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گزارش ریاست کنگره ایرانیان کانادا
در مجمع سالیانه تشکیل شده 

در تاریخ 30 ژانویه 2022

شمـاره  

ژوئـن ۲۰۲۲ 

دا ــا نـــ ــان کـا نیــــ ا یـــر ــره ا کنگـ
خبــــــــــــــرنامه

نتـایج نهـایی مجمع عمومی کنگره 
ایران کانادا در 3۰ ژانویه ۲۰۲۲

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در 
دومین سالگرد سقوط غم انگیز 

هـواپیمـای 75۲

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد اشاره نادرست 
به خلیج فارس توسط وزارت خارجه کانادا

برای یونس زنگی آبادی، مرد میانه میدان

بیانیه در مورد تصمیم فدراسیون فوتبال کانادا  
برای لغو بازی فوتبال دوستانه کانادا و ایران

جمع آوری کمک مالی برای بانک غذای شهرهای 
ریچموندهیل و ونکوور به مناسبت نـوروز ۱۴0۱

نمایشگاه مجازی هنر ۱۴00

میـراث ماندگـار کیهـان رضـوی برای کنگره 
ایرانیان کانادا

فراخوان مقاله
بررسی ابعاد مختلف لغو دیدار تدارکاتی ایران و کانادا

تقویم رومیزی



اثری از هنگامه فرهادی

»امیـد به زنـدگـی«
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ست فهر
ره ین شمـا لب ا مطا

خبرنامه کنگره ایرانیان کانادا، شماره 6  ...... ژوئن ۲0۲۲ / تـیـر 1401

این نشـریه توسـط روابط عمومـی کنگره ایرانیـان کانـادا و زیرنظر 
شـورای سـردبیری منتشـر می شود.

 www.ccongress.ca ………………...........……………. Info@iccongress.ca

گزارش ریاست کنگره ایرانیان کانادا در مجمع سالیانه تشکیل شده در تاریخ 30 ژانویه ۲0۲۲

نتـایج نهـایی مجمع عمومی کنگره ایـران کانـادادر 30 ژانـویـه ۲0۲۲ 

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در دومین سالگرد سقوط غم انگیز هـواپیمـای 75۲

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد اشاره نادرست به خلیج فارس توسط وزارت خارجه کانادا

برای یونس زنگی آبادی، مرد میانه میدان
رضا نامداری

بیانیه در مورد تصمیم فدراسیون فوتبال کانادا  برای لغو بازی فوتبال دوستانه کانادا و ایران

جمع آوری کمک مالی برای بانک غذای شهرهای ریچموندهیل و ونکوور به مناسبت نـوروز 1401

نمایشگاه مجازی هنر 1400

میـراث ماندگـار کیهـان رضـوی برای کنگره ایرانیان کانادا
رضا نامداری

فراخوان مقاله
بررسی ابعاد مختلف لغو دیدار تدارکاتی ایران و کانادا

تقویـم رومیـزی

گزارش ریاست کنگره ایرانیان کانادا در مجمع سالیانه تشکیل شده در تاریخ 30 ژانویه 2022

نتـایج نهـایی مجمع عمومی کنگره ایـران کانـادادر 30 ژانـویـه 2022 

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در دومین سالگرد سقوط غم انگیز هـواپیمـای 752

بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد اشاره نادرست به خلیج فارس توسط وزارت خارجه کانادا

برای یونس زنگی آبادی، مرد میانه میدان
رضا نامداری

بیانیه در مورد تصمیم فدراسیون فوتبال کانادا  برای لغو بازی فوتبال دوستانه کانادا و ایران

جمع آوری کمک مالی برای بانک غذای شهرهای ریچموندهیل و ونکوور به مناسبت نـوروز ۱۴0۱

نمایشگاه مجازی هنر ۱۴00

میـراث ماندگـار کیهـان رضـوی برای کنگره ایرانیان کانادا
رضا نامداری

فراخوان مقاله
بررسی ابعاد مختلف لغو دیدار تدارکاتی ایران و کانادا

تقویـم رومیـزی
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دکتر مسلم نوری، ریاست کنگره ایرانیان کانادا، در ابتدای جلسه 
اعالم کرد بیش از 50 % اعضا در انتخابات اینترنتی کنگره شرکت 
او  است.  شده  حاصل  الزم  نصاب  حد  ترتیب  بدین  و  کرده اند 
گزارش ریاست کنگره را با طرح سه پرسش آغاز کرد: چه زمانی 
آینده  برنامه  قرار داریم؟ و  اکنون در چه جایگاهی  آغاز کردیم؟ 

چیست؟
ادامه وضعیت کنگره در آخرین مجمع سالیانه و  دکتر نوری در 

چگونگی انتقال مدیریت کنگره به تیم جدید را شرح داد:
• وضعیت مالی سازمان

• پرونده های حقوقی مفتوح
* محدودیت دسترسی به وب سایت

* دسترسی نداشتن به اطالعات اعضا
• فرایندهای داخلی

• قطبی سازی انتخاباتی
• اعتماد و شفافیت

هیات مدیره سعی نمودند تا چالش های یاد شده را بدین ترتیب 
حل کنند:

• کاهش هزینه های عملیاتی
* شناسایی محل های کاهش هزینه

همانند  رایگان  یا  هزینه  کم  جایگزین های  کردن  پیدا   *
مایکروسافت

خدمات  به  دسترسی  برای   Nationbuilder شرکت  با  گفتگو   *
میزبانی وب و عضویت با قیمت مناسب

• بستن پرونده های حقوقی
* دنبال کردن گزینه ختم پرونده حقوقی به شیوه مقرون به صرفه 

از نظر مالی و زمانی
* تهیه بیمه سازمانی برای کنگره و اعضا هیات رئیسه

مدیریت  بیانیه،  صدور  خصوص  در  داخلی  فرایندهای  تعریف   •
انجمن کنگره و غیره

• بهبود رابطه کنگره با اعضا

گزارش ریاست کنگره ایرانیان کانادا در مجمع سالیانه
تشکیل شده در تاریخ 30 ژانویه 2022

سال  یک  در  کنگره  دستاوردهای  و  تالش ها  نوری  دکتر  سپس 
گذشته را شرح داد و آنها را در هفت گروه دسته بندی کرد: 

جامعه  برای  مهم  مسائل  در  کنشگری  کنگره  اقدام  مهمترین 
دو  به  را  کنشگری  فعالیت های  او  است.  بوده  کانادا  ایرانیان 
و  کنگره  سوی  از  شده  آغاز  کنشگری های  کرد:  تقسیم  بخش 

کنشگری های حمایت شده از سوی کنگره.
کنشگری های آغاز شده از سوی کنگره عبارتند از:

