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 :ش درآمديـ پ1
در  یاجتماع یبرخورد با نهادها و سازمان ها" ر پوست شهريز"ش، شهروند و ستون يپ چند سال

درون و برون  یدگاه هايان ديب یبرا یبونيخودمان را آغاز كرد تا تر يیـ كانادا یرانيدرون جامعه ا
در ن نهادها را يا يیاجرا یوه هايف و شيرامون اهداف، وظايسازنده پ ین نهادها باشد، تا گفتمانيا

كه  یرا فراهم آورد، تا در آزمون یريت نقد پذيو رشد ظرف یسازد، تا امكان نقد و نقاد یجامعه جار
ش ارزشها و يم، تا به ستايگر باشيكديگر يارياست  یدرون یجامعه ما با هدف رشد دموكراس یفرارو

را  یت گروهيفعالدادها و روابط آشكار و پنهان ياز رو یجمع یم، تا آگاهينيضد ارزشها بنش ینف
ن نهادها را يا یبه تك تك افراد جامعه و اعضا یو گزارش ده یش دهد و روند اطالع رسانيافزا

مان همان گونه كه هستند ـ با ينماند و با خود و نهادها یپنهان كردن باق یبرا یزيشتاب بخشد، تا چ
م، يريبگ یرا جد ین دموكراسيم و سخن كوتاه، تا تمريارو شويها ـ رو یها و ناتوان يیتوانا یتمام

سرنوشت  یك حضوريدموكرات یو نهادها یريم گيم، در تصمييمان حك نما یش را بر زندگيمهر خو
م، يم، تحمل و احترام به مخالف را پاس بداريرا پس بران ینيو كناره گز یتفاوت یم، بيساز داشته باش

داوطلبانه را رشد  یو همكار یگروه یهات يم، فعاليگر را قدر بدانيكديك يو دموكرات یحقوق انسان
 .ميش برداريش به پيبه جامعه خو یخدمت رسان یارزشمند در راستا یم و گام هايده

ون يزيوها و تلويات، راديـ نشر یجمع یدگر رسانه ها یدهد و تماميم بار و بر ميكه كاشت یاكنون نهال
 یو گفت وگو ی، نقد و نقادیا به بررسر یاريبس یشوند و برنامه هايحاضر م ین صحنه ايهاـ در چن

 .دهندين نهادها و انتخابات آنها اختصاص ميرامون عملكرد ايموافق و مخالف پ
قت را از ي، حقیتوان با سكوت و پنهان كاريگر نميرد و ديگيم كه گفتمان ادامه دارد و اوج ميخرسند

و و يرامون موارد فوق در راديفراوان پ یبه برنامه ها یاست تنها نگاه یكاف. داشت یگران مخفيد
 .ميشتر باور كنيم بيش گرفتيكه در پ یراه یات انداخت تا به درستيون و دگر نشريزيتلو
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آنها دو نوع برخورد را شاهده بوده  یدرون یمان و در عرصه دموكراس یاجتماع یان نهادهايدر م
ن عرصه ارائه نمود و برخورد يدر ا یمثبت یبرخورد نخست ازآن كانون مهندسان بود كه الگو. ميا

 .مان نهاديش روين نمونه را پيان كه بدتريرانينوع دوم ازآن انجمن ا
 یپ یره، استعفاهايأت مديتازه در عرصه اختالفات درون ه یان ركورديرانيسال گذشته انجمن ا

و عدم  ی، خود محوریوقفه و عدم تحمل مخالف، باند باز یب ین ها، تهمت زدیس كشي، پلیدرپ
 یاز هشت تن اعضا. گذاشت یبر جا یر اصوليغ ین نامه و مشاجره هايبه اساسنامه و آئ یبنديپا

دند كه اغلب آنها در اعتراض به يره، شش تن استعفا دادند و كناره گزيأت مديالبدل ه یو عل یاصل
بازرس . انجمن بود) خزانه دار(ان يكابل یو آقا) سيرئ(خالف اساسنامه  خانم پورنگ  یعملكردها

گوناگون  یو درخواست گزارش ها یپس از اعتراضات فراوان نوشتار) بهارزاده یآقا(انجمن 
ره آن زمان به يأت مديرا فراخوان داد كه ه یفوق العاده ا یباالخره طبق اساسنامه مجمع عموم

أت يت هيش استعفا دادند در نهايشان سپس از مقام خويد و اينرس يیبرخاست و كار به جا مخالفت با آن
ره انتخاب يأت مديه یاعضا یتا تنها كسر یعاد یداد، اما مجمع عموم یره فراخوان مجمع عموميمد

