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بازسازی  و تغییر کارزار مناظره  اخرین جلسه صورت  

   Minute taken by Sedi Minachi (as a volunteer) 

جلیلی  سیاوش اقای : جلسه  ناظر  

 مستقیم اظهارات ٬صورتجلسه این در شده ذکر جمالت و  کلمات تمام که است ذکر قابل

 ٬خودشان های واژه از استفاده با را نظرات این تمام من و  میباشد جلسه این کنندگان شرکت

ام داده انعکاس متن این در  

 کانادا شرق وقت  به شب ۱۲ تا  ۸ ساعت  از  زنده بوک  فیس و  زوم طریق از کارزار  دعوت  به  جلسه این

  .کردند  شرکت  ان در ۱۰۰ حدود  و شد  برگزار

 اعضا مشارکت  را کارزار طرف از دعوت  این هدف جلسه ناظر ٬کنندگان شرکت  به  گویی خوشامد  از پس

 ذکر ٬انتخابات  تجارب  از گرفتن درس ٬انتخاباتی کمپین حین در ضعف و قوت  نقاط به نسبت  ارزیابی در

 .  کرد  ذکر  را انتخابات   این در قضایی پرونده نقش و  کمپین طول در اشتباهات 

میباشد  زیر ترتیب  به کردند  شرکت  جلسه این در که افرادی و  اعضا نظرات  :   

  اعضا باالترین و بگیرد  انجام ازاد  و شفاف بصورت   انتخابات  که کرد  کمک حقوقی  پرونده  ثمر پر تالش

  .کردند  شرکت  انتخابات  در کنگره این تاریخ در

  کمک به  مایل که  کسانی. شدند  زیادی  مال  های   هزینه  دچار ٬شدند  قضایی پرونده   قدم پیش  که افرادی 

کنند  کمک زیر لینک طریق از  میتوانند  ٬هستند   

  کسانی و  اعضا گفتگوی  ولی   کرد  پیدا خاتمه  دسامبر ۱۳  انتخابات  از  بعد   انتخاباتی کمپین  و   کارزار کار

  پیدا ادامه بزرگ  ائتالف یک  بصورت  ٬کردند  حمایت  انها  از  و  کردند  اعتماد  کارزار کاندیداهای به که

کرد  خواهد   

  منافع جهت  در را نهاد  این  دارند  قصد  که  نیروهایی مقابل  در متحدانه  و  بود  خواهیم  صحنه  در مان  همگی

ایستاد  خواهیم  کانادا ایرانیان اساسنامه اهدف ارتقاء نفع  به  ٬کنند  استفاده بخصوصی   طیف  سیاسی   

  کمپین  افتراهای  و  دروغها خالف  بر . هست  متفاوت  نظرات  با  داوطلب  سری یک  از متشکل  کارزار

  انرژی  کردندو  تالش داوطلبان  همه .  شد  می حمایت  جایی  از نه  و  داشت  مالی  منابع کارزارنه  ٬مقابل

کردند  صرف  خالصانه  



  پتانسیل این . برسد  هم   نفر ۲۰۰۰  به  میتواند  راحتی به  این  و  دادند   رای  کارزار  به   نفر ۱۳۰۰ حدود 

  های کمیته  ندازی  درراه گروهی  کار  و  نظارت   طریق از  کرد  حفظ و  تحسین  باید   را کارزار حامیان

بشر حقوق  کمیته  نظیر   مختلف  

  ٬اساسنامه اصول  طبق  با   و  باشند  داشته  مدیره  هییت   کارهای در کامل مشارکت  و  نظارت   باید  اعضا 

باشند   فعال انها  هدایت  در  و  داده انها به  پیشنهادات    

  کارزار تیم  و  ٪۵۱ پویش   تیم.  بودند   نزدیک  هم   به  ها  رای  و  نبود  فاحشی  تفاوت  کاندیداها  درانتخابات 

بود   بال   خیلی اعضا  مشارکت  که  بود   این نشاندهنده  این. اوردند  رای ۴۹٪  

  برای   پویش  تیم  کاندیداهای  ولی   بودند   معروف  و  شده شناخته  اجتماعی  فعالین کارزار تیم  کاندیداهای اکثر

  کسانی. نداشتند  ایرانی   جامعه  با هم   ای مناظره و  بود  نامفهوم  پویش  پالتفرم .  بودند   ناشناس ایرانی  جامعه

  هر  به   و  کردند  اجرا را  بال   دستوراز میرسید  بنظر   و  کردند  برخورد   ایدیولوژیک ٬دادند  رای  پویش   به که