• پویش نامه نگاری برای ایجاد دفاتر برای ارائه خدمات کنسولی
خلیج  نام  بکارگیری صحیح  برای  خارجه  وزارت  از  درخواست   •
ایمیل  ارسال  از  پس  ساعت  تنها چند  گفت  نوری  )دکتر  فارس 
به وزیر خارجه و نمایندگان مجلس، آقای جوهری نماینده ایرانی 
کانادایی ریچموند هیل با او تماس گرفته و اعالم کرده این موضوع 
را در کوتاه ترین زمان پیگیری خواهد کرد. او در این تماس تاکید 
این  و  است  متحد  موضوع  این  در  ایرانی-کانادایی  جامعه  کرده 

اتفاق نباید دوباره تکرار شود(.
• درخواست پاسخگویی، شفافیت و اجرای عدالت برای قربانیان 

PS752 پرواز
• انتقال مسائل مهم جامعه ایرانیان کانادا به احزاب کشوری

• پیگیری مشکالت بانکی اعضا جامعه ایرانیان کانادا
سرپرستی  قبول  برای  ایرانی-کانادایی ها  چالش های  پیگیری   •

فرزند از ایران
PEQ درخواست برای لغو برنامه •

• پیگیری موضوع تبعیض بر علیه مردان ایرانی-کانادایی که دوران 
خدمت سربازی خود را در سپاه طی کرده اند

• پیگیری مشکالت مهاجرتی
* پرونده های اعطا ویزا، اقامت دایم و شهروندی که روند بررسی 

آنها طوالنی شده
PS752 اعطا اقامت دایم به اعضا خانواده قربانیان دانشجو پرواز *

همچنین، کنشگری های حمایت شده از سوی کنگره در یک سال 
گذشته به شرح زیر هستند:
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موسسه  سوی  از  شده  آغاز   EqualChance# پویش  از  حمایت   •
به  تا  شده  خواسته  دولت  از  پویش  این  در  کانادا.  شهروندی 

پزشکان فارغ التحصیل خارجی فرصت برابر داده شود.
• حمایت از پویش مبارزه با اسالم هراسی

مدارس  در  فارسی  زبان  آموزش  دادن  قرار  پویش  از  حمایت   •
بریتیش کلمبیا

با  مخالفت  در  کانادا  مسلمانان  ملّی  شورای  پویش  از  حمایت   •
الیحه 21 دولت استانی کبک

فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه، دومین گروه از فعالیت هایی 
بودند که دکتر نوری از آنها سخن گفت. این فعالیت ها عبارتند از:

• کمک به سازمان های خیریه ایرانی کانادایی
• برقراری ارتباط میان گروه های خیریه فعال در کانادا

• درخواست از دولت کانادا برای اهدا واکسن به ساز و کار کوواکس
 • ارتبـــاط بـــا صلیـــب ســـرخ و ســـازمان تســـکین بین الملـــل

)Relief International( برای ارسال دارو به ایران

بیشتر  ارسال  برای  کانادا  دولت  از  درخواست  از  حمایت   •
واکسن های آسترازنکا به ایران

هنر و فرهنگ سومین حوزه ای بود که دکتر نوری در خصوص آن 
سخن گفت و به انجام شدن فعالیت های زیر از سوی کنگره در 

این حوزه اشاره کرد:
• پروژه های هنری 1400

گذشته  سال  مارس  هشتم  در  نمایشگاه   :New Beginnings  *
برگزار شد و شرکت کنندگان نوروز را جشن گرفتند و آثار هنری 

زنان ایرانی-کانادایی در آن به نمایش گذاشته شدند.
جهت  هنری  نمایشگاهی   :Build up Community Resilience  *

تقویت استادگی جامعه ایرانی-کانادایی در دوران همه گیری
تقویت  جهت  نمایشگاهی   :Roots and Cultural Heritage  *
پیوند فرهنگ ایرانی و کانادایی. این نمایشگاه در نوع خود اولین 

محسوب می شود.
• پادکست های کنگره ایرانیان کانادا

در یک سال گذشته، کنگره ایرانیان کانادا فعالیت های زیادی در 
حوزه سالمت روان انجام داده است که اجرای برنامه هفته سالمت 
روان، مصاحبه با آقای مجید جوهری در این رابطه و برگزاری سه 
کارگاه با موضوع سالمت روان با حضور دکتر گرامی و دکتر دباغ 

از جمله این فعالیت ها بوده اند.
• برنامه هفته سالمت روان

• برگزاری کارگاه های سالمت روان
* کودکان، نوجوانان و فضای سایبری

* اهمیت خانواده درمانی
* عزت نفس و اعتماد به نفس

در موضوع سالمت عمومی، دکتر نوری در خصوص تالش ها برای 
برپایی کلینیک واکسیناسیون در تورنتو و تقدیم شام قدردانی به 
کادر درمان بیمارستان مارکام استوف ویل صحبت کرد. دکتر نوری 
مالی سخاوتمندانه  حمایت  طریق  از  فعالیت ها  این  دو  هر  گفت 

یکی از اعضا کنگره ممکن شده اند.
• کلینیک واکسیناسیون

• تقدیم شام قدردانی از کادر درمان

کنگـره ایرانیان کانادا در موضوع ارتباط با اعضا دو نظرسـنجی در 
خصـوص تعییـن اولویت هـا و افزایش هزینه عضویـت در این نهاد 
برگـزار کـرد. دکتر نوری گفت نظرسـنجی تعییـن اولویتها، اولین 
از نـوع خـود بـوده کـه بـا ایـن حجـم در جامعـه ایرانـی کانادایی 
اجرا شـده اسـت. سـپس او از کیهان رضوی بابت تالش در انتشار 
پنج خبرنامه در سـال گذشـته تشـکر کرد و ابراز امیـدواری نمود 

کـه کنگـره بتوانـد بـا کمـک داوطلبـان انتشـار خبرنامـه را ادامه 
فیلم هـای  کنگـره  یوتیـوب  کاربـری  حسـاب  همچنیـن،  دهـد. 
دیدارهـای نـوروزی، بحـث و تبـادل نظر در خصـوص اولویت های 
اعضـا و تغییـرات پیشـنهادی در بنـد نخسـت اساسـنامه را بـرای 
 عالقمنـدان بارگـزاری کـرده اسـت. دکتـر نـوری بـه بازگشـایی

ICC Forum در فیسـبوک اشـاره کـرد و از اعضـا خواسـت تـا در 

انجمـن فعال باشـند. 
• نظرسنجی

• خبرنامه
• دیدراها

• بازگشایی ICC Forum در فیسبوک
پس از این توضیحات، دکتر نوری توضیحاتی در خصوص جلسات 
و کارگاه های برگزار شده از سوی کنگره ارائه داد. دکتر بهشتی 
و دکتر عباس زاده، سخنرانان جلسات با موضوع کاریابی بودند و 
دکتر هوگالند، سخنران جلسه با موضوع تاثیرات تحریم بر ایران 
و جامعه ایرانیان خارج از کشور بود. دانیال باقری سروستانی دو 
جلسه سخنرانی با موضوع حقوق بومیان انجام داد و شهرام همراز 

یک جلسه سخنرانی با موضوع مهاجرت داشت. 
• تاثیر تحریم ها بر ایران و جامعه ایرانیان خارج

