
Arsalan Kahnemuyipour 

December 19 at 4:55pm 

اخیرا قانونی در امریکا به تصویب . پیگیری عکسی که تصویر نادرست از ایرانیان ارائه می داد یکی از این موارد بود. پیگیری موضوعات و مسائلی که جامعه ایرانی کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد از وظایف مهم کنگره ایرانیان کانادا است
کشور با امریکا قرادادی دارند که بر اساس ان شهروندان این کشور ها برای ورود  ۸۳این . کشور برای ورود به امریکا اعمال می شود ۸۳سید که بر اساس ان محدودیت هایی برای شهروندان رسید و به امضای ریس جمهور اوباما هم ر

البته این . کشور است ۴ایران یکی از این . کشور سفر کرده اند برای ورود به امریکا نیاز به ویزا دارند ۴سال اخیر به یکی از این  ۵کشور را دارند و یا در  ۴انی که تابعیت دوگانه بر اساس این قانون جدید کس. به امریکا نیاز به ویزا ندارند
یکی اینکه احتمال دارد در آینده نزدیک یا دور این قانون به شهروندان کانادا هم تعمیم داده , و نگرانی دارمدر عین حال من د. کشور است ۸۳قانون در حال حاضر شامل کانادا نمی شود چون توافق بین کانادا و امریکا مستقل از این 

 .در ایستگاه های مرزی امریکا افسران مرزی ان را به برخی از ایرانیان تعمیم دهند, دوم اینکه نگرانم در اعمال همین قانون تصویب شده. شود
و در مورد امکان تعمیم این قانون و یا اعمال نادرست ان به ایرانیان کانادا سامبر ای میلی به هیات مدیره زدم و پیشنهاد دادم که از طرف کنگره با سفارت امریکا در کانادا و با وزارت خارجه کانادا تماس بگیریم د ۴۴به این منظور دوشنبه 

البته در پایان سال میالدی و در شرف تعطیالت هستیم و گرفتن پاسخ از دوستان کمی کندتر از معمول انجام گرفت . ارتباط در این مورد و پیگیری های آینده مفید باشد این گام اولیه می تواند برای ایجاد. پرسش و ابراز نگرانی کنیم
در مورد این قانون می توانید در زیر . از پیشنهادات اعضاء هم استقبال می کنیم. روی گامهای بعدی هم کار می کنیممن مشغول تهیه نامه هستم و در عین حال . در نهایت اکثریت هیات مدیره به ایده نوشتن نامه رای مثبت دادند  ولی

  .بخوانید

 BBC Persian -های تازه ویزای آمریکا با امضای اوباما به قانون تبدیل شد  محدودیت

…ورود به آمریکا را همبرای   های تازه رئیس جمهور آمریکا با امضای الیحه بودجه، محدودیت  
BBC.COM 

LikeCommentShare 

Kavoos Soofi Siavosh, Shahram Tabe, Kamal Taravati and 24 others like this. 

Comments 

 
Manya Koopal I find it strange that on a matter this important you have sufficed to an email and that too not answered by all! Would it be too much to ask the reason behind those voting against it? 

Like · Reply · 2 · December 19 at 5:06pm · Edited 

 
Arsalan Kahnemuyipour Manya jaan: I always follow up with phone calls when needed and this is not an exception. 

Like · Reply · 2 · December 19 at 5:18pm 

 
Manya Koopal Arsalan jan kindly let us know how the committee decides to follow up on this. Much appreciated. 

Like · Reply · 3 · December 19 at 5:32pm 

 

Write a reply... 

 

 

 
Medi Shams 

به نظر من این . چقدر خوب میبود که جناب ارسالن اطالعات کامل را در اختیار اعضاء قرار میداد تا بتوانیم بهتر قضاوت کنیم .امیدوارم که دوستان متوجه تغییر روشی در اطالع رسانی و نحوه عمل هییت مدیره که توسط ریاست کنگره آغاز میشود، شده باشند

.دیگری نیست نامید جز زیر فشار گذاشتن اعضاء دیگر جهت به دست آوردن رای، و یا تاثیر گذاری بر افکار عمومی چیز" شفافیت تاریک"روش برخورد را که میتوان به نحوی   

Like · Reply · 2 · December 19 at 7:40pm 

 
Soudeh Ghasemi This is a very sensitive subject that might affect Iranian Canadians, as Arsalan Kahnemuyipour had mentioned we are going to obtain more information as how this law affects Iranians living in Canada and to make 

sure that we, as Canadians do not inheri...See More 

Like · Reply · 2 · December 19 at 8:35pm · Edited 

 
Manya Koopal What course of action is available to ICC apart from asking for a meeting with relevant authority ie Ministry of Foreign Affairs, to voice our concern over the matter whilst praising Canada for not succumbing to such 

barbaric tactics under pressure of lobbys bent on blocking Iran from opening its doors to the outside world by way of inviting fresh enterprises and hence creating jobs and alleviating poverty! 

Like · Reply · 3 · December 19 at 8:50pm · Edited 

 
Mehran Farazmand 

بخصوص سوریه ای ها که عمال در . کانادایی است... منظورم سوریه ای ها و عراقیها و . را هم که در معرض دردسر مشابه هستند در این رایزنی سیاسی درگیر کندپیشنهاد می کنم اگر هیات مدیره صالح می داند و امکان پذیر است، کامیونیتی های دیگری 

.حال حاضر از نظر موضوع پناهندگی در صدر اخبار هستند  

Like · Reply · 6 · December 19 at 9:01pm 

 
Manya Koopal I must add i am still at a loss as to why some of the elected members are objecting to it. A clarification would be appreciated. 