دادند  رای تیم   این نفر   نه  

  هشت  از کارزار  تیم  صورتیکه در کردند  موجودیت  اعالم  کنگره  انتخابات  از قبل هفته  دو تنها پویش   تیم

بود   ارتباط در ایرانی جامعه   با  انتخابات  از قبل  ماه  نه   یا  و  

  دادن پاسخ  صرف  بسیاری  وقت   کارزار تیم  و  بودند  نظر   صاحب   و  پرسشگر  افراد  کارزار دهندگان  رای

کردند  بخصوصی ازایدیولوژی  روی دنباله  بیشتر  پویش   دهندگان رای  ولی  کرد   اعضا این  هب  

  جمهوری  گران  لبی   و  بود   مثبتی پدیده این  ولی  ٬کرد  قطبی  دو  را  کانادا ایرانیان جامعه انتخابات  نتیجه 

شدند  مطرح  المللی  بین  سطح در و   درکانادا اسالمی  

  جدید  افراد  و  است  برابرشده دو  کانادا ایرانیان  جمعیت  ۲۰۱۰  یا و  ۲۰۰۹ سال از ٬امیگریشن امار  طبق

  تر  قدیمی  ایرانیان . هستند   فعال خیلی  کانادا جامعه اجتماعی مسایل  در ولی  ندارند   جامعه در چندانی   ریشه

  قشر روی  بیشتر  پویش  تیم .  ندارند   ایرانی مسایل  به  چندانی  دخالت  و  اند  شده  حل کانادا   جامعه در

گذاشت  نیرو   ایرانی دانشجویان   

  داوطلبینش  و  کارزار تیم   علیه  فریبانه عوام  و  دروغ  حمالت  کمپینشان  تاکتیک   و  کردند  عمل  حزبی  انها

  علیه کمپینشان  در  کثیفی  روشهای  از  داوطلبینش و  پویش   تیم  ولی بود  دمکراتیک  انتخابات  که  درسته . بود 

  جنگ  و  ٬ایران مردم  علیه  تحریم  طرفدار٬ اسراییل لبی  ٬مجاهد  زدن  انگ  ر نظی  کردند  استفاده کارزار

 طلب 

  در ایمیل و  تلفن  طریق  از  اعضا  با مداوم  بطور  پویش  تیم   ولی  بود  کم  خیلی  اعضا با  کارزار تیم  تماسهای

بودند  تماس   

.  گرفت  قرار نداشتند   ما از شناختی  که مردمی باور  مورد  پویش های  پراکنی  لجن و  دروغ  پیامهای 

  نیروهای  مقابل   در پیشرو  نیروی  یک  بعنوان   و  است  برخوردار اعضا  از نیمی  حمایت  کارزاراز

  کنیم  قوی را  نهادی باید   ما. داد  خواهد  ادامه مقابله   این به   کردو انهامقابله  با بلکه ایستاد  تنها  نه   ارتجاعی

باشند   داشته   صدا پیشرواش   نیروهای که  

هستیم   طرف در  اطالعات  وزارت   و  رژیم  یک  لبی  با ما که  داد  نشان  انتخابات  این   



  کنگره  عضو  اسالمی  جمهوری  ایدیولوژیک شده  شناخته  طرفداران از  یکی  ٬بنگاش  ظفر زمانی چه از

گرفت  نادیده  نباید   را کنگره به  ایرانی   غیر   اعضای اوردن در کاریس لس  نقش   است؟  بوده  

  توانست   ٬مارسل اقای  طرف از  هویت   شناسایی بدون  و  شد   عضو  جعلی ادرس و  اسم  با   که اعضا از  یکی

  تعدادی  بالطبع  ٬دهد  رای جعلی هویت   با  توانست   او اگر که  دادند  اخطار  ایشان .  کند  شرکت  گیری  رای در

شدند  اینکار  به  موفق  زیادی   

  خواست  در  کردند  اعالم ایشان از را خودشان  حمایت  اعضا همه   ٬احمدی مهرنوش  خانم  خصوص  در

کنند  مطلع را اعضا  انها عملکرد  از  و  بمانند  مدیره  هییت   این در حاضر   حال  در که کردند   

جامعه برای بشر  حقوق  فعال یک   بعنوان ایشان  که بود  این  احمدی  خانم پاسخ   LGBTQ   نظرشان.  هستند  

