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 کنگره با نوشتن مقاالتی 

  
که تک تک اعضاء 

خود را به جامعه معرفی نموده تا بتوانيم از هر 
دريابيم که . کدام از آنان شناخت بهتری پيدا کنيم

واحد و مشترک کنگره با اينکه در يک خط  
حرکت ميکند، اعضای هييت مديره اش در 

موارد گوناگون دارای نظر های مختلفی 
اين خود ميتواند در شفاف سازی کنگره . ميباشند

که از اهميت خاصی بر خوردار می باشد موثر 
بوده و باعث آن گردد که افراد جامعه کنگره را 

  .از خود بدانند
  

سازی، که يکی نکته ديگری که در جهت شفاف 
از نيازهای اوليه باز سازی چهره کنگره در 

ميان جامعه ميباشد، بوجود آوردن امکان 
حضور افراد عالقمند در جلسات عادی هييت 

که ميتواند بسياری از مشکالت . مديره ميباشد
را حل نموده و جلوی سوء تفاهمات و شايعات 

اين خود ميتواند از يک طرف باعث . را بگيرد
دد که به تدريج تعداد بيشتری از افراد آن گر

تمايل به همکاری نموده و از طرف ديگر 
مشوق و نيروی محرک الزم جهت به فعاليت 

در آوردن و خدمت رساندن اعضای هييت 
از اين رو الزم است که گردهمائی . مديره باشد

های هييت مديره  و موضوعات مورد بررسی 
در . ه باشداز قبل به اطالع افراد جامعه رسيد

ضمن ميبايست که امکان دسترسی افراد جامعه 
به مينوت گردهمائی ها و گزارش فعاليت های 

  مختلف از طريق سايت کنگره بوجود آيد
  

بايد بر آن باور باشيم که هيج تغييری به وجود 
نخواهد آمد مگر آنکه هر کدام از ما  زحمتی به 
 خود داده و تغييری در افکار، رفتار و کردار

اگر ميخواهيم که مجمع . خود بوجود آوريم
عمومی سال آينده کنگره و انتخاباتش به نحو 

ديگر و مطلوبتری انجام گيرد بايد از هم اکنون 
اين را . با برداشتن قدمهای کوچک اقدام نمائيم

بدانيم که در هر انتفادی حتی اگر انتقادی به جا 
  .باشد ما هم به سهم خود در آن مقصر ميباشيم

 
نه به "عضو فعال گروههای  -مهدی شمس 

"و همبستگی و حمايت" بازگشت های اجباری  

با رسيدن به نتايج واقعی و نه تبليغاتی و خود گول زنی،
مطمئنن ميتوان حمايت افراد بيشتری از جامعه را بدست 

توجه و عالقه آنان را در همکاری با کنگره بوجود . آورد
آن نداشته باشيم که کاسه گدائی آورده که در نتيجه نيازی به 

. به دست گرفته و چشم اميد به مقامات دولتی داشته باشيم
ميدانيم که آنان تا منافعی از برای خود نبينند هيچ حرکت و 

  .کمکی در هيچ زمينه ای نخواهند نمود
  

بوجود آمدن کميته های مختلف و دعوت از افراد جامعه 
ها که در گردهمائی جهت همکاری و حمايت از اين کميته 

روز يکشنبه از طرف هييت مديره عنوان شد ميتواند 
کميته بازنگری . تحولی در روند فعاليت های کنگره باشد

اساسنامه که رسما وجوديتش از طرف فرخ زندی، رئيس 
هييت مديره اعالم شد، و کميته حمايت از پناهجويان که از 

به هييت  "نه بازگشت های اجباری به ايران"طرف گروه 
مديره پيشنهاد و مورد استقبال آنان قرار گرفت، ميتواند 
. شروع خوبی از برای فعاليتهای کنگره در سال جديد باشد

نه فقط تمايل خود را " همبستگی و حمايت"از اين رو 
نسبت به همکاری و شرکت در هردو کميته را اعالم 

تا در ميدارد، پيشنهاد مينمايد که کميته ديگری بوجود آيد 
جهت اطالع رسانی، بوجود آوردن آگاهی جمعی و جلب 

چه تا اينکه تعداد قابل مالحظه . حمايت افراد فعاليت نمايد
ای از افراد جامعه پا به صحنه نگذارند کنگره اعتبار و 
امکان آن را پيدا نخواهد کرد که به طرف منافع جمعی 
مهمتر  حرکت کرده، يا مورد تائيد همگانی قرار گرفته و يا

از همه آنکه بتواند خود را بعنوان نماينده واقعی جامعه 
  .ايرانيان کانادا معرفی نمايد