Like · Reply · 2 · December 19 at 9:05pm · Edited 

 
Sholeh Dolatabadi What is Bijan and Behrouz action plan? If you want to engage members you should let them know what the plan A and B are. Keep them in dark and sharing some info that feels are sort of loaded can not help. 

Arsalan is pointing directly to two of board members if you want to solve your internal problems this is not a productive approach. 

Like · Reply · 3 · December 19 at 9:27pm 

 
Soudeh Ghasemi Bijan Ahmadi and Behrouz Amouzgar please share your comments 

Like · Reply · 3 · December 19 at 9:36pm 

 
Sholeh Dolatabadi Please do so. 

Like · Reply · 1 · December 19 at 9:52pm 

 
Arsalan Kahnemuyipour I am truly unaware of other plans in this regard. There was one suggestion that we contact similar Iranian-American organizations like PAAIA to share information and experiences, which I can see as a follow-

up to these initial letters. The same person suggested a framework for other more complicated advocacy cases like the consular services/embassy issue. That seemed like a very good framework for those more complicated cases. The 

other response was that we should not send the letter and cannot do anything about this at this point. Instead we should work on a more general framework for advocacy which would happen in 2016 and would take some time. At the 

same time, I received a few calls from members requesting that ICC pursue this issue. So, I decided to post this to let the members know that ICC is working on this issue and share the only motion that we have in this regard so far. No 

one provided an alternative plan or a modifed plan for this particular issue, otherwise I would certainly have shared it. Of course, this is a great opporuntiy for members to share any ideas they might have. Board members can suggest 

new proposals too. I still believe sending a letter would be a good first step for further follow-ups. This bill has just become law. So this is the time to try to impact its implementation. As always, we are open to new and better proposals, 

but I personally don't think doing nothing is a good option. Of course if that is what the majority of the board decides, we will all have to abide by that. 

Like · Reply · 2 · December 19 at 10:55pm · Edited 
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Manooch Lav All for it , lets see who is who & what are they doing ? 

Like · Reply · Yesterday at 1:14am 

 
Manya Koopal So another words there were really no action plans by Bijan Ahmadi or Behrouz Amouzgar as mentioned by Soudeh Ghasemi. Playing with words to make the board look busy may fool a few for a while but will ultimately 

come back to bite the ICC board. Most disappointing! 

Like · Reply · Yesterday at 3:37am 

 
Bijan Ahmadi 

  !اینکه به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ای سی سی از این طرز اطالع رسانی ارسالن در تعجب و متاسف هستم اول

نامه . برای پیگیری هر کاری ما باید برنامه منظمی داشته باشیم. کاری را از پیش نخواهد برد به نظر من فرستادن یک نامه به تنهایی! هیچکدام از اعضای هیات مدیره که تا به حال به ایمیل ارسالن پاسخ داده اند با پیگیری این قانون جدید مخالفتی نکردند

دسامبر در اختیار ارسالن و  ۴۶عصر و ایمیل روز  ۶دسامبر حدود ساعت  ۴۴پیشنهادات خودم را در این رابطه از طریق تماس تلفنی روز . یگری و بدون برنامه از نظر من تنها اقدامی تبلیغاتی است برای اینکه بگوییم ما نیز کاری کردیمنگاری بدون هیچ اقدام د

تبار و شورای ملی ایرانیان آمریکایی بود که بتوانیم از طریق این افراد و سازمان ها اطالعات  های ایرانی تخصصین مربوطه، وکال و تماس با سازمان های ایرانیان آمریکایی از جمله اتحادیه روابط عمومی آمریکاییپیشنهاد من تماس با م. سایر همکاران قرار دادم

  .ارسال نامه میتواند اقدامی مفید باشد اگر بخشی از یک برنامه کامل، منظم و فکر شده باشد. ون برنامه ریزی منظمی داشته باشیمبیشتری در رابطه با این قانون بدست آوریم و برای پیگیری این قان

ائه اطالعات به این شکل یک طرفه بدون طرح نظرات سایر اعضای هیات مدیره کار درستی است؟فیسبوک و ارارسالن جان، آیا فکر میکنید مطرح کردن پیشنهادی که همچنان در هیات مدیره در حال بررسی است آن هم در رابطه با چنین موضوع مهمی روی   

Like · Reply · 4 · Yesterday at 4:30am · Edited 

 
Arsalan Kahnemuyipour 

علت ابراز مخالفت با ارسال نامه چه بوده؟ اصوال , من نمی دانم اگر قصد شما اضافه کردن تماس با سازمان های ایرانی آمریکایی پس از ارسال نامه بوده. نگارش نامه نداردتماس با سازمان های دیگر هیچ منافاتی با . من تنها طرح موجود را مطرح کردم

چند عضو با من تماس گرفتند و در مورد این موضوع نگران بودند وبا استناد به مقاله شما می پرسیدند که واقعن اکثریت هیات . این موضوع هستفرستادن نامه چه ضرری دارد؟ همان طور که چند بآرگفتم قصد من این بود که اعضاء بدانند هیات مدیره پیگیر 

.امیدوارم روشن شده باشد که هیات مدیره به جد و در حد توان پیگیر این مسائل است. مدیره جلوی این گونه کارها ایستاده است  

Like · Reply · 3 · Yesterday at 10:15am 

 
Bijan Ahmadi 

تقادی به ارسالن جان، اگر ان. ایمیل ها دررابطه با روش این پیگیری بود. هیچکدام از اعضای هیات مدیره که به ایمیل شما پاسخ دادند با پیگیری این قانون توسط ای سی سی مخالفتی نکردند. دلیل مخالفت خود تنها با فرستادن یک نامه را در نظر پیشین گفتم

تا به حال نیز به یاد ندارم چنین . همچنان فکر میکنم پست کردن الیحه پیشنهادی شما روی فیسبوک زمانی که این پیشنهاد همچنان در حال بررسی بود کار درستی نیست. مطلب من در سالم تورنتو داشتید به نظر من بهتر بود انتقادات خود را مطرح میکردید

.ص دیگری در هیات مدیره انجام شده باشدکاری توسط شما یا شخ  

Like · Reply · 17 hrs 

 

 
Write a reply... 

