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 با تشکر از شهرما
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این مراسم که میرود به روز نمادین برخورد و . جمین مراسم عزاداری عاشورا روز سه شنبه گذشته در تورنتو برگزار گردیدپن

رودرروئی موافقین و مخالفین جمهوری اسالمی در تورنتو مبدل گردد، امسال بر خالف چهار سال گذشته نتوانست اجازه برگزاری 

طبق روال همیشگی مخالفین که اکثرن از گروه های چپ بخصوص اعضای سازمان . اشددر خیابان یانگ را از پلیس داشته ب

کمونیست کارگری بودند حوالی ساعت هشت صبح در میدان مل لستمن جمع شدند و ساعت ده حرکت خود را به طرف خیابان 
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اخته و امسال نیز از علمی که سال عزاداران نیز قبل از ساعت ده صبح در خیابان دوریس به تدارکات پرد. دوریس آغاز نمودند

 .گذشته به تجهیزات خود اضافه و طبل های تهیه شده از ایران استفاده نمودند

 
 
 

  

ICCMA.CA 

 عاشورای 9102 – کنگره ایرانیان

 و برخورد نمادین روز به میرود که مراسم این .گردید برگزار تورنتو در گذشته شنبه سه روز عاشورا عزاداری مراسم پنجمین

 ...مب تورنتو در اسالمی جمهوری مخالفین و موافقین رودرروئی

10     12 Comments     1 Share 

Behrang Rahbari 

 ! طبق معمول مقاله های بی نام و نشان

 . نفر با احتساب غیر ایرانی ها ۰۱۱نفر نبود ، در نهایت  ۰۰۱۱جمعیت هم 

 .ی آنالین شهروند موجود است برای راستی آزماییتمام تصاویر بدون هیچ کم و کاستی در بخش ها
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Hamidreza Tehrani 

ثواب در پیاده روی هستش اونم از مبدا تهران تا کربال ، اون موقع حسین هنوز شعور ! پاشید برید کربال اینکارارو کنید عزیزان

 تورونتو نداشته
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Medi Shams 

 بهرنگ جان،

 .فکر کنم یک کم که چه عرض کنم بلکه خیلی کم لطفی و بی انصافی میکنی -

 :اولن این مقاالت بی نام و نشان نیستند

اگر شما از من نویسنده این مقاالت شناختی نداری آنرا . فکر نکنم تا به امروز کسی در کامیونیتی ما شفاف تر از من عمل کرده باشد

اگر هم میخواهی از من شناختی داشته باشی لطفن به یکی از این سایت های عکس . ودت بگذاربه حساب بی اطالعی و کم توجهی خ

 .همراه مراجعه کن

 .فکر نکنم کسی تا به حال در کامیونیتی اینقدر مثل من به مستندسازی و جمع آوری اطالعات اهمیت داده باشد -

بصورت منطم هر هفته یک  3102من از سال . ل من مقاله نوشته باشدباز هم فکر نمیکنم تا به حال کسی در کامیونیتی اینقدر مث -

 حاال شما میگویی مقاالت بی نام و نشان؟. مقاله منتشر کرده ام

این را هم اضافه کنم که اگر این مقاالت بی نام و نشان . به هر حال از اینکه شما هم یکی از خوانندگان مقاالت من هستی خوشحالم -

 .آن حساسیت نشان داده نمیشد و امروز من سر از دادگاه در نمیاوردمبودند اینقدر به 
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Medi Shams 

 بهرنگ جان،

دومن به احترام و اعتبار خودت نه، ولی به احترام و اعتبار شهروند و آن دوربینی که به دست گرفته ای یک کمی در سخن گفتن و  -

بر این  من همیشه از مدافعان و ترغیب کنندگان دوربین و فیلمبرداری بوده ام، چون. داد تامل به خرج بدهآنهم در رابطه با آمار و اع

 .باورم که تصویر دروغ نمیگوید و این اجازه را به همه میدهد که خودشان قضاوت کنند

. در خدمت شهروند بوده ای 3100شما در صفحه فیسبوکی ات خود را ژورنالیست شهروند معرفی میکنی و میگویی که از سال  -

