
 ره کور اساسنامه کنگره ایرانیان کاناداگ

 

ماند که در سه سال گذشته چند صد ساعت وقت اعضای داوطلب کنگره صرف آن شده بی ری میبه گره کومسئله بازبینی اساسنامه 

وسیله که در این زمینه به اخیر گزارشی شخصی از تالش ،نپیشیخواهم به شیوه ر زیر میت آید. دسدبهکه پیشرفت محسوسی آن

 مدیره و زیرکمیته پیش آمد هیئت که بین یاختالفاتبه  قصد ندارم دهم. در این گزارشارائه زیرکمیته بازبینی اساسنامه صورت گرفت 

است نویس اساسنامه قضاوت کنم، بلکه منظورم ارائه طرحی از پیش این دو گروه یهابپردازم یا در درست یا اشتباه بودن تصمیم

 ام.تذکر دادهام این را ح کردهمطر نظر شخصی خودم را هرجا که زیرکمیته تصمیم داشت ارائه دهد.طور آن

و بخش شامل د اصلی اساسنامهبدنه پرداخت: می چند مبحثبه  –طور که در دستور کار زیرکمیته بود آن –نویس اساسنامه پیش

نامه جز بخش آخر، یعنی آیین. به(Code of Conductنامه انضباطی )شامل پروتکل انتخابات و آیین هویت و مدیریت، و دو پیوست

گذاری در سال آینده دنبال و تدوین بایست کمیته سیاسترسید. بخش آخر را میا به موقع به مجمع عمومی میهی، باقی بخشانضباط

 پردازم.ها میکرد. در زیر به هریک از این بخشمی

 هویت

که این نهاد تا کجا این –هویت کنگره  بهام دراباید در اساسنامه روشن شود.  ترین موضوعی است کهاینظر من، پایههویت کنگره، به

های گذشته و اکنون پیشرفت کار را اصلی تمام اختالفاتی است که در سالعلت  –ا اجتماعی دخالت کند در مسائل سیاسی ی مجاز است

یک بار برای همیشه به این اساسنامه الزم است . کندمیکند کرده و هرسال تعداد بیشتری از فعالین کنگره را از ادامه کار مایوس 

عنوان یک جاز است بههای سیاسی کجاست. آیا کنگره موده عمل کنگره در زمینهپرسش پاسخ صریح و غیرقابل تفسیر بدهد که محد

نفع یا برعلیه احزاب عمل کند؟ آیا کنگره مجاز است به های مختلف آنیا جناح نفع یا بر علیه جمهوری اسالمیبه نهاد البی )رایزن(

 سیاسی کانادا موضع بگیرد؟ 

گذاران تحذیر سیاستعنوان ابزاری برای تشویق یا ره بهواقعیت این است که هم طرفداران و هم مخالفین جمهوری اسالمی به کنگ

شاهد همیشه  دموکراتیکهای خودی خود هیچ اشکالی ندارد. در نظامگری بهالبیکنند. کانادا در رابطه با مسائل ایران نگاه می

ی سیاسی به نمایندگان پارلمان کمک هاتحلیل تجزیه و های البی، با ارائهحضور چنین نهادهایی در اطراف پارلمان هستیم. گروه

نهادهای  را ازهای البی گروهمهمی که  فاوتتاز طرحی حمایت کنند یا بر علیه آن رای بدهند. تا  –آورند فشار مییا  –کنند می

روش فکر و همهایی از تعدادی افراد همستند. چنین گروههای البی انتخابی نیگروه کند این است کهجدا می –مانند کنگره  – ماعیاجت

کنند بکنند. شان کرده باشد کاری را که میها رای داده باشد یا موظفکه کسی به آنآنشوند بیشوند که گرد هم جمع میتشکیل می

را  –روش نباشند فکر و همدیگر همممکن است با یککه  –ایکنگره، اما، در یک روند دموکراتیک عده جتماعی، مثلنهادهای ا

بر ر داشته باشیم تظاکه از چنین جمع ناهمگونی انگذارند. اینشان میهای مشخصی را بر عهدهکنند و مسئولیتانتخاب می

زند و به پاشیدگی نهاد های ناالزم دامن میمداران فشار آورند تا کاری را بکنند یا نکنند انتظاری بیهوده است که تنها به تنشسیاست