 

 

 

 

 
Manya Koopal Like i said, it is most disappointing. I suggest ICC gets its act together soon keeping in mind that the next election is just round the corner! 

Like · Reply · 1 · Yesterday at 4:12am · Edited 

 
Medi Shams 

ارسالن که می بیند اینبار دیگر نمیتواند مانند دفعات قبل دیگران را تحت نفوذ . موافقت جمعی وجود ندارد. و اعالمیه هائی که آرشاک و شهرام صادر میکردند وجود دارد؟ موضوعی در هییت مدیره مطرح است واقعن چه فرقی بین نحوه برخورد و پست ارسالن

.و یکبار دیگر ما به جای اینکه به اصل توجه کنیم به شکار سایه میرویم. ه میکندخود قرار دهد از روش خیابانی که ما همگی با آن بخوبی آشنائی داریم استفاد  

 

هییت مدیره، بخصوص مقام ریاست، نشان دهد اهل انگاری که در این هفت ماهی که گذشت هیچ موقعیتی وجود نداشته است که . باید بسیار کوته بین و ساده لوح بود که باور داشت، ارسالن از سر دلسوزی این بار به جای حرف میخواهد عملی انجام دهد

ا کمکاری، بی حجب، حیا و نجابت بیژن به او اجازه نداد که در این مقاله به مشکل اصلی که همان. این حرکت ارسالن بیشتر عکس العمل اوست در مقایل بیژن که بعد از هفت ماه باالخره با مقاله اش در سالم تورنتو سکوت را میشکند. عمل است و نه حرف

  .است، سخن بگویدتفاوتی، دلسردی میباشد که در اثر محافظه کاری ها، عدم مدیریت و غیر دموکراتیک رفتار کردن جناب رئیس بر هییت مدیره سلطه پیدا کرده 

 

این را در . ولی به نظر نمیاید اینبار که ارسالن میبایست نقش رضا بنائی را بازی کند دارای قابلیت ها و پشتیبانی او باشد. کامیونیتی صورت بگیردبه همت بیژن باز تغییر وتحوالتی اساسی در کنگره و . انگاری که قرار است داستان سال پیش از نو تکرار گردد

.نونمندی و شفافیت اتحاد و همبستگی را در کامیونیتی بوجود آوردنظر داشته باشیم تا این سختی ها و رودرروئی ها را تجربه نکنیم، نمیتوانیم نهادی را بوجود آوریم که با اتکاء به دموکراسی، قا  

Like · Reply · 1 · Yesterday at 6:20am · Edited 

 
Tayaz Fakhri 

grin emoticon !این کامنت شما خیلی خنده دار بود! آقای شمس می کنید؟ اختالف نظر و سوء تفاهم در هر تشکلی هست، وقتی فعالیتی حساس در حال شروع هست " داستانهای جنایی"واقعاً نمی دونم چرا شما همه چی رو مثل  

یعاً و بالفور کارهای ایرانیان رو بدون هیچ فوت وقتی انجام بده و من اینجا هم فکر می کنم این اولین بار هست که یه ساختاری ایمیلی تشکیل شده در بورد که تالش می کنه سر. و خصوصاً وقتی که همآهنگی ها و بحثهای داغ از طریق ایمیل رد و بدل میشه

به هرحال بیایید از هر . اگه هستند. ی هستند البتهنمی دونم چه کسان. اونهایی باید مورد سرزنش قرار بگیرن که واقعاً وقت کافی رو در بورد نمی ذارن. به ارسالن هم به بیژن و به همه شون که دارن تالش می کنن و سریعاً پیگیری می کنن تبریک می گم

آقای شمس شما . وارحاال در سال جدید یا همین اآلن ولی سنجیده و است. ارسالن و بیژن مرسی از وقتی که می ذارید و لطفاً به این موضوع که دغدغه ایرانیها هست حتمن بپردازید. چیزی یک درامای بزرگ نسازیم و با کمک هم به بچه های بورد کمک کنیم

 smile emoticon !هم باید کمک کنید ها

Like · Reply · 5 · Yesterday at 9:43am · Edited 

 
Medi Shams 

 تایاز جان،

من انتظار این روز را . دوستان ما در هییت مدیره سعی میکردند مشکالت را بپوشانند و همه چیز را رنگی به ما نشان ندهند. ولی هیچوقت این شکل را به خود نگرفته بود. ایمهم شما و هم من در جریان آنها بوده . اختالف نظر در این هییت مدیره از روز اول بود

...میکش See More 

Like · Reply · Yesterday at 10:07am 

 
Tayaz Fakhri 

  نمیشه؟. نقاط مشترک رو ببینیم. حاال که با وجود اختالف داره کار خوبی انجام می شه بیاید ما هم کمک کنیم. هست اختالف که به قول شما همیشه! فقط می گم شما هم این وسط پیازداغ زیادش رو زیاد نکنید دیگه

!اون کم نشده نمی دونم چرا، ولی با وجود روشهای عجیب و غریب شما، من یه عالقه ای به نیت خوب و تالش و همت شما از اول داشتم اتفاقاً هنوز هم. من قصد توهین به شما نداشتم  

Like · Reply · 1 · Yesterday at 10:12am 

 
Medi Shams 

 تایاز جان،

. میکنم تا تقدیر بیشتر انتقاد. فکر کنم تا به حال پی برده اید که میان گفتار، پندار و رفتار من فاصله و مغایرت بسیاری نیست. برای شما هم باید همینطور باشد. من شما را چند ماهی بیشتر نیست که میشناسم و آنهم از طریق فعالیت های کنگره بوده است

