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 و ما ايرانيان سازمان همياری در سيدنی
براى ما ايرانيان در غربت، هر گونه همدلى و همبستگى و از همه مهمتر، هميارى ايرانيان نسبت به هم، غنيمتى است كه  

ان سازم". شوند دور هم گرد مى آيند تا هميارايرانيان  گروهى از هر از چندگاه" امرى" با نياز به چنين . بايست پاس داشت
متاسفانه، اين . ن آنها استياز پايدارتر بيش از بيست سال فعاليت با ين تجمع ها و، يكى از قديميترين ا"هميارى ايرانيان سيدنى

چند دستگى هاى تبعيض آميزى افتاده است كه  در سيدنى را يدك مى كشد، به گردابموسسه كه عنوان هميارى جامعه ايرانيان 
آگاهی عمومی در  چند عملکرد آن را در جامعه ايرانيان به  اين سازمان، با نگاهی به .ود آمده بودبخاطر تالش در عدم آن بوج

  .رسانيممى سيدنی 

فردی از اعضای هيئت  ،برخورد به مسئله انتخابات رژيم در گذشته يکی از نقاط ضعف و انتقادی شديد به اين سازمان بود – 1
انتخابات رژيم اسالمی را در دفتر اين سازمان می گذارد که اين دهن کجی به صندوق  1376مديره اين سازمان در خرداد 

در ادامه آن وقتی رژيم جمهوری اسالمی در سال های بعد فعاليت  .م و زور اين رژيم آواره شده اندظل ،که از فشار بودايرانيانی 
 2 کردشاد همراه رقص و آواز برگزار  )2009 – 1387سال ( و در سيدنی برنامه نوروزی دادهای خود را در خارج گسترش 

ها با دعوت سفارت آن جا  برای ما روشن نيست که آيا آن(  کردندنفر از اعضای هيئت مديره سازمان همياری در آن شرکت 
 .)رفته بودند حضور داشتند يا داوطلبانه 

ز نمايندگان اصالح طلب جمهوری سه سال پيش در انتخابات سازمان همياری بخش هايی ا: دمكراسى اجراى تناقض در  – 2
هم دارند در يورشی به انتخابات سازمان همياری قصد تصاحب هيئت مديره اين  هفته نامه اىاستراليا  -سيدنى  اسالمی که در

از طرف يکی از اعضای در هفته نام پارسيان در همان زمان  .سازمان را داشتند که خوشبختانه رای نياوردند و شکست خوردند
موضعی که دوسال بعد از آن با  ،توانند عضو هيئت مديره اين سازمان باشند مطرح شد که ارباب جرايد نمیان همياری سازم

 .به فراموشی سپرده شداست که خط غالب آن دفاع از سلطنت طلبان و خاندان پهلوی  هفته نامه اىعضويت سردبير 

بجای استفاده از دو عضو  .دهند از اعضای هيئت مديره استعفاء میدو نفر 2009در سال : اعتماد به جامعه ايرانی عدم   – 3
ها به رياست هيئت مديره برگزيده می  دو عضو مشاور به عضويت هيئت مديره در می آيند که يکی از آن ،علی البدل انتخابی

سال  نيمه اول همچنين در .شودبدون اين که هيچ اطالعی به جامعه ايرانی در سيدنی از اين تغيير و تحوالت درونی داده  ،شود
کند و اصوال  نمی بيرون يعنی جامعه ايرانی درجدهند و باز هيچ خبری به  نيز دو عضو انتخابی هيئت مديره استعفاء می 2010

  .ناديده گرفته می شود ايرانيان مقيم سيدنی شعور اجتماعی 

هيئت مديره جديد در طی اين مدت  .مديريت مى گردد جديدىسيدنی توسط هيئت  ست که سازمان همياری ايرانيان درچندی ا
سازمان همياری مانند ديگر سازمان  .سياست هائی را در راستای فعاليت های اين سازمان اتخاذ کرده که جای تامل بسيار دارد

