
From: Medi Shams <medishams@rogers.com> 
To: ICC President <president@iccongress.ca> 
Cc: younes zangiabadi; ahmad ehsandar; kayhan razavi; saideh khadir; amir hassan ghaseminejad: Mohsen Khaniki; 
info@iccongress.ca; reza namdari; mehdi samadian; navid siami; mehrdad givi; mozhdeh babagoli; saman tabasinejad 
Sent: Thursday, November 4, 2021, 12:00:01 p.m. EDT 
Subject: اعتراض سرگشاده به هييت مديره کنگره ايرانيان 
 

رياست کنگره ايرانيان 
اعضای هييت مديره 
 ناظران صفحه فوروم

 
 

بيش از ده ماه از خدمت شما عزيزان درهييت مديره اين نهاد ميگذرد و يکبار ديگر زمان آن فرا رسيده که به کارنامه فعاليت های 
صورت گرفته پرداخت و به پيشواز مجمع عمومی و انتخابات رفت. از آنجاييکه قصد دارم برای ششمين بار در انتخابات کانديداشوم، 

 عضوی که در انتخابات گذشته به من رای داده ۲۹۶خود تلقی کرده و به نمايندگی از  اعتراض نامه را به عنوان بخشی از کمپين اين
 اند، آنهاييکه در انتخابات آينده رای خواهند داد و همچنين کسانی که متاسفانه با اين نهاد فاصله گرفته ولی با من موافقند سخن ميگويم:

- يکی از برنامه های من در ابتدای دوره جديد، برقراری ارتباط مستقيم و مستمر با هييت مديره بود. قصد داشتم از طريق ايميل ۱
 های UايميلUنظرات خود و ديگران و کاستی ها را به اطالع شما برسانم. از اين رو، بخشی را در سايت انجمن اعضای کنگره به 

 .ارسالی و دريافتی اختصاص دادم که متاسفانه بخش پاسخ ها دست نخورده باقيماند، و اين پروژه، صورت عمل به خود نگرفت

- از آنجاييکه انتخابات امسال فقط برای يک عضو جديد برگزار ميگردد، و سال آينده، هشت عضو فعلی، دوره خدمت دوساله شان ۲
 به پايان ميرسد، پيشنهادی دارم:

با در نظر داشتن ميزان مشارکت اعضای هييت مديره و پايين بودن فعاليت ها، اگر سه نفر از شما عزيزان کناره گيری نماييد، 
انتخابات امسال، از شور و حال بيشتری برخوردار بوده، و سال آينده، هييت مديره ای کاملن متشکل از اعضای جديد نخواهيم داشت. 

 منطقی است که در انتخابات، بخشی از هيئت مديره تغيير کند تا تجربه و اطالعات اعضای قبلی، به اعضای جديد هم انتقال يابد.

- صفحه فوروم کنگره که تنها محيط ارتباط اعضاء با يکديگر و هييت مديره ميباشد، نه تنها موفق نگرديد، بلکه باعث بوجود آمدن ۳
شکاف بيشتر و کناره گيری اکثر مخالفين شد. در روزهای گذشته در اين صفحه، با سه حذف مواجه شده ايم که ارزش آنرا دارد که 

جهت اعتراض و جوابخواهی، يکبار ديگر به هييت مديره رو آوريم. 
 

 اينجانب که حتی مورد تاييد يکی از آدمين ها، مهدی صمديان، قرار گرفت، بعد از هشت ساعت، بدون اخطار، UمطلبU- آخرين 
توضيح و امکان تصحيح، حذف گرديد. 

 شهرام تابع دمحمی، با تصميم گيری فقط يکی از ناظران فوروم، مهدی صمديان، حذف شد. UمقالهU- آخرين 
 -UمطلبU آگوست اينجانب بدون اخطار، توضيح و امکان تصحيح، حذف گرديد.۲۰ مورخ  

جای شکرش باقی است که مهدی صمديان به عکس ديگر ناظران، اولن، صريح و قاطع، در رابطه با حذف مقاله شهرام تابع دمحمی، 
 را به عهده گرفته است. با توضيحی بجا و يا نابجا، روشن ساخته که در اين صفحه، تصميم يک آدمين برای حذف کافی UمسئوليتUکل 

 است.

، هييت مديره را برانگيخت که نظارت آن را به اعضای منتخب، حامی و UبازگشايیU- ضعف مديريت فوروم در سه ماه اول بعد از ۴
، که بعضی از آنها همچون توهينی به اين نهاد و اعضايش تلقی می شود. يکی از آنها نه تنها از همکاران UواگذاردUمورد اعتماد خود 

 و بدخلقی است که در پرونده UتندروUآی سی ژورنال، که رسانه ای با هدف تخريب مخالفين و فعاالن اجتماعی برپا شده، بلکه فرد 
 حقوقی در رابطه با فعاليت های کنگره هنوز درگير است.

