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در اساسنامه اساسی تغييرات -1  

مع عمومیلغو شرط عضو بودن در کنگره جهت شرکت در انتخابات مج -  
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هلزوم شفافيت در عملکرد هييت مدير -2  

. جلسات هييت مديره و موضوعات روز آن از قبل اعالم شده و حضور اعضاء در آن آزاد باشد -  
و يا ضبط ويدئوئی) اسکايپ(بوجود آوردن امکانات پخش مستقيم  -  
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اولويت دادن به حمايت از پناهجويان -3  

با اينکه با همت چند گروه فعال بشر و حمايت از پناهجويان تا به حال از بازگشت اجباری پناهجويان جلوگيری شده است با وصف  -
، شکنجه های از جمله، زندان، اهانت، علنی شدن اطالعات شخصی و  خصوصی: هستنداين پناهجويان با مشکالت فراوانی مواجه 

حل اين .... روحی و روانی، از دست دادن کار و محل سکونت بعلت رفتن به زندان تا بيش از صد روز و بسياری مشکالت ديگر
.جز به همت يک حمايت جمعی امکان پذير نمی باشد مسائل  

پناهجو مجبور ميباشد هفته ها  ،نبود آنبعلت فراهم . بعد از لغو حکم اخراج آزاد نمودن پناهجو احتياج به گذاشتن يک ضمانت است -
در صورتيکه جامعه ايرانی ميتواند با بوجود . در زندان باقی مانده تا شخص نيکوکاری پيدا شود و با ضمانت خود او را آزاد نمايد

.آوردن يک گروه اعتباری ضامن کل اين پناهجويان باشد  

  جمعی و جذب حداکثر افراداولويت دادن به ا طالع رسانی، بوجود آوردن آگاهی  -4

تجربه ثابت کرده است که از نظر اطالع رسانی نشريات، راديو و تلويزونهای کامونيتی ما جهت اطالع رسانی يا کافی نبوده و يا  -
 از اين رو کنگره می بايست راه حل هائی از برای حل اين مشکل از قبيل گروه های. آنکه کار خود را به درستی انجام نمی دهند

  .ارتباط جمعی ياهو، سايت اينترتی، فيس بوک، نشريه مستقل و راه های ديگر پيدا کند
تجربه ثابت کرده که اطالع رسانی تنها کافی نبوده بلکه کنگره ميباست به نحوی جهت جلب توجه و فعل نمودن افراد حساسيت در  -

  .يتی از ساده ترين و بهترين راه حل ها ميباشدبوجود آوردن يک آگاهی جمعی و حس تعلق به کامون. آنها بوجود آورد



  
  پرهيز از هر گونه گرايش سياسی و فعاليتهائی که ميتوانند باعث تفرقه باشند -5

هر کدام از آنها دارای يک  باعث آن ميباشد که شرايط خاص ايران و اين اصل که اکثر ايرانيان به نحوی از وطن خود گريخته اند -
عدم آموزش جهت همکاری با افرادی که عقايدشان آموزش الزم سياسی،  عدم نداشتن تجربه کار گروهی،. ندباشعقيده خاص سياسی 

آمادگی آن حس نشده بهتر است تا  زمانی که  از اين رو. برای کار گروهی مشکل کرده استکال زمينه را  ،مخالف عقيده ما ميباشد
  .هر گونه گرايش سياسی پرهيز نمود است، از

که دارای عقايد خاص سياسی ميباشند نسبت به کنگره فقط از آن جهت ميباشد که بتوانند به اتکای آن اهداف خويش  عده ایه عالق  -
نسبت  با بد بين کردن افراد جامعه ضمنا. باقی بمانديا منزوی منافع اين افراد در آن است که اوال کنگره منزوی شده و . را پيش ببرند

  .جلوگيری نمود اين حرکت بايد به شدت از. دوری نمايد آنرند که جامعه از سعی بر آن دا به کنگره

  
  اولويت دادن به جلب حمايت افراد جامعه به جای دست کمک به سوی دولت دراز کردن از طريق البی کردن آنان -6

تقادی به اهميت حمايت افراد جامعه جائی شکی نيست که آنها اع  در اساسنامه که هييت کنونی عنوان کرده است پيشنهادی با تغييرات
. ندارندفراد بيشتر جلب ابرای  خاصی هم ازاز اين رو برنامه  .ترجيح ميدهند که از طريق البی کردن مسائل را پيش ببرند نداشته و
از همين . کرده انداين پيشنهاد را عنوان  کنند کدام مشکل جامعه را ميخواهند از طريق البی کردن حل نمايندمشخص  آنکه آنان بدون

  .ميباشدبر خوردار  یمخالفت با اين تغييرات از اهميت خاص جهت تا زمانی که اين موضوع روشن نگرديده است،

   
  جذب مخالفين و آنهائی که به هرگونه اميد خود را از کنگره قطع نموده اند -7

خود به نحوی رفتار کنيم که در حدود  مخالفين بتوانيم باد که ربه وجود آوردن اتحاد زمانی معنی واقعی خود را به دست می آو
از اين رو بايد حداکثر تالش را نمود که اوال مخالفين بتوانند امکان فعاليت و ابراز عفيده داشته و هر  .فعاليتهای کنگره متحد شويم

  .گروه مخالف در صحنه حضور داشته باشد

   



   
مه ريزی برای انتخابات سال آينده به نحوهی که روند فعاليتها سال به سال در همان خط آماده سازی، فراهم نمودن شرايط و برنا -8

  . ادامه پيدا کند

  
   .که يکی از شرايط مهم بوجود آوردن دموکراسی ميباشد قوی، اوپوزيسيونيک  همکاری با مخالفين جهت بوجود آوردن -9

  


