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گردهمائی "پرسش و پاسخ"  -رضا سپهر اصفهانی
بی شک اگر هییت مدیره میخواست که تعداد بیشتری از افراد به مشاهده این ویدئو ها بپردازند ،آنها را با دو ماه و نیم
تاخیر %05 ،سانسور و اینطوری وصله و پینه نمیکرد .مطمدنن ویدئو ها در بخش های کوتاهتر هم بیننده بیشتری خواهد
داشت و هم راحت تر میتوان از آنها در موارد مختلف استفاده نمود .در این بخش رضای عزیز یکی از دو تنها مخالف در
این جلسه به ابراز نظرات خود میپردازد .البته در میان جمعی که با برنامه قبلی برای پشتیبانی آمده بودند کار ساده ائی
نبود.
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Mehdi Samadian
این آقا اون شب یکی از جک های تاریخ بود برای من .ابتدا تصدیق میکنه که رفت و آمد ایرانیان بخاطر نبود سفارت و
خدمات کنسولی دشوار شده  -که خوب یعنی این بد هست ( -زحمت کشیدند راه چاره هم البته ارائه دادند که بیایم به دولت
اونها تخفیف قائل بشه تا هزینه سفر به واشنگتونشون در بیاد !!!) اما از طرف دیگه هم اصرار Tax Returnبگیم در
میکنه "ما" که از ایران اومدیم اینجا یعنی دیگه نمیخوایم اونجا زندگی کنیم ,روابط ایران را هم که از قبل میدونستم با
کشور های غرب بده پس دیگه برای چی باید اصال به موضوع روادید ایرانیان و سفارت بپردازم؟؟ یعنی همون منطق که
اگر دنبال کانال ارتباطی با ایران هستیم و خواهان بازگشایی سفارت چرا همون ایران نموندیم؟ حاال بگذریم که جایی هم
گفتن اومدیم اینجا که چادر رو سر کسی نبینیم و اراجیفی از این قبیل  ....خوب این آقا با این منطق تقریبا  ۴بار هم پشت
تریبون رفت و هر دفعه هم  ۵دقیقه صحبت هایی از این جنس کرد .بگذریم که بعد از جلسه هم با داد و هوار و توهین به

افراد از اونجا بیرون رفت .به نظر شما نباید حق داد به کسانی که حاضر به شرکت در اینجوری برنامه هایی که فقط
اتالف وقته نمیشن؟
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Reza-Sepehr Esfahani
مهدی صمدیان ،جوک خودت هستی مرتیکه الدنگ .توا اگر اهل گفتگو و منطق بودی اینطوری صحبت نمیکردی .این تو
هستی که همه حرفات اراجیفه .چند وقت پیش در یک کامنتی ازت خواستم به چند پرسش ساده جواب بدی ،که هیچوقت
جوابی ندادی .البته انتظار هم میرفت ،چون برات صرفی نداشت! االن علت پرخاشگریت به من هم همینه .متاسفانه تعداد
زیادی رو توی این فیسبوک سر کار گذاشتی...
جناب شمس عزیز ،این جلسه پرسش و پاسخ آنقدر مضحک و مسخره بود که فکر نکنم ارزش صحبت کردن را داشته
باشه .متاسفانه فقط اتالف وقت بود.
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Reza-Sepehr Esfahani
البته جلسه پرسش و پاسخ تنها ائتالف وقت نبود .چند نفر از شرکت کنندگان در جلسه ( ،)۲-۳من و شخص دیگری را که
هر دو عضو کنگره بودیم ،و به تنهائی از هیئت مدیره سوال میکردیم و یا موضوعی رو نقد میکردیم چند بارها مورد
تمسخر و توهین قرار دادند .دقیقا شبیه به همین ادبیات و رفتاری که اینجا مهدی صمدیان به خودش اجازه داد به نمایش
بگذاره .واقعا ً جلسه پرسش و پاسخ کاملی بود!
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Medi Shams
جناب صمدیان ،ما که بیش از یکبار ایشان را پشت میکروفن نمی بینیم .پس بقیه فیلم ها چی شد ،چرا منتشر نمیشوند که ما
هم اطالعاتمان به اندازه شما شود و مثل شما ببتوانیم بهتر قضاوت کنیم.
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.شما تا پایان جلسه اونجا بودید آقاى شمس
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 آیا واقعن اگر اینکار ها را ما.این هم اخطاری میباشد که هییت مدیره کنگره ایرانیان در صفحه همبستگی به ما داده است
نکنیم چهره دیکتاتوری بیژن احمدی آشکار میشود؟ آیا هییت مدیره از آنهائی که در این جلسه شرکت داشتند اجازه اینکه
صوت و تصویرشان اینطوری وصله پینه شود گرفته بود؟ از کی تا به حاال هییت مدیره اینچنین قانونمند شده است؟ اگر
.همینطور پیش رویم دیگر حق استفاده از کلمه "کنگره" را هم نخواهیم داشتIranian Canadian Congress
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آقای صمدیان و آقای اصفهانی طبق قوانین صفحه مجبور شدم کامنتهایی که در آن به همدیگر توهین کردید حذف
کنم.امیدوارم در آینده با تحمل بیشتری بحث کنید.
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