  
تجربه نشان داده است که نشريات ما از برای اطالع 

رسانی کافی نبوده، و يا اينکه اطالع رسانی به تنهائی 
نميتواند آن حساسيت الزم را در فرد بوجود آورده که پا به 

در شرايط کنونی راهی غير از آن نداريم . صحنه بگذارد
که چشم اميد به سوی نشريات دوخته و از آنها تقاضا کنيم 
که تا جای امکان سعی کنند که شور و هيجانی را که در 

چند هفته اخير در ميان مردم نسبت به اين موضوع بوجود 
پيشنهاد ميکنيم که از برای رسيدن به . آمده زنده نگاه دارند

نشريات  صفحه ای را به فعاليت های کنگره  اين هدف 
از اعضائ هييت مديره بخواهيم که هر . اختصاص بدهند

که اين صفحه .  هفته گزارشی از عملکرد کنگره ارائه دهند
محلی باشد از برای درج مشکالت، پيشنهادات و انتفادات 

که سردبيران و . مردم نسبت به جامعه وکنگره
اين سوء سوق داده و با تجزيه متخصصان، قلم خود را به 

و تحلبل مسائل مربوط به جامعه و عملکرد کنگره مردم را 
  . در جهت آگاهی ياری دهند

  
 .  

  
چه خوب بود اين حس و آگاهی در ما وجود داشت و يا 

بوجود می آمد که کنگره متعلق به هييت مديره اش 
ضديت و مخالفت ما با تنی چند از اعضاء هييت . نيست

و يا اشکاالت، خطا ها و يا اگر هر بار که روش مديره 
اداره ، انتخاب برنامه ها و نحوه اجرای آن طبق سليقه 

ما نبود، اصل وجوديت کنگره را زير سئوال نبرده و يا 
ناخواسته و نادانسته هدف اصلی را که متحد کردن 

آيا نبايد آنهائی که . جامعه ميباشد از ياد ما نمی برديم
مادشان را نسبت به کنگره با آنچه در مجمع اعتقاد و اعت

عمومی چند روز گذشته از دست داده اند به خود آيند، 
که بايد با تمام نيرو پا به صحنه گذاشته و بجای انتقاد، 
مخالفت و کارشکنی سعی کنند کنگره را به طرفی که 

  خود آنان به آن اعتقاد دارند پيش ببرند؟
  

خورد را در مسائل ميتوان همين نحوه تفکر  و بر
مخالفت و ضديت عده ای . مربوط به ايران مشاهده نمود

از ما ايرانيان نسبت به رژيم به حدی رسيده است که 
در مواردی همچو . خشم و کينه کورمان کرده است

تحريم ها، ملت درد کشيده و قشر به زانو درآمده از فقر 
را فراموش می کنيم  و در تمايل به جنگ هزاران بی 

را قربانی کرده و يا در مورد بسته شدن سفارت و   گناه
توقيف و فروش  آن خفت و خواری يک رژيم را به 

بهای مشکالت هزاران شهروند ايرانی خريداری 
آيا نبايد به جای آنکه اگر تا به حال خاموش بوده . ميکنيم

ايم از جا برخيزيم و صدايمان را با آنهائی که از بس 
و نيروئی ديگر در آنها باقی نمانده فرياد کشيده اند 

يکصدا  کنيم؟ آيا نبايد حداقل دريابيم که شايد راهی را 
که تا به امروز انتخاب کرده ايم راه صحيحی نبوده  

است؟ شايد روز آن رسيده که باور داريم دو صد گفتار 
شايد زمان ما رسيده که سر از تخم . چو نيم کردار نيست

و در يابيم که يکدست صدائی فردگرائی بيرون آورده 
ندارد و راه حل در اتحاد و جمع نگری و جمع گرائی 

  .ميباشد
  

بنا بر اين اصل و " همبستگی و حمايت"چندی نيست که 
از آغاز صدای انتقاد آميز خود . تفکر بوجود آمده است

را نسبت به تمام مواردی که مخالف با بوجود آمدن 
هميشه خود را . استاتحاد در جامعه بوده بلند کرده 

حامی کنگره و آن اعضائی دانسته که خدمت کردن به 
انتخاب پنج عضو . جامعه را وظيفه و افتخار ميدانند

جوان که همگی از زنان جامعه ما ميباشند را به فال 
نيک گرفته و با تمام نيرو تالش خواهد نمود که با 

 حمايت از آنان شرايطی بوجود آيد که عملکرد کنگره به
  طرف حمايت از منافع بنيادی جامعه پيش برود 

  
 

 