داده ان پور استعفا ين فتحيش از آن خانم زريبمانند، حال آنكه پ یش باقيگران در مقام خويشوند و د
د يده بود و بر طبق اساسنامه بايرس) چهار نفر(ره به كمتر از حد نصاب يأت مديه یبود و تعداد اعضا



خانم . دادنديل ميره را تشكيأت مديه یاعضا یانتخاب مجدد تمام یفوق العاده برا یمجمع عموم
ل با ارسال يماه اپر خ اوليش را در تاريخو یماه مارچ استعفا داده و استعفا 29خ يان پور در تاريفتح
 یز به گفته آقاياز آن پس ن. د كرده بودنديتاك)شهروند(ه ما يره و به نشريأت مديس هيبه رئ یفكس

 یشان به طور رسميبرگزار نشد تا ا یره ايأت مديجلسه ه) رهيأت مديگر عضو هيد(ف زاده يس
ف زاده هم كه يس یال شود و بدون حضور آقيتشك یرند و صورتجلسه ايش را پس بگيخو یاستعفا

. دا كند و استعفا پس گرفته شوديت پيد تا رسميرسينم) چهارنفر(ره به حد نصب الزم يأت مديجلسات ه
 !ر معتبر انگاشته شده است، نامعلوم استين استعفا غيپس چگونه برخالف مواد روشن اساسنامه ا

ر بار انتقادات يره زيأت مديكه ه یقبل یان پور در برخوردهاين است كه خانم فتحينكته قابل توجه ا
س و خزانه يشد، از طرفداران پر و پا قرص رئيم یاساسنامه ا یگرفت و متهم به خالف هايقرار م

قت ندارد، اما ناگهان در استعفانامه يشان حقيگرفتند كه گفته هايراد ميز ايدار بودند و به مخالفان آنها ن
نجاست كه اعضاء به يپرسش ا. كنندين نامه متهم مييو آ ش آنان را به اقدامات مخالف اساسنامهيخو

شان يا اير؟ آيا خيدارند  یحين مورد توضيشان در ايا ايد اعتماد كنند و آيان پور بايكدام گفته خانم فتح
ا آن كه يرند و يگيز آن را پس ميم به استعفا گرفتند كه شتابزده نينادرست تصم یشتابزده و با ادعاها

ل را از ين داليآن دارند؟ پس چرا ا یبرا یليوجود دارد و دال یشان منطقيو گفته ها در پس اقدامات
س و خزانه دار يير یاساسنامه ا یات خالف هاييدارند و شرح جزيانجمن پنهان نگاه م یاعضا یتمام

ا ياستعفا و : د داشتيشان اعتماد بايبه چه برخورد و عملكرد ا یرسانند؟ به راستيرا به اطالع آنها نم
 پس گرفتن آن؟

ن موارد بر زبان يدر ا یچ سخنيس و خزانه دار هييژه ريره و بويات مديچرا ه: گريو پرسش د
ن يا یدر مورد تمام یچ گزارشيانگارند و ه یانجمن را نامحرم م یاعضا یرانند، چرا تمامينم

خبر نگه  ی، بیا پنهان كارينهفته و آ یه ازيچه انگ ین پنهانكاريدهند؟ در پس ايمهم آنها نم یدادهايرو
 ...ا باز هميشود ين مورد تمام مياطالعات تنها به ا یداشتن اعضاء و انحصار شخص

 
 ):انجمن یمنش(ان پور يخانم فتح یمتن استعفا*
 :و، خانم دكتر پوررنگيان انتاريرانياست محترم انجمن اير

 یره و منشيات مديان پور عضو هين تاج فتحيزر نجانبيا 2002مارچ  29رو نامه مورخه يمحترمًا پ
خود را  یدر كانادا و در انجمن بوده ام، مجددا استعفا یرانيانجمن و عضو فعال كه در خدمت جامعه ا

ن نامه، به ييآ یباشد و حت یره كه مخالف اساسنامه ميأت مديبنا به اقدامات شما ه. مينمايد مييتا
 . باشميان شود، ميشما ب یكه از سو یهر سؤال ینجانب جوابگويا. همتوانم ادامه ديبا شما نم یهمكار

 انين تاج فتحيزر
1/4/2002 

 
 :ف زادهيد سيحم یآقا یاستعفا

أت يل از عضو هياپر 30خ يف زاده در تاريس یان پور، آقايخانم فتح یف استعفايبا ناروشن ماندن تكل
گر ير، ديخود را پس گرفته باشند و چه خ یاستعفاان يب چه خانم فتحين ترتيبد. دهنديره استعفا ميمد