اين گونه وظيفه  .تابع سياست عمومی اين اداره می باشد شده،مالی  تامينهای رسمی مليتی که توسط اداره مهاجرت استراليا 
 .در استراليا است چند فرهنگىوری توسط اداره مهاجرت تعريف شده، از جمله کمک به بارآ مانند سازمان همياریموسسه ها 

جلوگيری از گسترش در سيدنی و نيز به گروه های ايرانی  تبعيضشاهد ناديده گرفتن کمک های بدون  ى استمتاسفانه ما مدت
به مانعی در راه  ،اسی هيئت مديره کنونی برمی خيزدهای سي ديدگاهاين سياست ها که از .بوده ايم قیمترفرهنگی  هاىکاربرخى 
ناگفته نماند كه در همين زمان، كارهاى مفيدى نيز توسط اين دوره  .شده است تبديلايرانيان استراليا باهم  تنگاتنگارتباط 

 .مديريت در سازمان هميارى صورت گرفته است

ی، فرهنگی و به مسائل ايرانيان سيدنی اعم  از سياس ،از زمان شکل گيری "استراليا –ايران  جنبش کارگریهمبستگی با  کميته"
در خدمت اهداف و برای برخی کارها تعدادی از جلسات کميته در سالن کتابخانه تا مدت ها  .مى كنداحساس مسئوليت معيشتی 

از  سياسی وفرهنگی  ،فتن سالن بزرگتر جهت مراسم های  اجتماعیبرای گر .شد می ايرانيان در مکان سازمان همياری برگزار
 2009تا اين که در اواخر سال  .کرد کرديم زيرا هزينه سالن تقريباً به نصف تقليل پيدا می امکانات سازمان همياری استفاده می

ميز کتاب کميته همبستگی اجازه گذاشتن ميز کتاب در گيرد و به  سازمان همياری اعالم کرد که ديگر سالن برای کميته ما  نمی
به ى تبعيض آميز از جانب سازمان همياری ايرانيان، اين سياست ها اوايل امسال در اعتراض به . دهد مراسم های خود را نمی

رسانی به جامعه  عدم اطالع ،عدم شفافيت تشکيالتی و سياسی ؛از جمله موضوعات با برشمردن بعضی از ه،ها نامه ای نوشت آن
و اين که اين سياست همخوانی با سنت های ارتجاعی رژيم  2009و جلوگيری از رقص شرکت کنندگان در مراسم مهرگان سال 

 ما به كميتهبه روی  گرفتن سالن ه نبودن مکان کافی و بستن امکانجلوگيری از ميز کتاب به بهان در داخل کشور می باشد، 
   .خواهان يک جلسه مشترک شد ،فعال جامعه ايرانی يکی از گروه های عنوان
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طرح مسائل  به اين جلسه تشکيل شد ما با اعتماد متقابل نوشتن گزارش جلسه را به عهده هيئت مديره سازمان همياری گذاشتيم و
د هيئت مديره گزارش نشان می داد که افرا. بعد از مدتى گزارش نشست مشترک، با سازمان همياری بدست ما رسيد .مپرداختي

اشاره اى به آن و . گزارش سازمان هميارى از اين جلسه ضميمه مى باشد .ظاهرا با خودشان به تنهايى، جلسه  داشته اند
 .توضيحات نوشته نشده ما را در صورت جلسه در زير مى آوريم

اين سرويس چند شکايت از طرف  علت تصميم هيئت مديره برای قطع"در رابطه با عدم کرايه کردن سالن در گزارش آمده بود 
از جمله بدنبال برگزاری مراسم سالگرد اعدام زندانيان سياسی توسط همين کميته در اين  "دورتی کاميونيتی سنتر"مديريت سالن 

ان برنامه يادمان کشتار زندانيان سياسی توسط ما نبوده و کميته سازمانده مراسم از درون يک فراخو ،ما توضيح داديم". سالن بود
آيا سازمان  .و در يک جلسه عمومی شکل گرفت که سه نفر از جمع فراخوان دهنده آن از هيئت مديره سازمان همياری بوده اند