• کاریابی
• حقوق بومیان

• مهاجرت
اطالع رسانی فعالیت ها یکی دیگر از حوزه هایی بود که دکتر نوری 

در خصوص آن صحبت کرد. این فعالیت ها به شرح زیر هستند:
• مشارکت در سرشماری و انتخابات کانادا

ـــازمان  ـــادی س ـــلول های بنی ـــات س ـــه خدم ـــارکت در برنام • مش
ـــادا ـــون کان ـــال خ انتق

• فعالیت های داوطلبانه در پروژه های تحقیقاتی مربوط به جامعه 
ایرانیان کانادا

• معرفی فرصت های شغلی و کارآموزی در سازمان های دولتی
ایرانی- جامعه  برجسته  اعضا  فوت  خصوص  در  اطالع رسانی   •

کانادایی
• اطالع رسانی در خصوص کمک های دولتی سالمندان

My Why اطالع رسانی در خصوص پویش •
• معرفی منابع فارسی در خصوص موضوعات مرتبط با همه گیری

 PGWP اطاع رسانی در خصوص تمدید برنامه •
ــد  ــم جدیـ ــت دایـ ــه اقامـ ــوص برنامـ ــانی در خصـ • اطالع رسـ

دانشـــجوبان بین المللـــی
ـــوری در بخـــش بعـــدی توضیحاتـــی در خصـــوص ایجـــاد  دکتـــر ن
 وب ســـایت داده جامـــع ایرانیـــان کانادا ارائه داد. نشـــانی وب ســـایت

ــت  ــای فعالیـ ــن روزهـ ــت و در اولیـ www.iccongress.net اسـ

ـــتری در آن  ـــوی بیش ـــی محت ـــای آت ـــرار دارد و در روزه ـــود ق خ
ـــش  ـــن بخ ـــش از جذاب تری ـــن بخ ـــد. ای ـــد ش ـــزاری خواه بارگ
ـــالم  ـــار اع ـــن ب ـــرای اولی ـــات آن ب ـــرا اطالع ـــود زی ـــخنرانی ب س

ــد.  ــی می شـ عمومـ
کنگره  آینده  برنامه های  به  نوری  دکتر  مجمع  جلسه  خاتمه  در 
اشاره کرد و بهبود وضعیت مالی کنگره را اولویت اول این نهاد در 

سال جای دانست. برنامه های سال جاری کنگره عبارتند از:
• پیگیری ابتکارهای موجود

• بهبود وضعیت مالی سازمان
• کنشگری هدفمند

• توسعه  اطالعات وب سایت کنگره ایرانیان کانادا
ادامه فعالیت کنگره ایرانیان کانادا با کمک های مالی شما ممکن 
است و شما می توانید از طریق این آدرس کمک های خود را ارسال 

www.iccongress.ca/donate :نمایید
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تعداد کل اعضای واجد شرایط رای دادن: 457 نفر

ـــره(  ـــی در آدرس و غی ـــتباه تایپ ـــل )اش ـــال آدرس ایمی ـــدم ارس ـــل ع ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــداد اعضای تع
ـــد: 7 ـــتند رای دهن نتوانس

تعداد اعضای واجد شرایط برای رای دادن: 450 نفر

تعداد رای ارسالی: 229

تغییرات پیشنهادی در آیین نامه کنگره ایرانیان کانادا: با ٪91.8 تصویب شد

معافیت عضویت برای نامزدی: تایید شده توسط 74٪

اعضای هیئت مدیره جدید منتخب:

آقای رضا نامداری

آقای دانیال باقری سروستانی

ـــال  ـــارس س ـــاه م ـــادی در م ـــی آب ـــس زنگ ـــای یون ـــتعفای آق ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
2022، آقـــای محمـــد راد بـــه عنـــوان نامـــزدی کـــه بیشـــترین رای را در انتخابـــات مجمـــع 
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــع اعض ـــه جم ـــت، ب ـــت آورده اس ـــه دس ـــب ب ـــای منتخ ـــس از اعض ـــی پ عموم

ـــدند.  ـــه ش ـــادا اضاف ـــان کان ـــره ایرانی کنگ

نتـایج نهـایی
مجمـع عمومی کنگره ایــران کانــادا

در 30 ژانـویـه 2022 
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بیانیــه کنگــره ایرانیــان کانــادا در دومیــن ســالگرد 
ســقوط غــم انگیــز هـواپیمـــای 752

توسط   PS752 هواپیمای  انگیز  غم  سقوط  سالگرد  دومین  امروز 
موشک های سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و روز ملی یادبود 
قربانیان سوانح هوایی است. ما از این لحظه استفاده می کنیم تا 
خود را مجدداً به شفافیت، پاسخگویی و عدالت برای قربانیان پرواز 

PS752 و خانواده هایشان متعهد کنیم.

در 8 ژانویـــه، جامعـــه مـــا بـــه شـــدت متزلـــزل شـــد. ایـــن 
ـــره ایرانیـــان کانـــادا بـــه  ـــت. کنگ روز زمـــان ماتـــم و یـــاد اس
ـــت  ـــر روز از دس ـــان ه ـــه همچن ـــواده ک ـــای خان ـــزان و اعض عزی
ـــد.  ـــی گوی ـــلیت م ـــد، تس ـــی کنن ـــاس م ـــان را احس دادن قربانی
ـــی  ـــه ایرانی-کانادای ـــه اعضـــای جامع ـــاد هم ـــه ی ـــن ب ـــا همچنی م
ـــد،  ـــرار گرفتن ـــه ق ـــن فاجع ـــر ای ـــت تأثی ـــاً تح ـــه عمیق ـــود ک خ

ـــتیم. هس

ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــزان قربانیان ـــا و عزی ـــواده ه ـــا خان ـــا ب ـــر م فک
ـــه را  ـــدازه ایـــن ضایع ـــی ان ـــدوه ب ـــم و ان ـــته غ ـــال گذش دو س
ـــه  ـــم ک ـــی کنی ـــویق م ـــما را تش ـــا ش ـــد. م ـــیده ان ـــه دوش کش ب
ـــان  ـــه در آن روز جانش ـــانی ک ـــراد درخش ـــاد اف ـــه ی ـــمعی را ب ش

ـــد. ـــن کنی ـــد، روش ـــت دادن را از دس

ـــم  ـــم دور ه ـــا ه ـــا ب ـــم ت ـــویق می کنی ـــود را تش ـــه خ ـــا جامع م
ـــان  ـــا همچن ـــرا م ـــد، زی ـــت کنن جمـــع شـــوند و از یکدیگـــر حمای
ــن  ــاً در ایـ ــتیم. لطفـ ــه هسـ ــری و قرنطینـ در دوران همه گیـ
ـــد و  ـــی کنی ـــود را بررس ـــواده خ ـــتان و خان ـــوار دوس ـــان دش زم
ـــه  ـــود ک ـــای یادب ـــیه ه ـــه بورس ـــه ب ـــید ک ـــته باش ـــر داش در نظ

ـــد. ـــک کنی ـــت، کم ـــان اس ـــار قربانی ـــه افتخ ب
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ـــدید  ـــوع تش ـــا موض ـــه 2022 ب ـــه در 24 ژانوی ـــی ک در توییت
ـــاب  ـــد، حس ـــر ش ـــه منتش ـــر در خاورمیان ـــای اخی ـــش ه تن
Global Affairs Canada از عبـــارت  رســـمی توییتـــر 
نادرســـت »خلیـــج عربـــی« در اشـــاره بـــه خلیـــج فـــارس 

اســـتفاده کـــرده اســـت.