- درعوض، شاهد هستيم که رفته رفته به اشتراک گذاری مطالب و مقاالت آی سی ژورنال در فوروم کنگره، بيشتر رايج شده و از ۵
اين فضا به عنوان کيوسک پخش خبر پراکنی های آن رسانه استفاده ميگردد. در ماه گذشته، شش مقاله و مطلب آن در صفحه فوروم 
توزيع شده است. قابل ذکر اينکه، يکی از ناظران مستعفی اين صفحه، که به نظر ميايد در استخدام آی سی ژورنال ميباشد، بيشترين 

 حضور را در اين صفحه داشته و آزادانه مقاالت و مطالب خود را به اشتراک ميگذارد.
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از آنجاييکه ارتباط اين رسانه با کنگره از گذشته خوشايندی برخوردار نيست، و يکی از اعضای هييت مديره فعلی از موسسين و 
مديران اين رسانه است، نه تنها تداخل منافع مطرح، بلکه ميتواند نشانی از نفوذ و تاثيرگذاری مخرب مديران و روسای سابق اين نهاد 

 باشد.

- از تاريخ اول جون، صورتجلسه ای در سايت کنگره قرار نگرفته است. اميدوارم که اين به آن معنا نباشد که هييت مديره در پنج ۶
ماه گذشته نشستی نداشته است. تاخير تدريجی در انتشار خبرنامه که قرار بود ماهيانه صورت بگيرد، عدم انتشار آن در ماه های 

، و UورزشیU، خوشنودی از نتايج مسابقات UسخنرانیU به UدعوتUجوالی، آگوست و سپتامبر، و خالصه شدن فعاليت های کنگره به چند 
، نه تنها نگرانی هايی را در اذهان عمومی بوجود مياورد، بلکه ميتواند مانعی برای فراگيری اين نهاد و علتی برای عدم UبيانيهUايراد 

 استقبال از مجمع عمومی و انتخابات آينده باشد.

 به عمل آمده توسط نشريه هفته مونترال در ماه جوالی با مسلم نوری رئيس کنگره ايرانيان، پنج صفحه از UمصاحبهUجالب توجه اينکه 
خبرنامه ماه اکتبر را به خود اختصاص ميدهد. ده ماه بعد از شکل گيری هييت مديره جديد، هنوز از شکايت چهار شاکی عليه هييت 

مديره سابق، و برخورد با مهرنوش احمدی، يکی از اعضای هييت مديره که در ماه فوريه استعفا داده است، در خبرنامه سخن به 
ميان ميايد. ولی متاسفانه از کنار مشکالت روز و هميشگی اين نهاد، يعنی عدم فرا گيری، عدم مشارکت و عدم اعتماد، با سکوت 

 گذشته، اظهار بی اطالعی کرده و يا کاملن نفی ميکنند.

قصد دارم که با اين اعتراض نامه سرگشاده، توجه هييت مديره را به مجمع عمومی و انتخاباتی که در پيش داريم جلب نمايم. شايد 
الزم باشد که شما عزيزان، در رابطه با آنچه در پيش رو داريم، از خود حضور بيشتر و مؤثرتری نشان داده، برای مدتی هم که شده 

 آزادی های بيشتری را در فوروم کنگره قائل، خود را پاسخگو دانسته، و به تشويق اعضاء در جهت مشارکت بيشتربکوشيد.

به عنوان يکی از کانديداهای انتخابات آينده، هرگونه تعرضی به حقوق خود را، جانبداری از کانديداهای ديگر دانسته و آنرا خالف 
 قانون، خالف اساسنامه و خالف اصول اخالقی ميدانم.

از آنجاييکه اين اعتراض نامه بيشتر در رابطه با سوء مديريت، حذف و عدم رعايت ضوابط تعيين شده در فوروم کنگره ميباشد، 
 از مصاحبه هفته مونترال با رئيس کنگره ايرانيان در اين رابطه خاتمه ميدهم و اميدوارم که ايشان Uبرگرفته ایUاعتراض خود را با 

 متوجه تضاد در گفتار و کردار خود شده و خود را در مقابل اعضاء نيز پاسخگو بداند.

 اين بود که چرا برخی پست ها و کامنت ها در فورومی که ايجاد شده ،« در دور جديد،يکی از مشکالت و انتقادهايی که مطرح شد
بود تا اعضا با هم تبادل نظر کنند، حذف می شود. انتقادی که مطرح شد اين بود چرا نظراتی که در تضاد با نگرش کنگره 

  حذف می شود. پاسخ شما به اين اقدام کنگره و انتقاد وارد شده چيست؟»،است

 نظری نبوده که در تضاد با نگرش کنگره باشد و به اين دليل حذف شده باشد. ما يک سری ادمين در صفحات خود « مسلم نوری:
داريم که داوطلب هستند و ديدگاه های متفاوتی هم دارند. چارچوب مشخصی برای اين صفحه ها تعريف شده، به عنوان مثال، اينکه 

اهانت نشود يا برچسب نزنند و اين ها را اطالع رسانی کرديم. به نويسنده پست يا نظرهايی که اين قوانين را رعايت نکنند، تذکر داده 
 می شود. در اکثر موارد، اين پست ها و نظرات، توسط خود اعضای فروم گزارش می شوند.»

از آنجاييکه اکثر مخالفين اين صفحه را ترک کرده، و تعدادی از ما که هنوز مقاومت ميکنيم،از تعداد انگشتان يکدست هم کمتر است، 
اگر قرار باشد که آدمين ها طبق «گزارشات» معترضين حامی هييت مديره عمل کنند، جای تعجب نيست که مطالب چه کسانی بدون 

 اخطار، توضيح و امکان تصحيح، حذف ميگردند.

  کنگره ايرانيان۲۰۲۲مهدی شمس – کانديدای انتخابات 

 

 لينک اعتراض نامه منتشره در نشريه شهرما
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