اساسنامه  3ـ4رسد و بر طبق ماده يچهار نفر م یعنيره به كمتر از حد نصاب يأت مديه یتعداد اعضا
ره يأت مديابد هيل ينفر تقل 4ره به كمتر از يأت مديه یكه مجموع تعداد اعضا یانجمن، در صورت

فوق  یاز كاهش اعضا، به كمتر ازچهار نفر، مجمع عموم موظف است كه حداكثر تا مدت دو ماه پس
خانم  یاما همچنان از سو. ديالبدل دعوت نما یره و عليأت مديه یه اعضايانتخاب كل یالعاده را برا
ات و رسانه يشود و در نشريح نميتصح یعاد یه فراخوان مجمع عموميان اعالميكابل یپورنگ و آقا
فوق العاده خواهد  ی، مجمع عمومیجدهم ماه ميخ شنبه هيبه تار یگردد كه مجمع عموميها اعالم نم

گذارند تا اعضاء با خبر شوند و يره را در دستور مجمع نميأت مديه یاعضا یبود و انتخاب تمام
 چرا؟ یالزم را داشته باشند و به راست یآمادگ

 
 :ره انجمنيأت مديه ید اعضايانتخابات جد*

د در يره جديأت مديم و چه بخواهند و چه نخواهند، انتخاب هينخواهم و چه يبه هرحال چه بخواه
به شناخت  ید مسئوالنه و آگاهانه و متكيكه با یانتخاب. نده استيفوق العاده آ یدستور مجمع عموم

از مسائل مورد بحث مسئله انتخاب  یكي ین بستريبر چن. ند تكرار نشوديكامل باشد تا گذشته ناخوشا
چ ماده يد روشن كرد كه در اساسنامه انجمن هينخست با. ره استيأت مديدر ه یاهندگپن یافراد متقاض

كه  یاما طرح بحث. ره مانع شوديأت مدين افراد را در هيت ايوجود ندارد كه عضو ی، بند و تبصره ا
 فين تكلييافت نكرده اند و در انتظار تعيزان هنوز برگه اقامت دائم درين عزينست كه ايوجود دارد ا

نده مجلس، مقام يچ نمايگر، هيد یاز سو. ز بكشديباشند كه متأسفانه ممكن است به درازا نيم يینها



ت يزان را به رسمين عزيا یدر كانادا حقوق شهروند یا نهاد رسميو  ی، مسئول اداریحكومت
ن يا نيبنابرا. آنها پا درهواست یرش و اقامتيت پذيشود، چرا كه وضعيشناسد و با آنها طرف نمينم

 . الزم را داشته باشند يیره كارآيأت مديت هيتوانند در مقام عضويزان نميعز
ستم يره، با سيل و غيل پرونده، دادگاه و وكين، به علت تازه وارد بودن و مشكالت تشكيافزون بر ا

سازنده  یتوانند طرح هايستند و نميدر كانادا آشنا ن یو روابط اجتماع يیو اجرا ی، اداریحكومت یها
آنها تجربه الزم در عرصه كار داوطلبانه و روابط . ش ببرنديرا ارائه داده و به پ یو ارزشمند

از كمبود شناخت و  یاز سوءتفاهمات ناش یارياورده اند و گاه بسيك را در كانادا به دست نيدموكرات
 .باشديتجربه آنها م

ت يتثب یزان براين عزيست كه مبادا اگران اياعضا و د یه، دامن زدن به بدگمانيگر قضيه ديسو
ن يرند و ايگيقرار م ین مقاميدر چن يیه نامه ها و سفارش هايت خود و به دست آوردن توصيوضع
 .شده است یز جاريره نيأت مديه ین اعضايچند از هم یبر زبان تن یاست كه حت یمورد
ره يأت مديشان عضو ه یپرونده  اقامتت ين وضعييزان تا تعين عزيست ايا بهتر ني، آیتين وضعيبا چن

شتر يال بي، تجربه و آرامش خيی، توانا يیتواند با كارآيرا اشغال نكنند كه احتماال م یكس ینشوند و جا
ت يزان در نهادها و مراكز گوناگون بهتر حماين عزياز حقوق خود ا یبه انجمن خدمت كند و حت