»خلیـــج فـــارس« تنهـــا نـــام دقیـــق تاریخـــی، قانونـــی و 
شـــناخته شـــده بین المللـــی بـــرای آبـــراه بیـــن ایـــران و 

شـــبه جزیـــره عربســـتان اســـت.

ــش از دو  ــرای بی ــی ب ــترده و جهان ــور گس ــه ط ــام ب ــن ن ای
هــزار ســال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، همانطــور کــه 
هــزاران نقشــه تاریخــی از سراســر جهــان نشــان مــی دهــد.

بیانیـه کنگـره ایرانیان کانادا در مورد اشـاره نادرسـت 
بـه خلیج فارس توسـط وزارت خارجـه کانادا

گـــروه کارشناســـان ســـازمان ملـــل متحـــد در نام هـــای 
جغرافیایـــی در گـــزارش ســـال 2006 خـــود بـــا اســـتناد 
بـــه »6000 نقشـــه و بیـــش از 200 کتـــاب تاریخـــی و 
ــتخری و ــا اسـ ــرودوت تـ ــا هـ ــتوس تـ ــگری از ایرسـ  گردشـ

ابـــن حوغـــل کـــه همگـــی نـــام ایـــن آبـــراه را خلیـــج 
فـــارس خلیـــج  نـــام  حقانیـــت  نامیده انـــد،   فـــارس 

را تـأییـد کــرد. «

ـــا تغییـــر  ـــه تغییـــر، تخریـــب ی و نتیجـــه گیـــری اینکـــه »هـــر گون
نـــام هـــای ثبـــت شـــده در اســـناد و نقشـــه هـــای تاریخـــی، 
ــت ــدام ناشایسـ ــوده و اقـ ــتانی بـ ــار باسـ ــب آثـ ــد تخریـ  ماننـ

تـلقــی مـی شـود«. 
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ــر، واژه خلیـــج عربـــی، محصـــول تالش هـــای  از ســـوی دیگـ
بـــا  کـــه  اســـت  سیاســـتمدارانی  از  برخـــی  تبلیغاتـــی 
بهره بـــرداری از تنش هـــای قومـــی در منطقـــه و جلـــب 
حمایـــت سیاســـی از جاه طلبی هـــای ســـرزمینی خـــود، از آن 

ــتفاده کردنـــد. ــرای منافـــع سیاســـی خـــود اسـ بـ

اســتفاده از چنیــن اصطالحی توســط حســاب رســمی رســانه های 
اجتماعــی دولــت کانــادا عمیقــاً مایه تاســف اســت.

ــا از نظـــر دیپلماتیـــک تحریک کننـــده  ایـــن زبـــان نـــه تنهـ
اســـت و خطـــر تشـــدید تنش هـــا را در منطقـــه بـــه همـــراه 
دارد، بلکـــه بـــرای جامعـــه ایرانی-کانادایـــی نیـــز بســـیار 

توهین آمیـــز اســـت.

ــک  ــت یـ ــه هویـ ــی کـ ــی مهمـ ــای جغرافیایـ ــر نام هـ تغییـ
ـــگ  ـــردن فرهن ـــاک ک ـــه پ ـــه منزل ـــد، ب ـــان می ده ـــه را نش جامع
و تاریـــخ آن جامعـــه اســـت، کـــه برخـــالف تعهـــد رســـمی 

ــت. ــی اسـ ــه چندفرهنگ گرایـ ــادا بـ ــت کانـ دولـ

 بنـابرایــــن، کـنـگـــــره ایـرانـیـــــان کــانـــــادا )ICC( از
ــه  ــه بیانیـ ــد کـ G مــی خــواهــ l o b a l  A ffa i rs  C a n a d a

ــود  ــمی خـ ــای رسـ ــده را از کانال هـ ــز و گمراه کننـ تفرقه انگیـ
حـــذف کنـــد و اطمینـــان حاصـــل کنـــد کـــه نـــام دقیـــق 
تاریخـــی »خلیـــج فـــارس« در تمـــام بیانیه هـــا و اســـناد 

رســـمی اســـتفاده شـــود.
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رضا نامداری

بــرای یونــس زنگی آبــادی، مـــرد میانه میدان
یونـس زنگـی آبـادی بـه شـهادت بسـیاری از اعضـا و حامیـان 
کنگـره، یکـی از جـوان اوالن الیق و از مهمتریـن نیروهای معرفی 
شـده بـه جامعه ایرانـی کانادایی توسـط فعالیت های انجام شـده 

کنگـره ایرانیـان کانادا در سـالهای اخیر اسـت.
جوانـی بنیانگـزار و باربـردار کـه با وجود سـن کـم، فعالیت هایش 
در موسسـات مختلـف، همـواره در جهـت صلح، گفتگو و تشـویق 

همبسـتگی و دیپلماسـی بوده است.
فعالیــت هــای یونــس علیــه تحریــم ایــران، از ســرگیری روابــط 
دیپلماتیــک و در جهــت تســهیل صــدور ویــزا و بررســی تقاضــای 
ــای  ــرگ ه ــن ب ــان تری ــی، از درخش ــجویان ایران ــت دانش اقام
ــان  ــره ایرانی ــره کنگ ــات مدی ــو هی ــوان عض ــه عن ــت او ب فعالی

ــوده اســت. ــادا در چهــار ســال گذشــته ب کان
رســانه هــای مختلفــی از ســی بــی ســی تــا گلــوب اندمیــل، بــی 
بــی ســی و الجزیــره بــا یونــس مصاحبــه کــرده انــد و مقــاالت او 
در نشــریات بــزرگ کانادایــی و آمریکایــی منتشــر شــده اســت. 
ــا  ــل ب ــور بین المل ــود را در ام ــد خ ــی ارش ــدرک کارشناس او م
گرایــش امنیــت جهانــی و تجــارت بین الملــل از مؤسســه 
ــو  ــعه در ژن ــی و توس ــات بین الملل ــی مطالع ــالت تکمیل تحصی

دریافــت کــرده اســت.
دو ســال پیــش و قبــل از انتخابــات پــر ســر و صــدا و جنجالــی 
هیــات مدیــره کنگــره ایرانیــان کانــادا کــه بــه پیــروزی پویــش 

صلــح و همبســتگی انجامیــد، دربــاره یونــس نوشــته بــودم: 
ــوان  ــی، میتـ ــود جوانـ ــا وجـ ــادی را بـ ــی آبـ ــس زنگـ “ یونـ
باتجربـــه تریـــن نامـــزد پویـــش همبســـتگی و صلـــح در 
ـــی  ـــت خارج ـــان و سیاس ـــه پارلم ـــوط ب ـــایل مرب ـــا مس ـــاط ب ارتب
ـــکالت  ـــری مش ـــس در پیگی ـــال یون ـــش فع ـــت. نق ـــادا دانس کان
تقاضاهـــای اقامـــت دانشـــجویان ایرانـــی را نـــه فقـــط خـــود 
ـــش  ـــد. دان ـــرده ان ـــد ک ـــز تایی ـــا نی ـــه وکالی آنه ـــجویان ک دانش
و تجربـــه یونـــس در مســـایل بیـــن المللـــی کمکـــی بـــزرگ 

ـــه  ـــع جامع ـــری مناف ـــرای پیگی ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی ـــه کنگ ب
ایرانیـــان کانـــادا خواهـــد بـــود.”