و  همياری بايد تصميم به قطع اين خدمات بگيرد؟ و يا به شيوه بهتری جلسه بگذارد و اين مشکالت را با بحث و توضيح حل کند
 .تر اين است که در تصميم اشتباه خود تجديد نظر کنيدبه .الن سالن توضيح دهدبه مسئو

هيئت مديره  نادرست بوده که مورد تائيد 2009سال  در مراسم مهرگانی از رقص توسط حاضران جلوگيرما اشاره كرديم كه 
ساختمان مرکزی  اين بود که آنها قبل از گرفتن سالن نمی دانستند که در هيئت مديرهقرار گرفت و توضيح  سازمان هميارى نيز

با وجود اين از آن جا که قراری برای رقصيدن در برنامه "   :در متن گزارش آنها آمده است. بهائی ها رقصيدن ممنوع است
 در اينجا مشخص است كه، هيات مديره ".شد شد اين ضابطه باعث نگرفتن سالن نمی مهرگان نبود اگر هم قرارداد خوانده می
 .سازمان هميارى وسيله را توجيه مى كند

در رابطه با تغييرات در درون هيئت مديره و عدم اطالع آن به مردم و نيز برگماری های نادرست  بطور مثال دو نفر از 
دو عضو علی البدل نيز وجود داشته است چرا بايد دو عضو مشاور، هئيت  عضويت هيئت مديره استعفاء دادند كه در عين حال

کميته همبستگی می توانستند با سئوال از يکی از اعضاء هيئت "به قسمتی از جواب هيئت مديره توجه کنيد؛  .. .مديره بشوند و
در آن جلسه هيئت مديره پذيرفت که اين پيشنهاد خوبی است و ما در آينده  ".مهرگان به نگرانيشان پايان دهند مديره در شب جشن

بعدی نشان داد که در تحوالت بعدی هم از همين شيوه پنهان کاری استفاده شد و  اما عملکرد .کنيم اطالع رسانی عمومی می
روند بعدی نه اين که تجديد نظری را نشان نداد  .اعالم نشد" داخلی " استعفاء دو تن ديگر از هيئت مديره به عنوان يک مسئله 

 .اطالع رسانى به جامعه، تنها نگرانى ما است متاسفانه اعضاى هيات مديره، فكر مى كنند كه عدم .بلکه هم چنان پيش رفت

مكان كافى در سالن وجود ندارد و با توجه به اعتراض  اظهار داشتند در ابتدا آنان كميته، جلو گيری از گذاشتن ميز کتاببراى 
کتاب کمونيستی که ميز کتاب ما يک ميز  ما به وجود جاى كافى، اعضاى هيئت مديره سازمان هميارى به تناقض گويى افتادند،

در رفت و آمد است نمی تواند .. .بهائی ها و مسلمانان و ،سلطنت طلبان ،است و بعلت اين که سازمان همياری با صاحبان شغلی
اينجا قضاوت را بر عهده صاحبان (، ميز کتاب بگذاريم برگذار مى كندبه ما اجازه دهد که در مراسمی که سازمان همياری 

 با وجودى كه همين گفته اين افراد خود .)ريم كه آيا با برگذارى ميز كتاب ما مخالفند؟ارده در باال مى گذشغلى و گروه هاى نامب
حتی  .کتابخوانی و يک کار فرهنگی استبه که ميز کتاب تشويق اعالم نموديم  است، آشكار سركوب آزادى عقيده و بياننوع يك 

انواع  ،يک ميز کتاب کمونيستی نيست ساساا ها در سيدنى فعاليت دارد وكارى فرهنگى است و سال توضيح داديم که ميز کتاب 
به حذف فرهنگ و نيروهای  مصممجديد هيئت مديره  اعضاى متاسفانه،ولی  .ب ها را شما می توانيد در آن پيدا کنيدکتا عنوان

  .بودندمترقی در جامعه 

ده گرفتن اصول ارتباط متقابل نه تنها اين نشان از نادي. آمده بود تنها يک جمله از صحبت های رفقاى نماينده کميته مادر گزارش 
زديکی به جريان های ارتجاعی هيئت مديره در اتخاذ سياست های ضد فرهنگی و ن بلکه مشخص مى كرد که اعضاى داشت
 ،اندبرای کسانی که تاريخ ايران و مردمان شرافتمندش را با تاريخ شاهان خونخوار و ستمگر ايران اشتباه گرفته  .هستندمسر