  ضو مو  یا  و  بحثی  که دارد  را  اینر قدرت  عضوی  هر  و  هست  اعضا  بدست  اصلی  قدرت  که  هست  این 

  تا  مدیربمانند  هییت  در که  است  این حاضر  حال  در ایشان  تصمیم .  بدهد   ارایه مدیره هییت  رابه  عی 

  شد  خواهد  گرفته تصمیم   جمعی  دسته  صورت  ان  در. ندارد  ای  فایده ایشان  حضور  که شود  ثابت   زمانیکه 

یانه  بدهند   استعفا ایشان  که  

  چه  جدید  مدیره هییت  در کارزار  شده انتخاب  کاندید  تنها  بعنوان احمدی  مهرنوش استراتژی و  برنامه 

  کنند  تشویق   را انها  دارند  قصد  مدیره  هییت   در ماندن ایابا  ؟  دارد  را مدیره  هییت  در ماندن  ایاقصد  هست؟

کنند؟  شرکت  کانادا بزرگ شهرهای  در  دگرباش جامعه فستیوال در کنگره  طرف  از که   

  تیم  و  پویش   مقابل در جدید  ارگان یک  و    بدهند   استعفا گروهی  که  بودند   این بر  باور  اعضا  از تعدادی

  هییت  از  زیادی تجارب  که  کنگره  قدیمی  اعضای  از یکی بعنوان   تابع شهرام . بیاورند   بوجود   گریشان  لبی 

  مان  همه  و  هستند   کنگره  این صاحبان  اعضا که  گفت  و  نکرد   توصیه را  جمعی  استعفای  ٬داشته قبلی  مدیره

  راه  ایجاد  در شمس  مهدی  اقای  نظر   که کردند   پیشنهاد   ایشان . بمانیم  کنگره این  در عضو  بعنوان  باید 

دهیم  قرار حمایت  مورد  را کانادا کنگره  ایرانیان  اعضای انجمن بنام انجمنی  اندازی  

  کج مقابل  در و  کنیم  نظر  تبادل  یکدیگر با  ماه  در یکبار  توانست  خواهیم  ٬باشیم فعال  انجمنی  چنین  در اگر

  عضو  کنیم سعی  باید .   کنند  کار  درست  مسیر  در که کنیم مجبور را انها  و  بیاستیم   مدیره هییت   رویهای

شود  محدودتر  پویش  طرفداران تعداد   تا  بیاوریم  جدید   

  یک  بعنوان  صرفا ٬است  کارزار مخالف اینکه  اظهار با   شریف امیر اسم به پویش  تیم  طرفداران از  یکی

  همکاری  هم با  بیایید   ٬کردن توهین   بجای  که کردند   پیشنهاد  ایشان . است  کرده شرکت  جلسه  این  در شنونده

  بی  اتهام  نسبت  که  فرمودند  اظهار صحبتشان ادامه در فرد  این . نیستند   بدی  مزدوروادمهای انها چون کنیم

  هموطنان  به   احترامی بی هرگز  ایشان  و  است  شرمانه   بی   بهایی  هموطنان  به   ایشان سوی از  احترامی

  بهایی هموطنان  مورد  در ایشان  اگر . بگذارد  کنار را کسی  که  ندارد   اجازه کس  هیچ  و  اند  نکرده  بهایی

  الهی دین  یک  بعنوان  را بهاییت  دین .     ایشان چون  بوده شان  دینی باور  با ارتباط  در ٬کردند  صحبتی

ندارند   قبول    

  مدیره  هییت  در اعضا  فعال  نظارت   خصوص  در ٬بود   نظرات  بیشتر   مشترک وجه   که موضوعی یک

  کمپین  این طول  در  که ارتباطاتی  این باید   ما  همه  و  هستند  ارگان  این  اصلی صاحبان اعضا  که  زیرا است 

کنیم  حفظ را امده بوجود   انتخاباتی  



  و  نفوذی   عوامل با   رابطه در امنیت  عدم   احساس ٬است  کرده جمع  هم   دور را  ما  همه   که مهمی  موضوع 

  افکنی تفرقه هدف  ٬همسو  عوامل  اینگونه  با اسالمی  جمهوری . است  اسالمی  جمهوری  همسوی  گران  لبی 

  شود  تر  کسترده  باید  جدید  انجمن  یک  پوشش  در کارزار کار . دارد  را  کانادا ایرانیان جامعه افراد  بین در

باشد  کارزار کار اصلی  مصدر  در باید   بشر  حقوق  از وطرفداری  

   

 

 

 

 

 