ه کار فراوان دارد، ودموکراسی که نیاز به احترام به نظر نتیجه این عمل آزادی به دست آمده است، تا بتوانم صد در صد توجه خود را به شفافیت که نیاز به صداقت دارد، به مشارکت جمعی که نیاز ب. رو برای خود بیشتر مخالف بوجود آورده ام تا موافق از این

من وقتی نوشته های شما را میخوانم نمیدانم که چقدر از آن واقعن نشان دهنده نحوه تفکر شما در رابطه با موضوع بوده، چقدر . شما وقتی نوشته های من را میخوانید بی پرده به نحوه تفکر من در رابطه با موضوع خاصی پی میبری. ف دارد، متمرکز کنممخال

به عکس شما در دنیای من جای برای هر . مکانیزم فکری من با اکثریت افراد جامعه فرق دارد و من هیچ نیازی نمی بینم که باید تغییر کند. آن برای بوجود آوردن محیطی میباشد که شما آنرا مناسب برای کار گروهی میدانید از آن تعارف و مردمداری، و چقدر

  .رای باروری اتحاد و همبستگی میدانمگونه نحوه تفکر وجود دارد، و من این را مناسب ترین محیط ب

و مو به گفته ای ت. توجه من به ساختار کنگره ، ساختار فرهنگی جمعی و خصوصیات نفسانی هر کدام از شرکت کنندگان میباشد. اکثر آنهائی در این گفتگو شرکت دارند تمام توجه شان به محدودیت هائیست که قوانین جدید برای ایرانیان بوجود آورده است

.بینی و من پیچش مو  
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Medi Shams 
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Arsalan Kahnemuyipour 

نه این طرح و  از اینکه بیژن می گوید هیچ کس مخالف این طرح نیست خوشحالم ولی به نظر می رسید مواردی که مطرح می شود برای برنامه ریزی آینده است و. آید  من قصد اینکه آرا افراد را مطرح کنم نداشتم هر چند در نهایت آرا افراد در صورت جلسه می

. به نظر من ایده خوبی است. دیگر در صورت توافق اعضای هیات مدیره تماس گرفت حال نامه نگاری همیشه گامی مهم در ایجاد ارتباط اولیه با نهادهای مربوطه و ثبت این ارتباط است ولی پس از ان می توان با سازمان های به هر. بود ۶۱۴۶صحبت از سال 

این مساله ویزا یک مساله است و موارد دیگر ممکن است . ماه هیچگونه مخالفتی از اعضای هیات مدیره برای پیگیری این مسائل ندیده ام ۶من در این . ورد پیگیری مشکالت اینچنینی جدی استقصد من این بود که به اعضاء یاداوری کنم که هیات مدیره در م

بخشی از وظیفه هیات مدیره کنگره ظرفیت سازی برای . البته واقعن نیازهای جامعه ما بسیار فراتر از این است. که امیدوارم در فرصتی گزارشی از ان ارایه دهمماه هیات مدیره کارهای زیادی انجام داده است  ۶در این . نیاز به مقدمات بیشتری داشته باشد

.این یکی از مشغولیت های ذهنی من است. این نهاد است  

Like · Reply · 5 · Yesterday at 8:18am · Edited 

 
Amirahmad Rajabi 

.به نوبه خودم از پیگیری ها قدردانی می کنم. وطنامون رو کاهش بدید و رفع کنیدبا این کار می تونید نگرانی بسیاری از هم . بسیار اظهار نظر و عکس العمل به موقع و به جاییه. مدتهاست از طریق کاووس عزیر پیج شما رو دنبال می کنم . با سالم   

Like · Reply · 4 · Yesterday at 8:21am 

 

Arsalan Kahnemuyipour Amirahmad Rajabi: تیجه را به اعضاء اطالع خواهیم ما حتما در کنگره پیگیر این موضوع خواهیم بود و ن.ممنون از لطف شما

ضمنا همیشه می توانید با کنگره ایرانیان کانادا تماس بگیرید. داد . info@iccongress.ca 
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Sholeh Dolatabadi 

.چند روزى بیشتر فاصله نیست ۶۱۴٢جان تا ارسالن   

Like · Reply · 1 · Yesterday at 8:47am 

 
Arsalan Kahnemuyipour 

.نگارش نامه و ارسال ان به نهادهای مربوطه به طور معمول کار من است و کار یکی دو ساعت است...  ۶۱۴۶ایجاد چارچوب کاری و تیم کاری در   
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Sholeh Dolatabadi 

:با توجه به مسايل مطروحه جارى لینك مربوط به نوشته بیژن احمدى در نشريه سالم تورونتو را در اينجا مى آورم  

http://salamtoronto.ca/?p=29440 

 
 …حل مشکالت کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی نیاز به تالش و رایزنی

SALAMTORONTO.CA 
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Arsalan Kahnemuyipour 

.از پیشنهادات اعضاء هم استقبال می کنیم. گامهای بعدی هم کار می کنیممن مشغول تهیه نامه هستم و در عین حال روی . اکثریت هیات مدیره به ایده نوشتن نامه رای مثبت دادند  

Like · Reply · 6 · Yesterday at 11:15am 

 
Soudeh Ghasemi Here are the most recent updates on this news :http://www.niacouncil.org/text-sec-kerry-letter-to-zarif.../ 

 
Full Text: Sec. Kerry Letter to Zarif Regarding Visa Waiver Reform 

NIACOUNCIL.ORG 

Like · Reply · 4 · Yesterday at 11:29am 

 
Medi Shams 

 تبریک به ارسالن عزیز

.در زیر فشار افکار عمومی قرار دادن افراد برای بدستن آوردن آرای آنها( البته در کنگره، وگرنه این روش از حضور اولین انسان ها بر روی کره زمین متداول بوده است)بانی روشی نوین،   