 شود؟يب سد نمين ترتيتر به اشيب یعه پردازيو شا یبدگمان یا جلويد؟ آينما
جز خدمت به  یزيداوطلبانه با انجمن چ یزان از همكارين عزيزه ايگر بدون شك انگيد یاز سو

 ست؟يره قابل ارائه نيأت مديت در هين خدمت بدون عضويا ايست، آيجامعه ن
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، یاد، باندبازين، فريبه خود گرفته كه گاه سر به توه ینادرستان اشكال يرانيدر انجمن ا یمبارزه درون

 .زنديت ميبت و ترور شخصي، غیباف یگر، منفيكديبه  ی، افترا و تهمت، ناباوریس كشيپل
 یرو یك درونيم و به مبارزه دموكراتييبشو يین برخوردهايده باشد كه دست از چنيد وقت آن رسيشا
نجاست كه چرا يده اند اما سئوال ايدر انجمن در برابر هم صف كش شتريا بياكنون دو جناح . مياوريب
زنند؟ چرا فهرست نامزدان، برنامه ينم یك انتخاباتيدست به مبارزه دموكرات ین جناح ها به طور علنيا

از  ین بخشيكنند؟ اين و منتشر نميگر را به طور مشخص تدويو انتقادات خود به جناح د یانتخابات
ابد يش يآنها افزا یم تا آگاهييگو یچرا آشكارا و صادقانه با اعضا سخن نم. آنهاستك يحقوق دموكرات

 یش را اندكيخو یريت نقدپذيداشته باشد؟ چرا تحمل مخالف و ظرف یآگاهانه را در پ یو انتخابات
و انتخاب  یشيم و به چاره اندييگر سخن بگويكديبا احترام با  یم تا در مجمع عموميدهيش نميافزا
 م؟يداريگر را پاس نميكدي یم؟ چرا حقوق و شأن انسانينيبنش

را رقم خواهد زد و در  ینده بهتريراهگشا خواهد بود و آ یاست كه مجمع عموم ین برخورديبا چن
و  یت و خشم، توطئه و باندبازين و تهمت، عصبي، توهی، رنجش، نابردبارینصورت خودخواهير ايغ

 یاعضا بر هم انباشته خواهد شد و بحران، فراز یاعتماد یو ب ینيو كناره گز یتفاوت یسرانجام ب
 .گر را آغاز خواهد كرديد

 .ميشيانديب يیـ كانادا یرانيش از خود به انجمن و جامعه ايزمان آنست كه ب
 

 :رهيأت مديك عضو هيو ممنوع الورود و خدمت كردن  یس كشيپل* 
به ...) ل، دادگاه، مخارج محاكمه، بازداشت، سابقه بد و يترس از وك(و ترس آور یسيك جو پليل يتحم

ره را كه احتماال مخالف يأت مديك عضو هيان بار است و بدتر آن كه يز یك و مردميك نهاد دموكراتي
ن فرد يم كه ايتوجه داشته باش. مييباشد از حضور در انجمن و ادامه خدمت محروم نماينظرات ما م

به دست ) ن ركن انجمنيباالتر یعني( یباشد كه در مجمع عموميم يیآرانده يره و نمايأت مديعضو ه
 .مجمع به او داده شده است یانجمن از سو یآورده است و حق حضور در انجمن و رهبر

ست كدام يكه معلوم ن ین شفاهيبرخورد و توه یا حتيحال چگونه ممكن است به صرف مخالفت و 
توانند با آرامش يباشند، چون حداقل ميدو طرف مقصر ماگرچه كه غالبا (طرف در آن مقصر بوده 

، از )ره بگذارنديأت مديه یت اعضايرا به عهده اكثر یريم گيو تصم یگريانجيجلسه را ترك كنند و م
ره است، بخصوص يأت مديك عضو هي یـ دادگاه یسيك حذف پلين يا. بازداشت یفين وظايانجام چن

، یان دادگاه و صدور حكم قاضياست و تا پا یار طوالنيمحاكمه غالبا در كانادا بس یكه روند برگزار
دانم ينم. ر پا گذاشتياو را ز) ینجا انجمنيو در ا( یتوان گناهكار شناخت و حقوق شهرونديرا نم یكس

 ید تا پايشياند ید چاره ايگرفت، اما با یرا پ یو قانون یشخص یت هاين شكايتوان چنيچگونه م
خود را  یل استعفاياز دال یكيبازرس انجمن هم . انجامديت به انجمن و ممنوع الورود كردن نياشك