ــا  ــط ب ــای مرتب ــش ه ــه چال ــدان در هم ــه می ــرد میان ــاال م ح
ــا ســابقه کار در ســازمان  ــی، ب پارلمــان و سیاســتمداران کانادای
ــی  ــه زندگ ــومین ده ــوز در س ــه هن ــی ک ــد، در حال ــل متح مل
هســت، فصلــی جدیــد در زندگــی خــود آغــاز کــرده و بــه دنبــال 
چالــش هایــی فراتــر از قبــل، از ســمت خــود در هیــات مدیــره 

ــادا اســتعفا داده اســت. ــان کان کنگــره ایرانی
ــتاز  ــرو و پیش ــوان اوالن پیش ــای ج ــی ه ــه ویژگ ــس، هم یون
ــه  ــد ب ــرده، پایبن ــوان تحصیلک ــت. ج ــی را داراس ــی کانادای ایران
ــیر  ــده ای آگاه در مس ــت، پوین ــر و معرف ــار از مه ــد، سرش عه

ــت. ــد و قام ــوش ق ــی خ ــح طلب ــد و صل رش
همیــن ویژگی هــا او را در کنــار دیگــر جــوان اوالن کنگــره 
ایرانیــان کانــادا در ســال هــای اخیــر، آمــاج حمــالت و آزارهــای 
بــی امــان کینــه جویــان قــرار داد کــه بخــش کوچکــی از ایــن 
حمــالت ســبب کنــاره گیــری بســیاری از ســپیدمویان از عرصــه 
فعالیــت اجتماعــی نیــز شــده اســت، چــه رســد بــه جوانانــی کــه 

بسیاریشــان هنــوز در حــال ادامــه تحصیــل هســتند.
یونــس در کنــار و همــراه دیگــر دوســتان و جــوان اوالن همــراه 
بــا کنگــره امــا پاشــنه “عشــق” را ورکشــیده و بــا وجــود آگاهــی 
ــی  ــی، راه ــی و اجتماع ــت مدن ــم فعالی ــچ و خ ــر پی از مســیر پ
ــرای  ــیر ب ــردن مس ــوار ک ــود و در هم ــوار را پیم ــوار و ناهم دش
آینــده درخشــان جامعــه ایرانــی کانادایــی در کانــادا، نقشــی بــه 

ســزا و قابــل تقدیــر ایفــا کــرد.
ــام او را  ــادا، ن ــان کان ــره ایرانی ــان کنگ ــا و حامی ــان اعض  بیگم
ــرد چــرا کــه در ســال هــای آینــده و  ــاد نخواهنــد ب هرگــز از ی
بــا پیمــودن پلــه هــای ترقــی، بیشــتر و بیشــتر از یونــس زنگــی 
آبــادی خواهیــم شــنید و بــه همراهــی او بــا ســازمان خودمــان 

افتخــار خواهیــم کــرد. 
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ــم  ــا معتقدی ــم؛ م ــی خــود اعــالم کردی ــه قبل همانطــور کــه در بیانی
درهــم آمیختــن سیاســت و ورزش توســط سیاســتمداران و گروههــای 
پــر نفــوذ، بــا ارزشــهای جامعــه کانــادا از جملــه همزیســتی مســالمت  

آمیــز، دموکراســی و دوســتی تناقــض دارد.

ـــور و  ـــا ش ـــی ب ـــی کانادای ـــه ایران ـــای جامع ـــی و اعض ـــزاران کانادای ه
ـــدار  ـــر طرف ـــابقه پ ـــن مس ـــدن ای ـــرای دی ـــود ب ـــای خ ـــط ه ـــوق بلی ش

ـــد. ـــداری کردن خری

مـــا معتقدیـــم کـــه فوتبـــال کانـــادا توضیحـــی را مدیـــون 
ایـــن هـــواداران اســـت کـــه چـــرا ایـــن مســـابقه لغـــو شـــد. مـــا 
همچنیـــن کســـانی را کـــه ســـعی مـــی کننـــد فضـــای تهاجمـــی 
ــد  ــاد کننـ ــران ایجـ ــی ایـ ــه کانادایـ ــزی را در جامعـ و تفرقه انگیـ
ــه  ــم کـ ــی کنیـ ــویق مـ ــه را تشـ ــم و همـ ــی کنیـ ــوم مـ محکـ
ـــا  ـــن ه ـــه ای ـــرا ک ـــد چ ـــج کنن ـــی را تروی ـــتی و مهربان ـــح، دوس صل

ــتند. ــا هسـ ــه مـ ــای اصلـــی جامعـ ارزش هـ

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا از همـــه دعـــوت مـــی کنـــد تـــا جـــام 
ـــتی و  ـــج همزیس ـــرای تروی ـــی ب ـــوان فرصت ـــه عن ـــده را ب ـــی آین جهان

دوســـتی مســـالمت آمیـــز در آغـــوش بگیرنـــد.

ـــه  ـــی ب ـــی و ایران ـــال کانادای ـــدار فوتب ـــا طرف ـــون ه ـــا میلی ـــراه ب هم
موفقیـــت تیـــم هـــای ملـــی فوتبـــال کانـــادا و ایـــران در تمـــام 

شـــهرهای سراســـر کانـــادا تشـــویق خواهیـــم کـــرد.

بیانیـه در مورد
ـون  تصمیـم فدراسی
ــــادا  فوتبـــال کـان
ی ـــو بــــاز برای لغـ
فوتبـــال دوستــــانه
ایـــران کانـــادا و 

هیــات مدیــره کنگــره ایرانیــان کانادا 
ــم  ــود از تصمی ــدید خ ــدی ش ناامی
ــادا در  ــال کان امــروز فدراســیون فوتب
ــال  ــی فوتب لغــو مســابقه تیمهــای مّل

ــرد. ــام ک ــادا را اع ــران و کان ای
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پـــس از گـــذار از ایـــام ســـخت کرونـــا، آغـــاز بهـــار 
فرصتـــی اســـت تـــا قـــدردان ســـالمت خـــود و 

اطرافیانمـــان باشـــیم.