Like · Reply · Yesterday at 11:35am 

 
Mehran Farazmand 

( و مجددا تکرار می کنم)من قبال پیشنهاد کرده ام . نشان می دهد که همه ما در کنگره از نظر مدل همکاری جمعی کمی ناهماهنگ هستیم.. ، مرور اصل پیام و همه کامنتها و پاسخ ها و (واکنش به قانون تصویب شده)صرف نظر از اصل موضوع مطرح شده 

  .را کامال از هم جدا کنیم" گزارش دهی"و " تصمیم گیری" ،"همفکری"که به نحوی موضوعات 

تصمیم گیری . گزارش رسمیاما اینجا نه جای تصمیم گیری است و نه محل ارائه . اگر با هدف دریافت نظرات و پیشنهادات باشد بسیار معقول و منطقی است و نمادی از نگاه بسیار دمکراتیک هیات مدیره( توسط ارسالن)به نظر من طرح موضوع در این صفحه 

.اعالم و گزارش کنند( وبسایت و فیس بوک)و هنگامی هم که به تصمیم و اقدام نهایی رسیدند، آن را در صفحه رسمی کنگره ( که مسوولند و پاسخگوی گفتار و عملکردشان)باید بین خود اعضای بورد باشد   

Like · Reply · 6 · Yesterday at 1:04pm 

 
Medi Shams 

در اینکه همه ما در کنگره از  نظرات و پیشنهادات میبوده؟ آیا در هفت ماه گذشته شاهد طرح موضوعی جهت دریافت نظرات از طرف اعضای هییت مدیره در این صفحه بوده ایم؟مهران عزیز، آیا نحوه طرح موضوع توسط ارسالن به نظر میاید که در جهت دریافت 

بدون رهبر نمیتواند هیج موزیک ( هزار 061شاید هم بهتر بگویم )نوازنده دارد  0011ارکستری که بیش از . راه حل و پیاده کردن آن باشدآیا در درجه اول این هییت مدیره نیست که باید به دنبال . نظر مدل همکاری جمعی کمی ناهماهنگ هستیم شکی نیست

.تا زمانی که هییت مدیره به نقش رهبری خود واقف نگردد نباید انتظاری از موزیسین ها داشت. ردبه عهده بگی( من طبل میزنم) ما نه نفر را انتخاب کرده ایم که رهبری ارکستری را که ما یکی از نوازندگان آن میباشیم . گوشنوازی را اجرا کند  

Like · Reply · 1 · Yesterday at 3:58pm · Edited 

 
Medi Shams https://petitions.whitehouse.gov/.../take-action-against... 

 
Take Action Against the Discriminatory Repercussions of the Visa Waiver… 

PETITIONS.WHITEHOUSE.GOV 

Like · Reply · Remove Preview · 1 · 23 hrs 

 
Manya Koopal Done 

Like · Reply · 23 hrs 

 

Write a reply... 

 

 

 
Mehran Farazmand 

به آن تعبیر قاطعانه ای که )بی تعارف بگویم حتی از آنها انتظار رهبری (. اصال بخاطر سیاسی کاری یا رفیق بازی یا مصلحت اندیشی نیستو این )من ابدا درصدد قضاوت در مورد رییس یا عضو یا مجموعه هیات مدیره نیستم . آقا مهدی به نقطه خوبی رسیدیم

تک تک اعضای این ارکستر تمثیلی، شاید نوازندگان قهاری . گرو مشارکت درست و هماهنگ تک تک اعضا است حل مشکالت کامیونیتی ایرانی و کنگره بیش از آنکه نیازمند قهرمانانی در قامت هیات مدیره کنگره ایرانیان باشد، در .هم ندارم( مد نظر شماست

!د و چه کسی بهتر از هیات مدیره برای کاسه کوزه شکستن روی سرشکه دنبال مقصر بیرون از خودشان می گردنباشند ولی هر کدام نت خود را می زنند و تاسف بارتر این است که اکثرا توقع دارند بقیه با نت آنها همراه شوند و باز تاسف بارتر این   

.را پیدا خواهد کرد فکر می کنم اگر همه همین کار را بکنند، این مجموعه راه خودش. من به عنوان یک عضو عادی فقط بلدم پیشنهاد بدهم، ایده های دیگران را بشنوم و در حد بضاعت خودم مشارکت کنم! بیچاره آن ملتی که محتاج قهرمان است  

Like · Reply · 5 · 23 hrs 

 
Manya Koopal Aghay Mehran Farazmand i beg to disagree. We are dealing with an established organization and an elected board. Their mandate is very clear; to look after the interest of the Iranian Canadian community to the best of 

their ability. No hero is needed, but a democratic leadership is a MUST in any organization. There are responsibilities that need to be delegated and carried out without a fail. We are not dealing with a small family matter here that needs 

our understanding and compassion. We are talking about a board consisting of highly professional members who have pledged to carry out a job and nothing less will be accepted. We appreciate that the board works on volunteer basis, 

but all the board members came forth knowing fully well that without dedication and cooperation nothing can be achieved. As members of ICC who voted this board in, we anxiously await some result. 