 تر کند:انجامد. شاید مثال زیر موضوع را روشنمی

خواستار ذارد و به نمایندگی از جامعه ایرانی ای بگتصور کنید هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا تصمیم بگیرد با نخست وزیر جلسه

تصور کنید یک ماه بعد انتخاباتی  استه را با جدیت دنبال کند. ووهم این خ کانادا و دولتها شود. بازگشایی سفارت ایران و رفع تحریم

ند که بالفاصله تقاضای مالقات با نخست وزیر را بنماید و انتخاب کن ار ای از جناح مقابلبرگزار شود و اعضای کنگره هیئت مدیره

درنگ سفارت اکنون خواستار بسته شدن بیعوض کرده و هم کامال در آن جلسه بگوید که جامعه ایرانی در یک ماه گذشته نظرش را

تصور کنید چنین تغییر سیاستی تا کجا ممکن است به اعتبار کنگره و جامعه ایرانی آسیب وارد  های گذشته است. و اعمال تحریم

جای البی کردن یک نظرخواهی دقیق و قابل اعتنا از جامعه که هیئت مدیره به روش درستی را در نظر آوریدنماید. در برابر، 

گر هیئت مدیره دوم نظرخواهی دیگری انجام دهد که عمل آورد و نتایجش را در اختیار دولت بگذارد. در این صورت، اایرانی به

عنوان یک مرجع قابل اعتماد جایگاه مناسبش را در شود بلکه بهاز اعتبارش کاسته نمیتنها نتایجش با اولی تفاوت داشته باشد نه

 کند.ساختار سیاسی کانادا پیدا می

ای که هیئت مدیره مجاز است برای حفظ منافع جامعه ایرانی وارد مسائل سیاسی شود را و محدوده هویت کنگره زیرکمیته، بررسی

برای عنوان مبنای مناسبی طرحی را مطرح کرده بود که از سوی همگان به زیرکمیتهیکی از اعضای . در دستور کار خود داشت

آگاه شود و بر آن اساس در یک جلسه عمومی از نظرات اعضا  زیرکمیته قرار بوددر قدم اول  .شروع گفتگو پذیرفته شده بود

 .پرسشی را در پرسشنامه بگنجاند



 باز نگاه داشتن راه برای انگیز این است که موافقین و مخالفین جمهوری اسالمی هرچقدر با هم اختالف داشته باشند درواقعیت تاسف

  رای هستند.عقیده و همهم هویت این نهادو در ابهام نگاه داشتن  کنگرهاستفاده ابزاری از 

 مدیریت

به  28ها را از د بررسی قرار دادیم و تعداد پرسشای که سال پیش تهیه شده بود مورخش مدیریت اساسنامه را بر مبنای پرسشنامهب

که بندهایی که بحث برانگیز هستند را با اعضای کنگره در میان بگذاریم و های اولیه قرار را بر این گذاشتیم رساندیم. در بررسی 11

که گروهی دیگر از بندها را بی آن طور قرار شدهمین یم.نویس اساسنامه را تهیه کنکنیم پیشها دریافت میبر مبنای نظراتی که از آن

توان شدند را به سه گروه مینامه میاسهایی که مستقیما وارد اسوارد اساسنامه کنیم. این گروه دوم، یعنی پرسشبه پرسش بگذاریم 

 تقسیم کرد:

برای نمونه بندی  کردیم.بایست به قوانین کانادا رجوع میمی شانا اجرا نکردنیکردن  برای اجرا شد کهدهایی میاول شامل بن گروه

ه قوانین کانادا ر شد بکند. در این زمینه قرادر اساسنامه هست که یکی از شرایط نامزد انتخابات شدن را شهروندی کانادا عنوان می

ند در هیئت مدیره نهادهای غیرانتفاعی عضو شوند این بند را بر اساس اگر دارندگان اقامت دائم و پناهندگان مجاز ببینیم رجوع کنیم و

 بررسی انجام نگرفت.با خاتمه یافتن کار زیرکمیته این قانون تغییر بدهیم. 