ــادا  ــان کانـ ــره ایرانیـ ــوروز 1401 کنگـ ــتانه نـ در آسـ
ـــو  ـــال ن ـــیدن س ـــرا رس ـــبت ف ـــه مناس ـــا ب ـــرد ت ـــالش ک ت
ـــهرهای  ـــذای ش ـــک غ ـــع بان ـــه نف ـــغ 11.401 دالر ب مبل
ـــو و ونکـــوور در اســـتان  ـــل در اســـتان اونتاری ریچموندهی

ـــد. ـــع آوری کن ـــا جم ـــش کلمبی بریتی

ـــال  ـــادیمان در س ـــا ش ـــود ت ـــی ب ـــوان فرصت ـــن فراخ ای
ـــر  ـــه بزرگت ـــا جامع ـــی ب ـــک کامیونیت ـــوان ی ـــه عن ـــو را ب ن

ـــم. ـــتراک بگذاری ـــه اش ـــی ب کانادای

ــده  ــت شـ ــای ثبـ ــه هـ ــذا، خیریـ ــک غـ ــن دو بانـ ایـ
ــوان  ــه در ایـــن فراخـ ــانی کـ کانادایـــی اســـت و کسـ
شـــرکت کردنـــد، در قبـــال مبالـــغ اهدایـــی، رســـید 

ــد.  ــت کردنـ ــی دریافـ مالیاتـ

جمع آوری کمک مالی 
برای بانک غذای شهرهای 
ریچموندهیل و ونکوور
به مناسبت نـوروز ۱۴۰۱
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ــف  ــای مختلـ ــفالگری دوره هـ ــار سـ ــگاه، آثـ ــن نمایشـ در ایـ
ــته  ــش گذاشـ ــه نمایـ ــازی بـ ــاق مجـ ــه اتـ ــی در سـ تاریخـ

ند: شـــده ا

اتـاق اول: آثار تاریخی ایرانی

اتـاق دوم: آثار هنرمندان معاصر ایرانی و کانادایی

اتـاق سوم: آثار تاریخی بومیان کانادا

https://iccongress.net/main/virtual-exposition-rooms/

ـــه  ـــا از س ـــد ت ـــوت میکن ـــما دع ـــادا از ش ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
ـــر 1400  ـــازی هن ـــگاه مج ـــومین دوره نمایش ـــازی س ـــاق مج ات

ـــد. ـــد نمایی بازدی

ی  نمایشـــگاه مجـــاز
هنـــر ۱۴۰۰
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رضا نامداری

میـراث ماندگـار کیهـان رضـوی
برای کنگره ایرانیان کانادا

ــال  2007 میـــالدی  ــادا در سـ ــان کانـ ــره ایرانیـ وقنـــی کنگـ
ـــت  ـــه فعالی ـــروع ب ـــی ش ـــاالن اجتماع ـــی از فع ـــت جمع ـــه هم ب
ـــاختاری  ـــاد س ـــت، ایج ـــن حرک ـــان ای ـــی بانی ـــدف اصل ـــود، ه نم
ـــا  ـــر )ب ـــان مهاج ـــه ایرانی ـــدای هم ـــازی ص ـــگ س ـــرای هماهن ب
ـــوق  ـــری حق ـــی( در پیگی ـــی و اجتماع ـــاور سیاســـی، مذهب ـــر ب ه
و منافعشـــان از طریـــق ارتبـــاط موثـــر بـــا سیاســـت گـــذاران 

ـــد.  ـــالم ش ـــتانی اع ـــی و اس ـــطوح مل ـــادا در س کان

کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در طـــی ایـــن ســـالها مســـیر پـــر 
فـــراز و نشـــیبی را طـــی نمـــوده و امـــروز بـــه عنـــوان یکـــی 
ـــان در  ـــه ایرانی ـــی جامع ـــای اجتماع ـــازمان ه ـــن س از فراگیرتری

کانـــادا محســـوب میشـــود. 

هماهنگـــی فعالیتهـــای کنگـــره توســـط هیـــات مدیـــره ایـــن 
ـــور ادواری  ـــای آن بط ـــه اعض ـــرد ک ـــی گی ـــورت م ـــه ص مجموع
ـــای  ـــط اعض ـــک توس ـــات دمکراتی ـــد انتخاب ـــک فراین ـــق ی از طری
ـــره  ـــای کنگ ـــه ه ـــی شـــوند. بســـیاری از برنام ـــره انتخـــاب م کنگ
ـــه  ـــب برنام ـــای داوطل ـــکل از اعض ـــای متش ـــه ه ـــق کمیت از طری

ـــردد. ـــی گ ـــرا م ـــزی  و اج ری

ـــی  ـــامل م ـــا را ش ـــی از فعالیته ـــف متنوع ـــا طی ـــه ه ـــن برنام ای
ــده،  ــه ایـ ــکان ارائـ ــره، امـ ــاختار دمکراتیـــک کنگـ ــود. سـ شـ
ـــه  ـــرای برنام ـــزی و اج ـــه ری ـــارکت در برنام ـــر و مش ـــادل نظ تب
هـــا را بـــرای افـــراد عضـــو و غیرعضـــو بـــه ســـهولت فراهـــم 

ـــد.  ـــی کن م

ـــا  ـــان ب ـــره ایرانی ـــات کنگ ـــال 2020، انتخاب ـــه در س ـــی ک هنگام
ـــزار شـــد،  ـــازمان برگ ـــن س ـــزار عضـــو ای ـــش از ســـه ه حضـــور بی
ـــر  ـــده ای ب ـــر عقی ـــا ه ـــا ب ـــه نامزده ـــه هم ـــواردی ک ـــی از م یک
ـــازمان  ـــن س ـــنامه ای ـــی اساس ـــزوم بازبین ـــتند، ل ـــد داش آن تاکی
ـــته  ـــالیان گذش ـــه س ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــردن آن ب ـــه روز ک و ب

ـــود. ب

ــا  ــه بـ ــح” کـ ــتگی و صلـ ــای “پویـــش همبسـ ــت هـ در اولویـ
ـــود، در بخـــش ارتباطـــی،  ـــات ب ـــده آن انتخاب ـــت قاطـــع برن اکثری
ـــای  ـــام ه ـــع ابه ـــرای رف ـــنامه ب ـــرات الزم در اساس ـــاد تغیی ایج

ـــود. ـــاره ب ـــورد اش ـــت م ـــتین اولوی ـــود، نخس موج
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ــان  ــره ایرانیـ ــای کنگـ ــده از اعضـ ــام شـ ــنجی انجـ در نظرسـ
ـــاد  ـــز، ایج ـــازمان نی ـــن س ـــای ای ـــت ه ـــوص اولوی ـــادا در خص کان
ـــود،  ـــای موج ـــام ه ـــع ابه ـــرای رف ـــنامه ب ـــرات الزم در اساس تغیی
دومیـــن مـــورد اولویـــت هـــا از نظـــر اعضـــای ســـازمان بـــود. 
ـــه  ـــد مرحل ـــن در چن ـــش از ای ـــان پی ـــره ایرانی ـــنامه کنگ اساس
ـــن  ـــی از مهمتری ـــاید یک ـــود و ش ـــه ب ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بازبین م
ـــود،  ـــازمان ب ـــدن س ـــدرال ش ـــه ف ـــازمان، ک ـــن س ـــرات در ای تغیی