ترسند به انجمن پا يگفتند كه ميز مياز اعضا ن یاعالم كرد و برخ يیهاين پرونده سازيترس از چن
 .ديان آيس و دادگاه به ميپل یبرپا شود و پا یريبگذارند، مبادا كه درگ

 



 رهيأت مديه یف زاده عضو مستعفيد سيگفت وگو با حم
 ست؟يشما چ یل استعفايدل* 

اصوال با ) خزانه دار(ان يكابل یو آقا) سيرئ(ن بود كه اعمال خانم پورنگ ياستعفا ا یل اصليـ دل
 یكه برا یدينده، افراد جديدوارم در انتخابات آيمن ام. ن نامه انجمن منطبق نبوديياساسنامه و آ

. شوند به قانون و اساسنامه احترام بگذارند و گذشته را جبران كننديه انتخاب مريأت مديت در هيعضو
س رجوع كند يسركوب همكار خود به پل یبرا یستيچ وجه نبايشود، به هيره ميأت مديكه عضو ه یكس
 .ان ننگ استيرانيكل ا ین كار برايو ا

 
ا در يره بودند؟ آيأت مديك عضو هيو ممنوع الورود كردن  یس كشيموافق با مسئله پل یپس چه كسان* 

 ن كار را كردند؟يا خودسرانه ايب شد يس تصويت به پليره مسئله شكايأت مديجلسه ه
س و كشاندن مسئله به دادگاه بودند، يت به پليان پور موافق شكايان و خانم ها پورنگ و فتحيكابل یـ آقا

من تمام كوشش خودم را . را كردند ن كاريب نشد و سرخود ايره تصويأت مدياما مسئله در جلسه ه
چ انتظار نداشتم، يكه من ه یان با تعرض و با حالتيكابل یبكنند، اما بخصوص آقا یكردم تا آشت

 .ره يد به دادگاه برود و غيان بايكتاب یمخالفت كردند و گفتند آقا
متأسفانه من بعد از . س آنجا حضور دارديكند كه پليرا م یرغبت مراجعه به انجمن یاصوال چه كس

به  یدانم چه مبلغيس را هم به جشن آورده بودند و من نميهم متوجه شدم كه دو نفر پل یجشن نوروز
 .به من هم نگفته بودند یآنها پرداخته بودند و حت

 
 ره مطرح نشده بود؟يأت مدين مسائل در جلسات هيا یعني* 

أت يه یگر اعضاينند كه ديب ینم یال ضرورتكنند و اصيرند و اجرا ميگيم ميـ خودشان دو نفر تصم
 .كنند یريگ یا رأيان بگذارند يره را در جريمد
 

ان اشاره يكابل یخانم پورنگ و آقا یاز سو یخود به تخلفات فراوان اساسنامه ا یدر متن استعفا* 
. ه كرده امبازرس هم مشاهد یان پور و گزارش آقاين مسئله را من در استعفانامه خانم فتحيا. ديكرده ا

 د؟ين تخلفات اشاره كنياز ا ید به موارد مشخصيتوانيم
برگزار شد كه هنوز ) لدا و نوروزيآگوست، (ك سال گذشته سه جشن در انجمن يمثال در طول  یـ برا

م  و يدر مورد آنها ندار یصورت جلسه ا. ره ارائه نداده انديأت مدينه آنها را به هيصورتحساب و هز
خواهند يرا م یره هركاريأت مديه یاعضا یخودشان سرخود و بدون آگاه. از آن ندارم یمن خبر
شان يدهند و تازه بعد از انجام طرح هايگران را در برابر كار انجام شده قرار ميدهند و سپس ديانجام م

ار يدر اخت یهم، حاضر نشده اند كه مسئله را با تمام ابعادش در جلسه مطرح كنند و اطالعات اندك
نترنت گرفتند و يا یوترها و آماده كردن آنها براير كامپيم به تعميخودشان تصم. گذاشتنديگران ميد

در پاسخ . نترنت را وصل نكرده اندين كار ارائه نداده اند و هنوز هم اينه اياصال گزارش در مورد هز
د يوازده هزار دالر بات هم اعالم كردند كه ديدهند و در نهايم یمتناقض یما هم جوابها یپرسش ها

 ین حرف نامعقول را بر چه اساسيست اينترنت شود كه اصال معلوم نيو وصل ا یخرج كابل كش
حضور داشته باشم تا  ینگو و التاريا مثال من خواهش كردم اجازه بدهند كه در جلسات بي.  زننديم