 ، بايد روشن کرد که ظاهرا به ميز کتاب و کتابخوانی و کار فرهنگی آگاه گرانه حساسيت منفی نشان می دهندبرای کسانی که 
مشکالت ايرانيان سيدنی دادن به عناصر دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسالمی هيچ دردی از  تحت عنوان متحد کردن ايرانيان بها

   . باز خواهد کرد .... راديو ها و رسانه های گروهی و  ،ها را در روزنامه هادوا نخواهد کرد و پای آن

. وجود دارد" استراليا -ش كارگرى ايرانكميته همبستگى با جنب" در تداوم تناقضات اين سازمان با جامعه، برخورد به ميز كتاب، 
برنامه ( در سال هاى گذشته مسئولين سازمان هميارى با دعوت از ميز كتاب ما، خواهان شركت آن در برنامه هايشان بودند 

های با سمت گيری  كه پيشتر اشاره شد، برخوردهای ضد فرهنگی متاسفانه) بدر 13هاى در سالن و يا در هواى آزاد مانند 
از موضعی  بدر امسال 13ميز کتاب در  پايىدرخواست کميته ما برای برکه سازمان همياری با  ن جا کشانيدمشخص کار را به آ

يئت وقتی هم ه دادکبابی ها قرار های ايرانی و چلو در صف صاحبان مشاغل مانند مغازه را آن ،کامالً کاسبکارانه و جانبدارانه
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. ، ما را به تحويل به سکيورتی و پليس تهديد كردروبرو شد كسب و كاررهنگی و سان ديدن کار فمديره با اعتراض ما که به يک
و  غير انتفاعی روشن کرده بوديم که ميز کتاب ما نه تنها سود آور نيست بلکه  ،"کمک به ايران و ايرانی"ما برای اين مدعيان 
ا وجود عدم تمايل، كميته ما برای اين کار فرهنگی ب.  اين ميز کتاب را برپا می کند ،تعهد انسانی و اجتماعیکميته ما از موضع 

برای ايرانيان به  ميز کتابی بر پا کند و ،بدر 13وجهى هم پرداخت تا اجازه داشته باشد در مراسم ملی تاريخی ايرانيان يعنی 
 .کتاب خوانی تشويقی باشد

هيئت اما، . كه ميز كتاب خود را برگذار كنيم ، با هماهنگى با هيات مديره سازمان اجازه گرفتيم2010در مراسم جشن مهرگان 
مديره سازمان همياری، حتی اجازه نداد تابلو اسم ميز كتاب کميته ما در جشن مهرگان گذاشته شود، و اين کار را سياسی می ديد 

شود سياسى  آيا جشنی که بايد يادآور وقايع تاريخی و مروری بر آن باشد، تبديل به يک جريان سلطنت طلبانه ارتجاعی می اما
معلوم نيست که اين ايران ما بدون مردمش بدون دهقانانش با حذف ديگر مليت هاى درونش، که در فصل محصول  !نيست؟

چرا در جشنی که اساساً مردم پايه اساسی آن بوده اند هيچ صحبتی از  يپرداختند چه مقوله ای است؟کوبی مبرداری به جشن و پاي
يخ پرستی شاهانه و بدون محتوی، مضمون اصلی جشن مهرگان می شود، آيا اين کار سياسی مردم نيست و قبر کوروش و تار

 نيست؟

و حمله عوامل جمهورى اسالمى به  1358اگر از كل تاريخ ديكتاتورى ضد فرهنگ و كتاب در ايران بگذريم و تنها وقايع سال 
عمل كرد هيات مديره سازمان هميارى نسبت به ميز . وريمكتابفروشى ها و ميز كتاب هاى خيابانى و آتش زدن آنها را بياد بيا