ـــود.  ـــده ب ـــی ش ـــال 2018 اجرای از س

بـــه هـــر حـــال بـــا توجـــه بـــه همـــه ایـــن نـــکات، بازبینـــی 
ــره در دوره  ــات مدیـ ــای هیـ ــی از اولویـــت هـ ــنامه یکـ اساسـ
جدیـــد بـــود و کیهـــان رضـــوی، بـــا کولـــه بـــاری از تجربـــه 
ـــره  ـــات مدی ـــط هی ـــی، توس ـــی و سیاس ـــای اجتماع ـــت ه فعالی
ـــد.  ـــاب ش ـــازمانی انتخ ـــاختار س ـــه س ـــس کمیت ـــوان رئی ـــه عن ب

ـــره  ـــره کنگ ـــات مدی ـــت در هی ـــش از عضوی ـــوی پی ـــان رض کیه
ـــن  ـــدا و انجم ـــی دهخ ـــه فارس ـــه مدرس ـــادا، تجرب ـــان کان ایرانی
ـــور  ـــود از حض ـــت و آرزوی خ ـــرال را داش ـــر در مونت ـــوق بش حق
در ایـــن ســـازمان را نیـــز حفـــظ هویـــت و فرهنـــگ ایرانـــی 
ــترک  ــع مشـ ــور منافـ ــول محـ ــادا حـ ــان کانـ ــاد ایرانیـ و اتحـ

ایرانـــی- کانادایـــی اعـــالم کـــرده بـــود.

ـــره  ـــای کنگ ـــن اعض ـــه تری ـــی از باتجرب ـــت ترکیب ـــان توانس کیه
ــات  ــر روی اصالحـ ــا کار بـ ــد تـ ــع کنـ ــم جمـ ــه دور هـ را بـ
ـــاختار  ـــه س ـــای کمیت ـــک از اعض ـــد. هری ـــاز کنن ـــنامه را آغ اساس
ـــد و  ـــی میکردن ـــی را نمایندگ ـــد متفاوت ـــا عقای ـــازمانی حقیقت س
ـــردن  ـــر و کار ک ـــار یکدیگ ـــرادی در کن ـــن اف ـــن چنی ـــرار گرفت ق
ـــود.  ـــن مینم ـــی غیرممک ـــاز، عمل ـــاید در آغ ـــم ش ـــا ه ـــا ب آنه

ـــت  ـــکان مدیری ـــه، س ـــالها تجرب ـــا س ـــه ب ـــوی ک ـــان رض ـــا کیه ام
ـــر  ـــا صب ـــود، ب ـــه ب ـــازمانی را در دســـت گرفت ـــاختار س ـــه س کمیت
ـــرد  ـــت ک ـــا را دریاف ـــف اعض ـــرات مختل ـــیار، نظ ـــه بس و حوصل
ـــدد  ـــات متع ـــف، در جلس ـــای مختل ـــگاه ه ـــن ن ـــازه داد ای و اج
صیقـــل خـــورده و انتظـــارات و نـــگاه بیشـــتر اعضـــا در پـــس 
ســـاعت هـــا جلســـات مختلـــف، بـــه یکدیگـــر نزدیـــک تـــر 

ـــوند. ش

ـــه  ـــت اعضـــای کمیت ـــاعت وق ـــر س ـــا نف ـــت، نتیجـــه صده در نهای
ـــت  ـــد نخس ـــنهادی در بن ـــرات پیش ـــه تغیی ـــازمانی ب ـــاختار س س
اساســـنامه کنگـــره انجامیـــد کـــه اهـــداف و نـــگاه ســـالهای 
آینـــده ایـــن ســـازمان را شـــکل خواهـــد داد. تغییراتـــی کـــه 
ـــه ای  ـــه نتیج ـــوی ب ـــان رض ـــیار کیه ـــت بس ـــت و درای ـــا مدیری ب
ـــای  ـــد اعض ـــود درص ـــش از ن ـــید و بی ـــنودکننده رس ـــیار خش بس
ـــرات  ـــه تغیی ـــش ب ـــت خوی ـــا رای مثب ـــادا ب ـــان کان ـــره ایرانی کنگ
پیشـــنهادی ایـــن کمیتـــه کـــه بـــه تصویـــب هیـــات مدیـــره 

ـــد. ـــد زدن ـــر تایی ـــر آن مه ـــود، ب ـــیده ب ـــز رس نی

ـــت:  ـــده اس ـــا آم ـــد اعض ـــورد تایی ـــنامه م ـــت اساس ـــد نخس در بن
“ کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا یـــک ســـازمان اجتماعـــی “غیـــر 
ـــی”  ـــر مذهب ـــی” و “غی ـــر دولت ـــی”، “غی ـــر حزب ـــی”، “غی انتفاع

ـــطح  ـــچ س ـــی )در هی ـــزب سیاس ـــچ ح ـــه هی ـــره ب ـــت. کنگ اس
ـــازمان  ـــا س ـــروه ی ـــا گ ـــت ی ـــدرال(، دول ـــا ف ـــتانی ی ـــهری، اس ش
ـــه  ـــی ک ـــام درآمدهای ـــت. تم ـــته نیس ـــی وابس ـــا مذهب ـــی ی دولت
ـــره  ـــه کنگ ـــا ب ـــد ی ـــه دســـت آی ـــره ب ـــن اســـت توســـط کنگ ممک
ـــت  ـــه فعالی ـــره و ادام ـــداف کنگ ـــری اه ـــرای پیگی ـــود ب ـــدا ش اه

ـــود.” ـــی ش ـــتفاده م آن اس

ـــه  ـــع جامع ـــاه و مناف ـــت از رف ـــز حمای ـــره نی ـــی کنگ ـــدف کل ه
ایرانی-کانادایـــی، یعنـــی ایرانیانـــی کـــه مقیـــم یـــا شـــهروند 

ـــت. ـــتند، اس ـــادا هس کان

ـــت  ـــنامه، بندیس ـــه اساس ـــده ب ـــه ش ـــد اضاف ـــن بن ـــا مهمتری ام
ـــیاری  ـــای بس ـــت ه ـــت از فعالی ـــه و میراثیس ـــاید خالص ـــه ش ک
ـــته و  ـــای گذش ـــال ه ـــادا در س ـــان کان ـــره ایرانی ـــاالن کنگ از فع
بـــه خصـــوص در نســـل جدیـــد فعـــاالن آن از بـــدو تاســـیس 

ـــروز: ـــه ام ـــا ب ت
ـــایر  ـــادا و س ـــن کان ـــکاری بی ـــو و هم ـــح، گفتگ ـــت از صل “ حمای
ــی  ــش نگرانـ ــتای کاهـ ــران در راسـ ــژه ایـ ــه ویـ ــورها بـ کشـ
ـــان  ـــی آن ـــت زندگ ـــورها؛ کیفی ـــایر کش ـــادا و س ـــان در کان ایرانی

را بـــا کاهـــش ایـــن نگرانـــی هـــا بهبـــود میبخشـــد.”