ستم چگونه كار يس نيم كه ايبده یه پاسخ درستين قضيرامون ايبتوانم در صورت پرسش اعضا پ
شان يا من به كار ايآرشاك منتقل كردند كه گو یبه آقا ین درخواست را به گونه ايمتأسفانه ا. كنديم

ك بار مرا دعوت كنند تا در جلسات يشان يح دادم، قرار شد كه ايشان توضيشك دارم و بعد كه من به ا
 .ه استصورت نگرفت ین دعوتينگو شركت كنم كه هنوز كه هنوز است چنيب
 

 ینه كردن آنها گزارشيهز یو چگونگ ینگو و التاريكسب درآمد از محل ب یدر مورد چگونگ یعني* 
 ره ارائه نشده است؟يأت مديدر جلسات ه

 .ـ اصال
 

 یمال ین مورد كه گزارش و ترازهايبهارزاده در ا یپس به نظر شما هم انتقادات بازرس انجمن آقا* 
 ح است؟يگذارند، صحيمار اعضا و بازرس نيرا در اخت

 .ـ مسلما
 

 شان را پس گرفتند؟يچه  بود و چه شد كه استعفا) انجمن یمنش(ان پوريخانم فتح یل استعفايدل* 
ك يان با يكابل یمثال آقا یشد و براين دو نفر ميا یاز سو یفراوان یاحترام یان پور بيـ به خانم فتح

در آن  یره و منشيأت مديخواستند به عنوان عضو هيان پور ميخانم فتح ینشستند و وقتيارباب رجوع م
دادند كه به شما يه چه بود، به او پاسخ ميد قضيپرسيا بعد كه ميدادند و يجلسه شركت كنند، او را راه نم



چون  ین را تحمل كند و به ناچار استعفا داد، ولين بود كه با تمام صبرش، نتوانست ايا. ستيمربوط ن
اما . او موافقت كند، دوباره بازگشت و او را منصرف كردند ید با استعفايه باريأت مديكرد كه هيفكر م

 یره مطرح نشد و اصال جلسه ايأت مديشان در جلسه هيا یبازهم برخالف اساسنامه پس گرفتن استعفا
توانست برگزار شود ينم یره ايأت مديجلسه ه یبرگزار نشد و بعد از رفتن من هم كه از نظر قانون

 .شديبرگزار نم یره ايأت مديحد نصاب افتاده است و اصال حدود سه ماه بود كه جلسه هچون از 
 

 د؟يق آنها را مشاهده كرده ايا شما فهرست دقيانجمن در حال حاضر چه تعداد است و آ یتعداد اعضا* 
 یز سوا. ره ارائه نكرده انديأت مديبه جلسات ه یچ فهرستين مورد ندارم و هيدر ا یقيـ من اطالع دق

ن مورد صورت گرفته است، يكه قبال در ا یكه وجود دارد و اشتباهات يیدهايگر با توجه به ترديد
فوق العاده ارائه كنند و تنها از اعضا نخواهند كه با ارائه  یبه مجمع عموم یقيدوارم اطالعات دقيام

ن برگه ها يا یاممكن است عده . فوق العاده شركت كنند یت در جلسه مجمع عموميعضو یبرگه ها
ن يره است و بهتريأت مديس هيار رئيت در اختيعضو یزرد رنگ برگه ها یكپ. را گم كرده باشند

حق شركت در جلسه  یانتخاب شود و فقط به كسان یدر مجمع عموم یأت نظارتيباشد كه هين ميكار ا
ت آنها يزردرنگ عضو یا برگه كپيت خود را ارائه دهند، يا برگ عضويرا بدهند كه  یمجمع عموم

 .ت بپردازنديحق عضو یا در همان زمان مجمع عموميموجود باشد و 
نها را يمن ا. د نشونديز انجمن از وضع انجمن نااميعز یدوارم كه هموطنان و اعضايمن به هرحال ام
م، در يو كوشش كن یهمدل ید همگيبا. دانميرشد م یبرا یگر گاميد یك سو و از سوينشانه ضعف از 

مصمم در  یم و به گونه ايرا كنار بگذار یتفاوت یم، بيو انتخابات حتما شركت كن یجمع عمومم
خواهند انتخاب كنند شناخت داشته باشند و يكه م یافراد یدوارم رويام. ميانجمن دخالت كن یكارها
از . و گذرانشان پا در هوا نباشد یاقامت یم كانادا باشند، انتخاب كنند كه كارهايرا كه حداقل مق یافراد

 .ن باره اقدام كننديراسخ درا یميو تصم یكنم با شور، هماهنگيهموطنان خواهش م
 ديعاشق باش
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