عدم مكان كافى، مارك كمونيستى زدن، ميز كتاب را در كنار ساير اصناف ( كتاب كميته ما و توجيهات آگاهانه يا ناآگاهانه آنها، 
هم در كشور استراليا نمى  آن ، آيا شما را به ياد عملكرد حكومت اسالمى در اوايل انقالب،)قرار دادن و حذف تابلو ميز كتاب

 اندازد؟

ينه را برای نفوذ سازمان همياری در طوالنی مدت تاثيرات مخربی در جامعه ايرانی خواهد گذاشت وزم سياست های ديگر
از جمله می توان به قطع کمک به گروه های  .عناصر جمهوری اسالمی و سلطنت طلبان در بين ايرانيان سيدنی آماده می سازد

 به صورت جانبدارانه گروه های ديگر  بهمختلف ايرانی در گرفتن سالن با قيمت ارزانتر و نيز قطع استفاده از سرويس های خود 
برای خود سياست برخورد به ديگران را تعيين می کند و به خود اين اجازه را  همياری با هيئت مديره جديدش، نسازما .نام برد

هيئت مديره امکانات دولتی اداره  اعضاى .تبعيض آميز داشته باشددهد که نسبت به گروهای کاری ايرانی موضع گيری  می
کميته "مانند  امکانات بطرف گروه ها و سازمانهايىبستن  ن قرار دهند ومهاجرت را هم حاضر نيستند در اختيار همگانی ايرانيا

 الش خود را در خارج از کشور بهيعنی موضع گيری عليه کسانی که تمام ت ،"استراليا -ايران یکارگرجنبش همبستگی با 
روشنفکران و  ،دانشجويان ،دفاع از زنان ،و در دفاع از کارگران و زحمتکشان ايران اسالمی جمهورى مبارزه عليه رژيم

و بخاطر فشار به جمهوری اسالمی و ايستادن در مقابل دست درازی های اين رژيم دردنده خو عليه سمتديدگان جامعه نويسندگان 
  .کميته ما به اين مبارزه و دفاع مفتخر است .سازمان داده است

اين که ما امروزه از حق نه تنها کميته همبستگی بلکه هر نيروی مترقی ديگری برای بيان نظرات و آزادی فعاليت هايش دفاع 
رژيم جمهوری اسالمی هر کس  سرنگونى برای اين که در فردای .سيدنی بر نمی گردد در می کنيم فقط به محدوده ايرانيان

خود را وصی و قيم مردم قلمداد کند بايد از همين امروز کنترل متقابل سازمان های  ،قدرت و امکاناتنتواند با دست انداختن به 
از  .سازمان داد و تبديل به يک نوع برخورد و فرهنگ نهادينه در جامعه کرد) اگر چه در سطح محدود ( اجتماعی جامعه را 

بطه با سياست های نادرست و ضد دموکراتيکی که هيئت مديره اينرو ما از همه ايرانيان مقيم سيدنی می خواهيم که در را
 .ئت مديره به جامعه ايرانيان شوندسازمان همياری اتخاذ کرده و می کند ساکت ننشسته و خواهان جوابگوئی اين هي

نوشته شده با اين حال ما با طرح مسائل  2011در اوايل ژانويه  اين مقاله قبل از آخرين انتخابات هيئت مديره سازمان همياری
ها بتواند نقش متهدانه ای نسبت به جامعه  تالش می کنيم که هيئت مديره جديد با آگاهی از مسائل گذشته و با درسگيری از آن باال

  . ايرانی در پيش گيرد 
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 کميته همبستگی با صورتجلسه هيئت مديره سازمان همياری ايرانيان با

  استراليا –جنبش کارگری ايران 

 2010 ژانويه 28
،  محمد حسينی پور    و آقايان–گيتی تيموری ،  سوزان رزم آرا خانمها: از سازمان همياری ايرانيان: حاضرين 

   و سيروس رزاقی پور جهان ورکی، سيامک قهرمان، مجيد موسوی، احمد اکبری
  محمديانو هاشم  اميديان آقايان طاهر پرتوی، نوروز: از کميته همبستگی

