیرهو چندین عضو  رئیسکه با حضور 
و فیلم های دیگر در رابطه با کنگره  فیلمهای مربوطه لینک جهت اطالع و شده است
.خاطر نشان میسازمرا ایرانیان   
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خانم غفوری و دیگر موضوع فیلمبرداری از طریق ایمیل به  باید متذکر گردم که در ضمن
.اعتراضی به عمل نیامد اعضای کمیته اطالع رسانی شده بود و در این رابطه هیچگونه  

در  بشرح ذیل عنوان نموده و تقاضای جواب که هدف این نامه میباشد سئواالت خود را
در نظر داشته  در نشریات مقاله این هفته خود تهیه درآنرا  بتوانم را داشته کهاسرع وقت 

:باشم  
آیا فیلمبرداری از گردهمائی های کنگره مجاز میباشد؟ -0  
فوریه حالت خاصی داشته که به ممانعت از فیلمبرداری آن  8جلسه سخنرانی یکشنبه آیا  -5

که در  بابک یزدی به نظر میامد که در فیلمبرداری از این جلسه توسط بخصوص که. گردد
.ندارد، اشکالی وجود نداشته است هم های کنگره شرکتی هیچکدام از فعالیت  

اینکه  و یا ،آیا حرکت شهال غفوری مورد تائید و بنا به تصمیم گیری هییت مدیره بوده -3
 میتوان از بطور مثال. میباشد خودسرانه نیز همچو تصمیگیر های دیگر ایشان این حرکت
با  بدون مشورت، اخیر جلسه دوم به عنوان سخنران ن خانم شهرزاد شهریاریاضافه نمود

ی داشته و در ماه نوامبر یک جلسه سخنران خانم شهرزاد. نام برد اعضای کمیته فرهنگی
 در این سخنرانی نیز همان گفته های ایشان مشاهده خواهیم کرد، همانطور که در ویدئو ها

 سخنرانی برنامه ریزی ایشان ،بنا به شواهد امرهمچنین  .را تکرار مینمایدسخنرانی اول 
 در آن زمان که کردهبرنامه ریزی  تائید هییت مدیره و  اطالع بدونانویه در ماه ژ دوم را

.اجرا نمیگردد  
در  شیراوند فرامرز همچو ،ءاعضا و زورگویانه ناشایست هییت مدیره در قبال رفتار -4

دسامبر و سهیال خدا خواه در گردهمائی اخیر چه تصمیمات و ضوابطی اتخاذ  ماه گردهمائی
   .میکند که از این گونه برخورد ها جلوگیری شود

مهدی شمس -با تشکر   
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