Like · Reply · 3 · 21 hrs · Edited 

 
Medi Shams 

ما . همه بازی کنان بصورت داوطلبانه نقشی را به عهده گرفته اند. این یک قرار داد جمعی و اجتماعی میباشد که هر عکس نقش خاصی را بازی کند. رهبر هیچ چیز برتر از تک تک اعضاء ندارد. مهران جان من متوجه نشدم چگونه از رهبری به قهرمانی رسیدیم

به عنوان یک عضو عادی فقط بلدم پیشنهاد :" شما میگوئید. ما از آنهائی که نقش هییت مدیره را به عهده گرفته اند انتظار داریم هر کدام در شان یک مدیر عمل کنند. ر اختیار دارد بخواهیم که صدای ویلون را از وسیله خود خارج کندرا د نمیتوانیم از آنی که طبل

این همان کاریست که هر کدام از ما سالیان است که انجام میدهیم و شاهد هستیم که کنگره راه ." فکر می کنم اگر همه همین کار را بکنند، این مجموعه راه خودش را پیدا خواهد کرد. خودم مشارکت کنم بدهم، ایده های دیگران را بشنوم و در حد بضاعت

https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/arsalan.kahnemuyipour?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983717251698845
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983717251698845&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/soudeh.gh?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niacouncil.org%2Ftext-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform%2F&h=6AQE4rgBT
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niacouncil.org%2Ftext-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform%2F&h=UAQFQlUsF&enc=AZOvyn55nc1pAL29oEwa-2_saWrbDpHPFdh3y5kwGvR1bK-hdZu5qXukD8KVTI2TNiwX5pQMl6fhe8o_fif33mzuKCzs1T629g6Ma6SwHe8qm8fsG8xm9qoj7nxqyGUO1YRLg9Tt3jrDByrkhHfyut8AwPchEEUnMBnK0IMAtqnEgw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niacouncil.org%2Ftext-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform%2F&h=UAQFQlUsF&enc=AZOvyn55nc1pAL29oEwa-2_saWrbDpHPFdh3y5kwGvR1bK-hdZu5qXukD8KVTI2TNiwX5pQMl6fhe8o_fif33mzuKCzs1T629g6Ma6SwHe8qm8fsG8xm9qoj7nxqyGUO1YRLg9Tt3jrDByrkhHfyut8AwPchEEUnMBnK0IMAtqnEgw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niacouncil.org%2Ftext-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform%2F&h=UAQFQlUsF&enc=AZOvyn55nc1pAL29oEwa-2_saWrbDpHPFdh3y5kwGvR1bK-hdZu5qXukD8KVTI2TNiwX5pQMl6fhe8o_fif33mzuKCzs1T629g6Ma6SwHe8qm8fsG8xm9qoj7nxqyGUO1YRLg9Tt3jrDByrkhHfyut8AwPchEEUnMBnK0IMAtqnEgw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niacouncil.org%2Ftext-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform%2F&h=OAQFj-fIA&enc=AZNQI4UnyEDmpT6P3NlVOz5CNpUd2f11Nk-JOR1CzBTXc2GMxKAy33LacnB9AUyZCLeavDVfxljWBBdErGct2XKxaZIyhexvRP5QXPuPFWC2SvReE5To21sg7ZQAvsCiB_ko9A7RUswzwopgO8-Dx0h54AganUhe_vPFMO3339_Ybg&s=1
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983738701696700
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983738701696700&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983742725029631&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mehran.farazmand?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983798321690738
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983798321690738&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983909295012974
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983909295012974&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.whitehouse.gov%2Fpetition%2Ftake-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=uAQGMe6TC
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.whitehouse.gov%2Fpetition%2Ftake-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=gAQFYGoTT&enc=AZMK3zAlyqIUXKuCTWNY_Ziw23zLkNWcrRIStFX9JxGiXvLsLLDNBlLWQrKyJFQqwuDYERBvzaUJHnE69a14B1nTwpcpi4VYBgqi79ZV753xMXBInWcWmimXB4oyMPh2qms9TMHu73ftMpKKskUzMTy6OsTc9MljRH8z6r_YxX-VjA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.whitehouse.gov%2Fpetition%2Ftake-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=gAQFYGoTT&enc=AZMK3zAlyqIUXKuCTWNY_Ziw23zLkNWcrRIStFX9JxGiXvLsLLDNBlLWQrKyJFQqwuDYERBvzaUJHnE69a14B1nTwpcpi4VYBgqi79ZV753xMXBInWcWmimXB4oyMPh2qms9TMHu73ftMpKKskUzMTy6OsTc9MljRH8z6r_YxX-VjA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.whitehouse.gov%2Fpetition%2Ftake-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=gAQFYGoTT&enc=AZMK3zAlyqIUXKuCTWNY_Ziw23zLkNWcrRIStFX9JxGiXvLsLLDNBlLWQrKyJFQqwuDYERBvzaUJHnE69a14B1nTwpcpi4VYBgqi79ZV753xMXBInWcWmimXB4oyMPh2qms9TMHu73ftMpKKskUzMTy6OsTc9MljRH8z6r_YxX-VjA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetitions.whitehouse.gov%2Fpetition%2Ftake-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=BAQGR515i&enc=AZOWHO7jOBQh0RHRdiIAHLDz9P-sXqnPN74BQ9hZurRpCb21xecuCF-A1AZR4_Q-T2sTR5gleNc-qZ2a6VhNgcg41lSfYJWXG6A1If8_EBylkhDVUewBUwC4qAvloPBbHBteC6FjhfAr85Fo4dr03WCjrXsfVSQz-NRblzkPmf0pkA&s=1
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983984961672074
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983984961672074&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/mk.pal?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983984961672074&reply_comment_id=983990808338156&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/mehran.farazmand?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=983992788337958
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=983992788337958&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/mk.pal?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehran.farazmand?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=984030438334193
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/permalink/983225168414720/?comment_id=984030438334193&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/groups/699156160154957/
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/arsalan.kahnemuyipour?fref=ufi
https://www.facebook.com/soudeh.gh?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.niacouncil.org/text-sec-kerry-letter-to-zarif-regarding-visa-waiver-reform/&h=UAQFQlUsF&enc=AZOvyn55nc1pAL29oEwa-2_saWrbDpHPFdh3y5kwGvR1bK-hdZu5qXukD8KVTI2TNiwX5pQMl6fhe8o_fif33mzuKCzs1T629g6Ma6SwHe8qm8fsG8xm9qoj7nxqyGUO1YRLg9Tt3jrDByrkhHfyut8AwPchEEUnMBnK0IMAtqnEgw&s=1
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehran.farazmand?fref=ufi
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/l.php?u=https://petitions.whitehouse.gov/petition/take-action-against-discriminatory-repercussions-visa-waiver-program-improvement-act-2015-hr-158&h=gAQFYGoTT&enc=AZMK3zAlyqIUXKuCTWNY_Ziw23zLkNWcrRIStFX9JxGiXvLsLLDNBlLWQrKyJFQqwuDYERBvzaUJHnE69a14B1nTwpcpi4VYBgqi79ZV753xMXBInWcWmimXB4oyMPh2qms9TMHu73ftMpKKskUzMTy6OsTc9MljRH8z6r_YxX-VjA&s=1
https://www.facebook.com/mk.pal?fref=ufi
https://www.facebook.com/mehran.farazmand?fref=ufi
https://www.facebook.com/mk.pal?fref=ufi
https://www.facebook.com/medi.shams.3?fref=ufi