                                                                                                                   
 با   استراليا که–ی با جنبش کارگری ايران  طبق قرار قبلی سه نفر از اعضای کميته همبستگ5.30در ساعت 

در آغاز جلسه مراسم معرفی به عمل . ارسال نامه ای سئواالتی از هيئت مديره داشتند در جلسه حضور يافتند 
از اعضای آقای اميديان . در ابتدا خانم رزم آرا، رئيس سازمان، از لحن نامه نوشته شده انتقاد کردند .آمد

ند که در اين جلسه برای همکاری و تفاهم شرکت کرده اند و گرنه می توانستند از طرق همبستگی اظهار داشت
  .ديگر حرکت کنند

  
سئواالت يک به يک توسط آقای سيروس رزاقی پور خوانده شد و توسط اعضای هيئت مديره و مشاورين به 

  .آنها پاسخ داده شد
 

رفتن مکان های برگزاری مراسم ايرانی در سيدنی به سازمان همياری قبال برای گ ("در پاسخ به سئوال اول * 
گروه های مختلف خدماتی انجام می داد که شامل گرفتن سالن از گروه های فرهنگی و دولتی استراليائی با قيمت 

حذف اين سرويس به . ارزانتر و سهولت در رزرو کردن اين مکان ها برای گروه های مختلف ايرانی می شد 
حتی  با سياست های اداره مهاجرت استراليا مبنی بر رشد گروهای  قومی و کمک های فرهنگی گروه های ايرانی 

   )".اجتماعی متضاد است
باشد   اين سرويس به هيچ عنوان جزو برنامه های خدماتی اداره مهاجرت نمی :در پاسخ به اين سئوال گفته شد 

گروه هايی که نياز به اجاره سالن برای جلسات و سرويسی بود که بنا به تصميم هيئت مديره برای کمک به 
 علت تصميم هيئت مديره برای  .عمومی داشتند داده می شد تا با استفاده از بيمه سازمان اجاره کمتری بپردازند

بدنبال جلسه برگزاری از جمله  سنترمديريت سالن دورتی کاميونيتی از طرف شکايت چند قطع اين سرويس 
: مديريت سالن شکايت داشت که . زندانيان سياسی توسط همين کميته در اين سالن بودمراسم سالگرد اعدام 

وجه نظافت سالن را رعايت  چهيه  سالن را ديرتر ترک کرده وب–برگزار کنندگان پيش از ساعت به سالن آمده 
ز اين سالن را به  پس اادمه يابد سازمان همياری را تهديد نمود که اگر چنين وضعی ،مديريت سالن. نکرده اند

    .سازمان اجاره نخواهند داد
 از بيمه سالن استفاده کرده و خود مستقال سالن را ،د با پرداخت مبلغی بيشترن می توانها گروهمه از آنجا که ه
   .ه تصميم گرفت اين سرويس را قطع نمايد مگر در مواردی که به تصويب برسدهيئت مديراجاره کنند، 

  .ر اين مورد قرار شد اين مطلب در هيئت مديره مور بررسی مجدد قرار گيرد پس از بحث گفتگو د
 
سازمان همياری در مراسم جشن مهرگان که در بهائی سنتر برگزار کرده است بر طبق  (":  سئوال ديگر *

ن خواست مسئولين بهائی سنتر از رقص افرادی از شرکت کنندگان در اين مراسم ممانعت بعمل آورده است که اي
ممانعت  با ارتجاعی ترين سنت های رژيم اسالمی در ايران همخوانی داشته و برای اينکه به يک روند فرهنگی  

 )".تبديل نشود ، بايد به آن شديدا برخورد کرد و کسانی را که اين ممانعت را بعمل آورده اند مورد توبيخ قرار داد



 

 

توانيم مديريت سالنی را  هر سالنی ضوابط ومقررات خود را دارد وما نمی: در پاسخ به اين مورد گفته شد 
هيئت مديره با توجه به برنامه های آقای سيروس رزاقی پور گفتند که . بخاطر ضوابط ومقرراتشان توبيخ کنيم 