نظر بهتر از آن بودند که احتیاج به نظرخواهی از اعضا داشته باشند. برای نمونه، گرفت که بدیهیگروه دوم بندهایی را در بر می

خواستیم می چنینهممخالف باشد. به اساسنامه ( Code of Conductنامه انضباطی )تدوین و اضافه کردن آیینلزوم رسد کسی با نمی

روز کند. این بندی را به اساسنامه اضافه کنیم که هیئت مدیره را موظف کند هر پنج یا هفت سال یکبار اساسنامه را بازبینی و به

بر سر بازبینی که  ه و هستترین موانعی بوداشتباهی است که یکی از مهمور ابل تغییر و همیشگی است تصتصور که اساسنامه غیرق

 مرحله عمل درآمدن را پیدا نکردند.تغییرات هم فرصت به . ایناساسنامه وجود دارد

طور طبیعی به اجرا درآمدند. برای نمونه، انتشار مرتب که پیش از این مورد اختالف بودند اما امسال به ستندهوه سوم، بندهایی گر

ا به اجرا گذاشت و مخالفتی هم در برابر آن های هیئت مدیره تا سال گذشته مورد مناقشه بود اما امسال هیئت مدیره آن رصورت جلسه

، مشکالت فنی تازگی این روشدلیل مسلما به خواستیم مستقیم وارد اساسنامه کنیم. قابل ذکر است کهوجود نیامد. این بند را هم میبه

توان از همکاری یک یا چند میها را از پیش پا برداشت. برای مثال تدریج آنکه باید به وجود داردزیادی بر سر راه هیئت مدیره 

یار اعضا گذاشت. این گروه از را در اخت هاآن تاخیرو بی شکل مرتبها استفاده کرد تا بتوان بهداوطلب برای تهیه صورت جلسه

 بندها نیز فرصت اجرا پیدا نکردند.

 نامه انضباطیپروتکل انتخابات و آیین

رین امتیاز انتخابات سال گذشته تهیه یک تر گردید که مورد ایراد قرار نگرفت. مهمسال گذشته، برای اولین بار انتخاباتی برگزا

روتکل حال، این پپروتکل انتخاباتی بود. این پروتکل قدم بسیار بزرگی برای رسیدن به یک سیستم انتخاباتی قابل اعتماد بود. با این

ترین مشکل آن این است که تنها با توافق لفظی بین مدیران سال گذشته به انجام رسید و هیچ خالی از اشکال نبود و نیست. اولین و مهم

ای از آن در دست نیست. دومین کمبود این است که در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پیش از انتخابات تهیه شد و هنوز سند نوشته شده

تر شود. برنامه زیرکمیته این بود که در دست آمده کاملدر آن موجود است که هرسال باید با تکیه بر تجربیات بههای بسیاری کاستی

گذشته آن گیری از تجربیات مدیران و مسئوالن انتخابات سال صورت نوشته درآورد و در وحله دوم با بهرهوحله اول این سند را به

 سرانجام ماند.را بهبود ببخشد. این هدف نیز بی

گذاری در در دستور کار کمیته سیاستبایست می اگرچه امسال فرصت تهیه آن نبود اما نیز سند مهمی است کهنامه انضباطی آیین

 رار گیرد و در اولین فرصت به مجمع عمومی ارائه شود.سال آینده ق

 نتیجه

به  وای تهیه کرد ها پرسشنامهدر مجموع، زیرکمیته یازده پرسش را در اختیار هیئت مدیره گذاشت و هیئت مدیره با حذف یکی از آن

را دارد که این توهم را  بزرگ عفضهای گذشته قدمی به پیش است اما این اعضا ارائه داد. از دید من اگرچه این اقدام نسبت به سال

آن که زیرکمیته تهیه کرد و چه  – که پرسشنامه کنونیکه مشکالت اساسنامه تنها محدود به این ده پرسش است. در حالیکند ایجاد می

از  لزوم بازبینی اساسنامهد. شوشامل میهای اساسنامه را تنها نوک کوه یخی است که نارسایی –چه این که هیئت مدیره ارائه داده 

 نامه انضباطی،، آیینل انتخاباتپروتک ،هنوز به قوت خود باقی است و الزم است به موارد مهمی مثل هویت سوی یک هیئت مستقل

 پرداخته شود. ها اشاره شدای از آنجا به گوشهکه در این های مهم دیگری از مدیریتبخشو 