شخص من را مطلب مطرحه به تعجب وا نداشت بلکه نحوه عمل . در این سری گفتگو ها موضوع مطرحه از دل هییت مدیره برخاسته است. ما را در یک مسیر مشترک قرار دهدما نیازمند هییت مدیره ای هستیم که بتواند نیرو های . خودش را پیدا نکرده است

.بود که برایم جدید و سئوال برانگیز میباشد که طبل وار به اظهار نظریات خود پرداختم  

Like · Reply · 19 hrs 

 
Mehran Farazmand 

من . دستاوردهای امروز ماحصل تالش عده زیادی بوده است ولی اگر نقصانی هم دارد ناشی از ناکافی بودن و همه جانبه نبودن تالشها است. ، من در مورد اینکه مجموعه اعضای کنگره نقش خود را در این سالها بطور ایده آل ایفا کرده اند تردید دارمآقا مهدی

  .ش نیاز رهبری موثر می دانمحضور موثر و همه جانبه اعضا را پی

".رهبران خوب، وجودشان احساس نمی شود: "ضمنا الئوتسه جمله ای دارد به این مضمون  
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)خانم مانیا  Manya Koopal در مسیر ( اعظم کامیونیتی ایرانیو بخش )معهذا فکر می کنم همانطور که همه ما اعضا . موافقم( مشخصا در مورد انتظارات از هیات مدیره)من با هسته اصلی بحث شما و بخش زیادی از آنچه گفتید ( 

کنگره کودک هفت ساله ای است که راه رفتن موزون و (. حتی اگر ایده آل و بی اشتباه نباشند)تیم فعلی بورد به گواهی تاریخ کنگره دموکراتیک تر از تیم های قبلی بوده است . یادگیری هستند یادگیری دموکراسی هستیم، هیات مدیره هم در همان سیر

روزی . د، لذت می برممن وقتی لیست بلندباالی کامنتهای فوق را نگاه می کنم که علیرغم اختالف نظرات، همه در کمال ادب و متانت نظرات هم را به چالش می کشن. راه بهبود آن هم سعی و خطا و اصالح و تمرین است. یدار را بطور کامل نیاموخته استپا

.های فکری کامیونیتی تعمیم بدهیم، هیات مدیره مان هم خود بخود چابک و قبراق خواهد شد که بتوانیم این مدل را به همه طیف  
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Kamnoosh Irani 

به اعتقاد من . را می دهند« زن ذلیل » بهش لقب را میکنند یا بطور مثال اگر مردی دمکراتیک باشه « دیکتاتور میهن پرست»مثالبرای ایران پیشنهاد . جامعه ما بادمکراسی مشکل داره. مهران عزیز من با تو کامال موافق هستم که ما دنبال قهرمان می گردیم

ی کانادیی ورای درحال حاضر مشکالت و خواستهای جامعه ایران. اینطوری خیلی راحتتره اگر کارها خوب پیش بره که فبها و اگر که نه کسی هست که تقصیرها را بگردنش بیاندازنند. دلیلشم اینه که با دیکتاتوری شما متوانید از مسئولیت شانه خالی کنید

یادمان . هستیم به هرحال شیوه بسیار دمکراتیکی را این کنگره درپیش گرفته است که حد اقل برای من جا ی امیدواری دارد ومدیون همه اعضأ هیئت مدیره ان. نمی توان انتظار داشت که همه کارها در ظرف چند ماه درست شود. پتانسیل این کنگره هست

.باید تحمل خود را زیاد کنیم تانتیجه ان را ببینیم. ت دمکراسی کند بودن ان هستباشد که یکی ازمشکال  
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Mehran Farazmand 

سال خوبی برای  6106سال . مده، بتوانیم گامهای بعدی را هم برداریمبه هر حال امیدوارم ضمن حفظ آنچه تا به حال بدست آ!(. چون خودم عاشق کوهنوردی هستم با همه وجود این را می فهمم)کامال درست است و صبر و حوصله و تالش مستمر می طلبد 

.کنگره خواهد بود  
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Medi Shams 

 مهران جان،

.دلیلم بر این گفته واقعیت حضور مان در این نقطه است. غیر از این وهم و خیال است. ی قرار داشته باشیمبه عنوان کسی که به اختیار اعتقاد ندارد باید بگویم که ما به هیچ عنوان نمیتوانیم غیر از نقطه ای که به آن رسیده ایم در نقطه دیگر  

