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رياست کنگره ايرانيان 
 هييت مديره کنگره ايرانيان

همانطور که مطلع هستيد اينجانب آمادگی خود را جهت شرکت در انتخابات آينده کنگره ايرانيان اعالم 
 نموده ام. به عنوان يکی از کانديدا های انتخاباتی چند تقاضا دارم:

 دالر اعالم کرده است که اينجانب امکان پرداخت ۲۵۰- هييت مديره هزينه دريافت ليست اعضاء را ۱
چنين مبلغی را ندارم. از آنجاييکه تماس با اعضاء برای کانديدا ها، جهت ايجاد ارتباط، معرفی خود و 
برنامه های انتخاباتی شان خيلی اهميت دارد، منطقی مينمايد که اين ليست بصورت رايگان در اختيار 

 کليه کانديدا ها قرار گيرد.

- متاسفانه در اين نهاد مرسوم شده که کانديدا ها، معرفی خود و برنامه هايشان را تا آخرين لحظه به ۲
تاخير مياندازند. به عکس ديگران من الزم ميبينم که از همين لحظه ارتباط مستقيم با اعضای اين نهاد را 

 آغاز نمايم. از اينرو تقاضا دارم که اين ليست هر چه سريعتر در اختيار اينجانب قرار گيرد.

- با اينکه بصورت مستقيم از رياست کنگره تعداد اعضاء سئوال شده است تا اين لحظه اطالع رسانی ۳
در اين رابطه صورت نگرفته است. تقاضا دارم که تعداد اعضای کنگره اعالم گردد که دانستن اين نکته 

 برای کانديدا ها پر اهميت ميباشد.

- سال گذشته، برگزار کننده انتخابات تعيين شده توسط دادگاه، هيچيک از لوايح اعضاء را در مجمع ۴
عمومی جهت رای گيری مطرح ننمود. تقاضا دارم که ضوابط طرح لوايح اعضاء را نيز هر چه سريعتر 

 اعالم نماييد تا هر چه سريعتر لوايح مطرح و در باره آنها گفتگو به عمل آيد.

 نوامبر، تا اين لحظه پاسخی ۴در پايان يادآوری مينمايم که در رابطه با اعتراضات ارسالی مورخ  
 دريافت نکرده ام. اميدوارم که هييت مديره در اين رابطه نيز اقدام نمايد.

  کنگره ايرانيان.۲۰۲۲با تشکر – مهدی شمس – کانديدای انتخابات 

 