ص دادند گو اينکه ايشان ريز قرارداد و شن مهرگان و موقعيت سالن بهايی سنتراين سالن را مناسبترين تشخيج
با وجود اين از آنجا که قراری برای رقصيدن در برنامه مهرگان . مقررات سالن در مورد رقص را نديده بودند

درمورد اجاره اين سالن برای .  اين ضابطه باعث نگرفتن سالن نمی شدداد خوانده می شد راگر هم قرانبود 
 که برای برنامه هائی که درآن رقص نباشد مانند سخنرانيها ويا اين است مديره بر برنامه های آينده نظر هيئت
 ولی نه برای شود از آن استفاده نمود وباز هم می است بسيار مناسببهايی سنتر موسيقی های سنتی سالن 

  .برنامه هايی که قرار است با رقص شرکت کنندگان همراه باشد
 
به مفهوم ( ی در رابطه با جامعه ايرانی دارای شفافيت تشکيالتی و سياسی سازمان هميار (" :سئوال ديگر *

برای مثال ، شما در مراسمی فردی رابه عنوان رئيس  هيئت مديره معرفی کرده . نيست ) سياست های اتخاذ شده 
ياری و جامعه ايرانی بايد از تصميمات هيئت مديره سازمان هم. ايد که حتی عضو علی البدل هم نبوده است 

   ").کارهای انجام شده آگاهی دائمی و کافی داشته باشد
بال استعفای آقای کامران کشاورز از رياست هيئت مديره پيشين ن بد :در پاسخ به اين سئوال توضيح داده شد که 

چون زمان کوتاهی به مجمع عمومی باقی مانده بود هيئت مديره از آقای احمد اکبری که مشاور سازمان بودند 
اين تصميم در صورت جلسه هيئت مديره . خواست که سرپرستی سازمان را تا مجمع عمومی عهده دار شوند

کميته همبستگی می توانستند با سوال از يکی از اعضای هيئت مديره در شب جشن مهرگان به . ضبط شده است
  . نگرانی شان پايان دهند

. 
ازمان همياری بر گزار کرده است  ، از برگزارى ميز در يکی از مراسم های عمومی که س (":سئوال ديگر *

آتاب آميته ما آه فعاليتى آامال و اساسا فرهنگى است و در جهت تشويق و ترويج آتاب خوانى و فرهنگ ايرانى 
بوده و سال هاست آه در مراسم های مختلف برگزار مى شود ، متاسفانه با بهانه نبودن مكان براى ميز آتاب 

 )"  آمدجلوگيرى بعمل
 پاسخ داده شد که اين مورد هم جزئی از ضوابط سالن بود که اجازه ميز کتاب بدليل سياسی بودن برخی از *

مناسب باشد ولی اجازه اگر سالنی برای برنامه های سازمان اين نکته نيز ياد آوری شد که . دادند کتاب ها نمی
نباشد ندهد ، بازهم هيئت مديره می تواند آن سالن را زو برنامه سازمان وش کتاب يا برگزاری نمايشگاه که جفر

هائی که مجاز بوده به کميته داده شده است و می تواند  درضمن اين سرويس در طول سالها در سالن. بگيرد
به پيشنهاد يکی از اعضای هيئت  .ادامه داشته باشد مگر اينکه به دليلی هيئت مديره تصميمی جز اين بگيرد

  .در ارتباط با فروش هر گونه نوشتجات سياسی در برنامه های سازمان تجديد نظر شودمديره قرار شد 
 

در  سئوال کردند که اعضای کميته همبستگی در اين جلسه اعضای هيئت مديره بخصوص خانم رزم آرا از * 
آنان در دانی داده است آيا حتی يکبار هم مورد قآنها طول اين سالها که سازمان اين سرويس ها وخدمات را به 

آيا هيچگاه در مجامع  ؟ستداوطلب همکاری با اين سازمان شده اآنها آيا هيچگاه يکی از  قرار گرفته است ؟
  ند يا آمادگی خودرا برای عضويت در هيئت مديره اعالم کرده اند؟عمومی اين سازمان شرکت کرده ا

  
        . بپايان رسيد6.30اين جلسه در ساعت 

  