به طور مثال در یک ماشین فرمان نقش رهبری را دارد و موتور نقش پیش برندگان و در حالت کنگره اعضاء . برداشت من و شما از کلمه رهبر به نظر میاید که یکسان نیست. ام از ما به نحوی در قرار گرفتنمان در این نقطه سهمی داشته ایمکد باید بپذیریم که هر

عملکرد . متاسفانه این اعضای هییت مدیره میباشند که با شناخت کمی که از خود دارند نقش هائی را به عهده میگیرند که برای آن ساخته نشده اند. شین و یا سپر و یا آینه ندارد، با اینکه رهبر نامیده شودفرمان هیچ برتری نسبت به چرخ های ما. میباشند

شما به عنوان یکی از اعضای . حاصل این عمل آنست که کل هییت مدیره نتوانسته نقش رهبری را آنطور که باید ایفا کند. رنه شکی بر حسن نیت و تالش های او وجود نداردوگ. هفت ماهه گذشته نشان داده است که ارسالن قابلیت های رهبری را ندارد

نیز با او همکاری داشته و در سطح وسیعتری قابلیت های او را در رهبری دیده " من هم یک ایرانی کانادائی هستم"شته ایم که در کمپین من و بسیاری دیگر از جمله ارسالن شانس آن را دا. کمیته مشارکت با نحوه کار و مدیریت بیژن به خوبی آگاهی داری

  .ده شود به عهده میگیردیبیژن یکی از آنهائیست که در ظاهر به نظر میاید مانند هر کدام از اعضاء دیگر فعالیت میکند ولی در عین حال نقش رهبری را بدون آنکه د. باشیم

در همه دوره ها، بخصوص در این دوره که . تا به امروز تعیین سمت ها در هییت مدیره های دوران ها مختلف در رابطه با لیاقت ها نبوده است. مخصوصن این مثال را زدم چونکه هر دویمان با آن آشنائی داشته و کمک میکند که حرف همدیگر را بهتر درک کنیم

.بهایش را همگی از اعضای هییت مدیره گرفته تا ما اعضای عادی در حال پرداختن هستیم. شرایط برای عملکرد های دموکراتیک وجود داشته است باز عواملی غیر از توانمندی ها در نظر گرفته شده اند همه  

Like · Reply · 6 hrs · Edited 

 
Mehran Farazmand 

.مدل دمکراتیک باید با حداقل وابستگی به ویژگی های شخصی افراد بچرخد. ایجاد ساختار و مکانیزم ها بگذاریم نه مهارتها و توانمندیهای افرادمعهذا به نظرم بهتر است تمرکز را روی . من نقد شما را به هیات مدیره کامال می فهمم  
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Medi Shams 

 مهران جان،

  .ندیده امشاید نحوه به صراحت و بی پرده سخن گفتن من بسیاری را بیازارد، چه کنم که اینم و تا به حال ضرری از این نحوه رفتار 

بهروز از . کرده ام، به سخت کوشی اش، به لیاقت های مدیریتی اش، و بخصوص به هوشیاری و زیرکی اش به خوبی آشنائی دارم با بهروز هم کار. حتمن اختالفات رفتاری من و بهروز را دیده ای، ولی این دلیل نمیشود که من قابلیت های بهروز را نادیده بگیرم

. بهروز سال گذشته به بهترین وجهی جناح اقلیت هییت مدیره را در مقابل جناح اکثریت که رفتارشان از دموکراسی به دور است، رهبری کرد. ه اگر قرار باشد کسی را برای مالقات با نمایندگان دولت بفرستیم، کسی را بهتر از او نخواهیم یافتآنهائی میباشد ک

وقتی . به عنوان یک عضو در آن زمان حرف خود را زدم ولی کو گوش شنوا. پردندفقط لیاقت های به اثبات رسیده او را در نظر نگرفتند، نه اینکه سابقه یکساله او را نادیده گرفتند، بلکه قدردانی را هم به فراموشی سولی متاسفانه اعضای هییت مدیره فعلی نه 

.میتوانیم داشته باشیمصورت میگیرد، چه انتظاری ( مدیریت)چنین خطا هائی در سطح رهبری   

.اگر موضوع ریاست را اینگونه جدی گرفته ام و تکرارش میکنم، از این جهت است که سال آینده این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم  

Like · Reply · 6 hrs 
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Medi Shams 

 مهران عزیز،

.به امروز بوده اندهییت مدیره ها دلیل عدم موفقیت کنگره تا . تجربه هفت سال گذشته نشان داده است. در رابطه با کنگره و کامیونیتی به سختی مخالفم." من حضور موثر و همه جانبه اعضا را پیش نیاز رهبری موثر می دانم" با این گفته ات   

 

ره به کار این فقط نیاز به تغییرات اساسی در اساسنامه، بوجود آوردن یک پروتوکل، ویک کمیته اداری میباشد که مستقل از تغییرات ساالنه هییت مدی. شکل دادن ساختاری کنگره یا بهتر بگویم شکل دادن ساختاری هییت مدیره به سادگی امکان پذیر میباشد

آن زمان که این ابزار ساخته شد که نیاز به زمان و نیروی فوق العاده ای نیست، میتوان تمام تالش . این دقیقن همان چیزی میباشد که در سیستم های دولتی وجود دارد. ه داده و اعضای هییت مدیره را با وظایف، قوانین و نحوه عملکرد ها آشنا سازدخود ادام

.با این اطمینان که هییت مدیره ای که وظیفه اش جذب افراد میباشد، به عکس دفع کننده نباشد. ز کردرا برای جلب اعضای کامیونیتی آغا  
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Mehran Farazmand 

.شاید جای دیگر بعدا مطرح کنم. ساختارسازی کامال موافقم اما در مورد چگونگی آن کمی بحث دارمبا بحث   
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