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 هييت مديره کنگره ايرانيان

با اميد به اينکه به احترام کانديداتوری اينجانب در انتخابات آينده و احتمال اينکه سال آينده چه بسا که در 
هييت مديره در کنار هم قرار داشته باشيم، فکر ميکردم که حداقل تا برگزاری مجمع عمومی به تذکرات، 

اعتراضات اينجانب توجه و به سئواالتم جواب داده خواهد شد. عدم جوابگويی هييت مديره به دو ايميل 
 نفری که در انتخابات گذشته ۳۰۰گذشته، نميتواند برای من بهانه ای باشد که از وظيفه ای که نسبت به 

 به من رای داده اند کوتاهی نمايم.

- ضمن تشکر از صورتجلسه ماه جوالی که باالخره با چهار ماه تاخير در سايت کنگره قرار گرفت، ۱
هنوز هم متوجه نشده ام که چه مشکلی در انتشار صورتجلسات قبلی هييت مديره وجود دارد. بخصوص 

که که در اين ايام، نياز است که در جريان گفتگو و تصميم گيری ها در رابطه با برگزاری مجمع 
 عمومی و انتخابات که به نظر ميايد آنهم با تاخير خواهد بود، باشيم.

 و مقاله- در رابطه با نتايج نظر سنجی دوم و افزايش حق عضويت نظرات و سئواالت خود را در ۲
 در صفحه فوروم کنگره اظهار داشته ام که اميدوارم مورد توجه شما عزيزان قرار گرفته باشند. مطالبی

 همانطور که قبلن توضيح داده ام، اين نظر سنجی حامل دو پيام مهم برای هييت مديره ميباشد:
 - شفافيت و داشتن اطالعات برای اعضاء در اولويت قرار دارند.

 - اعضاء از نحوه اداره صفحه فوروم کنگره بيشترين نارضايتی را دارند.

به عنوان يکی از کاربران اين صفحه که بيشترين تعرضات به حقوق اينجانب وارد شده است، الزم 
 ميدانم که به نکات زير توجه گردد:

 به يکی از سئواالت بهرام جالير، به جای مسئوليت جوابگويیالف- مسلم نوری، رياست کنگره، در 
پذيری و جوابگويی مستقيم، به کامنت يکی از کاربران که هويت جعلی ايشان بار ها تذکر داده شده است، 
ارجاع ميکند. هر سئوالی که در اين صفحه مطرح ميگردد ميتواند سئوال اعضای ديگر نيز باشد. ارجاع 

به کامنت ديگران، بخصوص اگر هويت اين فرد جعلی باشد که در نتيجه اين امکان وجود دارد که 
بسياری از افراد ايشان را بالک کرده باشند و يا اينکه ايشان ديگران از جمله من را بالک کرده باشد، 

 محروم کردن از معدود جوابگويی های رياست کنگره است. 

باعث تعجب است که چرا مديران اين صفحه تا به حال به تذکرات و اعتراض کاربران به حضور با 
 هويت جعلی اهميت قائل نشده و در رفع آن اقدامی نکرده اند.

ب- بار ها تذکر و اعتراض شده است که ضوابط اين صفحه نه تنها بر خالف منشور حقوق و آزادی 
های کانادا است، بلکه برداشت های شخصی اداره کنندگان مانع از آن ميگردند که همين ضوابط ناقص 

 رعايت گردند.
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ج- بوضوح رفتار جانبدارانه اداره کنندگان محسوس است. به همين دليل تعداد مخالفينی که هنوز در اين 
صفحه فعال ميباشند از انگشتان يک دست نيز کمتر است. مطالب اينجانب به دفعات بدون توضيح، 

 اخطار، و يا دادن امکان تصحيح حذف شده اند و جوابگويی هم وجود نداشته است.

- در ايميل گذشته ام به تداخل منافع در استفاده غير قانونی از امکانات کنگره در جهت انتشار مطالب ۳
 آينده نهاد «صلح و جلساتآی سی ژورنال معترض بوده ام. هفته گذشته متوجه بازنشر اطالعات يکی از 

ديپلماسی» که متعلق به يونس زنگی آبادی، سرپرست کميته پژوهش، و بيژن احمدی يکی از روسای 
سابق کنگره و مسبب اصلی شکايتی که بيش از دويست هزار دالر هزينه برای اين نهاد و کاميونيتی 

 اطالع رسانی نموده و مقاله اين سوشيال مدياداشته است، شدم. در رابطه با آن بصورت مختصر در 
 هفته خود را به آن اختصاص داده ام. 

در اين رابطه سئواالتی ذهن من را به خود مشغول کرده اند که مايلم هييت مديره در رابطه با آنها اطالع 
رسانی نمايد. اگر اين گردهمايی در جهت منافع کاميونيتی و کنگره بوده و تداخل منافعی را پيش 

نمياورد، چرا در باره آن در صفحه فيسبوکی و فوروم کنگره اطالع رسانی نميشود؟ توييت کنگره به چه 
نحوی مديريت ميشود؟ اداره کنندگان آن چه کسانی ميباشند؟ بر پايه چه ضوابطی اين گردهمايی و 

 موضوعات ديگر اطالع رسانی ميشوند؟

- حتی اگر در رابطه با انتشار صورتجلسات تاخيری مشکالتی وجود دارد، پيشنهاد ميکنم که ۴
صورتجلسه نشست هايی که در آن در باره برگزاری انتخابات و مجموع عمومی گفتگو هايی صورت 

 ميگيرد، بدون تاخير در اختيار اعضاء، بخصوص کانديدا ها گذاشته شود.

- چنانچه رضا نامداری عزيز، قصد شرکت در انتخابات آينده را دارد، شايد الزم باشد که از هم اکنون ۵
از فعاليت ها و حضور خود در هييت مديره کناره گيری نمايد که به حقوق کانديدا های ديگر تعرضی 

 وارد نگردد.

  کنگره ايرانيان۲۰۲۲با تشکر – مهدی شمس – کانديدای انتخابات 
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