ـــژن  ـــبانه روزی بی ـــای ش ـــالش ه ـــر ت ـــان اگ ـــه بیگم ـــی ک هدف
احمـــدی، ســـوده قاســـمی، شـــعله خلیلـــی، پویـــان طبســـی 
ـــان و  ـــا، داوطلب ـــر از اعض ـــیاری دیگ ـــری و بس ـــاز فخ ـــژاد، تای ن
ـــه  ـــل آن ب ـــود، تبدی ـــته نب ـــالهای گذش ـــره در س ـــان کنگ حامی
یکـــی از اهـــداف مهمتریـــن ســـازمان دموکراتیـــک ایرانیـــان 

ـــود. ـــوار ب ـــیار دش ـــری بس ـــادا، ام کان

راه همـــوار شـــده توســـط کنشـــگران نامبـــرده و بســـیاری از 
فعـــاالن نـــام آشـــنا، صلـــح طلـــب و کمتـــر شـــناخته شـــده 
ـــی  ـــه ایران ـــش جامع ـــپیدان خیراندی ـــی و موس ـــتان ایران باهمس
ـــته و  ـــار نشس ـــه ب ـــوی ب ـــان رض ـــت کیه ـــا مدیری ـــی، ب کانادای
ـــان  ـــت ایش ـــال فعالی ـــک س ـــدر از ی ـــی گرانق ـــه میراث ـــل ب تبدی
بـــه عنـــوان عضـــو هیـــات مدیـــره کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا 

ـــت. ـــده اس ش

ــماره  ــن شـ ــار چندیـ ــار انتشـ ــه در کنـ ــدگار کـ ــی مانـ میراثـ
ـــا و  ـــره اعض ـــاد و خاط ـــالها در ی ـــا س ـــر، ت ـــن و فاخ ـــه وزی خبرنام

ـــان کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا خواهـــد مانـــد.  حامی

ـــن ســـال  ـــل شـــخصی نتوانســـت دومی ـــه دالی ـــان رضـــوی، ب کیه
ـــادا را  ـــان کان ـــره ایرانی ـــره کنگ ـــات مدی ـــود در هی ـــت خ عضوی
ـــابق و  ـــای س ـــر اعض ـــون دیگ ـــور او همچ ـــا حض ـــد؛ ام ـــه ده ادام
ـــی  ـــه دلگرم ـــازمان، مای ـــن س ـــار ای ـــره در کن ـــات مدی ـــبق هی اس

ـــت. ـــره اس ـــان کنگ ـــا و حامی ـــه اعض ـــدواری هم و امی

ـــراث  ـــظ می ـــرای حف ـــره ب ـــم کنگ ـــرمایه عظی ـــه س ـــوری ک حض
ـــط  ـــده توس ـــوار ش ـــیر هم ـــه مس ـــتان و ادام ـــن دوس ـــدر ای گرانق
ـــد  ـــی خواه ـــی کانادای ـــه ایران ـــی جامع ـــی و اجتماع ـــاالن مدن فع

ـــود.  ب
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ـــران و  ـــی ای ـــدار تدارکات ـــو دی ـــف لغ ـــاد مختل ـــی ابع ـــرای بررس ب
ـــوان  ـــود را بعن ـــاالت خ ـــا مق ـــم ت ـــوت میکنی ـــما دع ـــادا، از ش کان
ـــادا  ـــان کان ـــره ایرانی ـــرای کنگ ـــی ب ـــی کانادای ـــهروندان ایران ش

ـــد. ـــال کنی ارس

ــات  ــی از موضوعـ ــی یکـ ــه بررسـ ــد در زمینـ ــاالت میتوانـ مقـ
روبـــرو باشـــد:

حامــــی گرامـــی
یک: بررسی چرایی لغو این دیدار دوستانه

دو: تاثیر اتفاق رخ داده شده بر تیم ملی ایران و کانادا

ســه: پیامدهــای ایــن مســئله در نــوع بــاز خــورد افــکار عمومــی 
جامعــه کانادایــی نســبت بــه مهاجریــن ایرانــی

ــر کــردن شــکاف های  ــرای پ ــی ب ــی کانادای ــار: جامعــه ایران چه
درون خــود چــه مســیری را بایــد پیــش بگیــرد

پنـــج: از دیـــدگاه شـــما نقـــش کنگـــره ایرانیـــان کانـــادا در 
برخـــورد بـــا ایـــن مســـائل چیســـت؟

لطفـــاً مقـــاالت خـــود را در فایـــل ورد و حداقـــل 250 و حداکثـــر 
750 کلمـــه بـــه ایمیـــل آدرس زیـــر ارســـال کنیـــد، بدیهـــی 
ـــوان  ـــی، بعن ـــتاری ادب ـــس از ویراس ـــما پ ـــاالت ش ـــه مق ـــت ک اس
ـــبکه های  ـــایت و ش ـــادا در وب س ـــان کان ـــره ایرانی ـــای کنگ اعض

ـــود. ـــرار داده میش ـــی ق اجتماع

mohammad.rad@iccongress.ca
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ــازی  ــگاه های مجـ ــده در نمایشـ ــه شـ ــار ارائـ ــری از آثـ ــا بهره گیـ ــان و بـ ــم داوطلبـ ــیار تیـ ــای بسـ ــا تالش هـ بـ
ـــان  ـــره ایرانی ـــان کنگ ـــه حامی ـــه کلی ـــود ب ـــم یادب ـــه رس ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــی تهی ـــزی زیبای ـــم رومی ـــر1400 تقوی #هن
کانـــادا کـــه بـــا کمـــک 25 دالر یـــا بیشـــتر، در شـــکل گرفتـــن فردایـــی بهتـــر بـــرای جامعـــه ایرانیـــان کانـــادا 

مشـــارکت میکننـــد، اهـــدا خواهـــد شـــد.

Calendar

ــازی  ــگاه های مجـ ــده در نمایشـ ــه شـ ــار ارائـ ــری از آثـ ــا بهره گیـ ــان و بـ ــم داوطلبـ ــیار تیـ ــای بسـ ــا تالش هـ بـ
ـــان  ـــره ایرانی ـــان کنگ ـــه حامی ـــه کلی ـــود ب ـــم یادب ـــه رس ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــی تهی ـــزی زیبای ـــم رومی ـــر۱۴۰۰ تقوی #هن
کانـــادا کـــه بـــا کمـــک ۲۵ دالر یـــا بیشـــتر، در شـــکل گرفتـــن فردایـــی بهتـــر بـــرای جامعـــه ایرانیـــان کانـــادا 

مشـــارکت میکننـــد، اهـــدا خواهـــد شـــد.

تقویـــم رومیـــزی
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