لطفن . آیا در تمام این مدت گزارش های تصویری تهیه میکردی؟ خیلی دوست دارم با کارهای خبرنگاری شما آشنایی پیدا کنم

 .راهنمایی کن
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رنه میدانی وگ. آنچه مسلم است، این اولین باریست که شما از مراسم عاشورا گزارش تهیه میکنی و به این موضوع توجه کرده ای -

آنهم به این دلیل که هر سال تعداد شرکت کنندگان از . که من از سال گذشته شمارش تعداد عزاداران را از طریق ویدئو انجام میدهم

امسال هم اگر توجه کرده باشی نوحه خوان مراسم، تعداد شرکت کنندگان . پانصد نفر شما تا چند ده هزار برگزارکنندگان تغییر میکرد

متاسف هستم که باعث بی اعتباری شما . من این ویدئو را آخر هفته تهیه و به اشتراک خواهم گذاشت. ده هزار اعالم کرد را چند

 .در ضمن قصد دارم که با شهروند هم تماسی بگیرم. ولی من آنرا به حساب شهروند نخواهم گذاشت. خواهد شد

زیدی که با یکی از برگزارکنندگان و مسئولین اصلی این مراسم مصاحبه بهرنگ جان، شاهد بودم که چقدر تالش کرده و اصرار ور -

ما با بی توجهی، دروغ و جانب داری هایمان باعث شده ایم که اعتماد در ! شاید حاال متوجه بشی چرا. کنی و ایشان زیر بار نرفت

پلیس، )نی و هی به رخ این و آن میکشی شما اگر کارت خبرنگاری را به سینه ات میز. جامعه، بخصوص به نشریات از بین برود

 .و انتظار داری که برایت امتیاز خبرنگاری قائل شوند، باید حرمت آنرا هم حفظ کنی.....( برگزار کنندگان

امیدوارم این برخورد اول و کوچک من و . اشتباه برای شما تا زمانی جایز است که تکرار نگردد. بهرنگ جان، شما جوان هستی -

رفتم که در فیسیوک ازت تقاضای دوستی کنم، . هر دوی ما آموزنده بوده و آغازی برای فعالیت های وسیعتر بعدی ما باشد شما برای

دنبال گشتم که ببینم آیا دگمه ای برای تقاضای دوستی بیشتر و آنهم با مهر و محبت و صمیمیت وجود دارد، . دیدم که دوست هستیم

هرکسی که بخواهد که در گفتگوی حضوری بعدی من و شما حضورداشته باشد دعوت به قهوه، چای و از اینرو از شما و . پیدا نکردم

 .آبجو میکنم

چون به نظر من سانسور و حذف در . اگر خواستی عددت را با توضیح تصحیح کن ولی حذفش نکن. یک خواهش هم از شما دارم -

چون در جریان حقوقی که در گیرش هستم به موارد . خواهی نیست نیازی هم به معذرت. روزنامه نگاری جنایت به حساب میاید

قوانین کانادا میگوید شما در جایگاه روزنامه نگاری میتوانی افترا بزنی، دروع بگوئی و حتی نظراتی . بسیار ارزنده ای پی برده ام

. ش برای جامعه بیشتر از مضرراتش بوده استرا بیان کنی که قوانین آنها را محکوم میکنند به شرطی که بتوانی ثابت کنی که منافع

برای همین آماری که شما دادی با هر نیتی که بود چون باعث بوجود آمدن این گفتگو شد که حداقل برای من خیلی مثبت بود، قابل 

 .قبول است و من آنرا به عنوان افترا و اکاذیب تلقی نمیکنم
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Medi Shams 

  آقا، من در مورد شما چی باید بگم که به آبجو دعوت بشم؟
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 .شما هم دعوت شده ای، البته در این مورد خاص بستگی به پذیرش بهرنگ عزیز دارد
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  .اینکه نباید دلیل محرومیت برای من باشه. حاال این دوستمون شاید نخواستن بیان
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Medi Shams 

 :یمیلی که چند لحظه پیش برای شهروند فرستادماینهم ا

 با سالم بر نسرین و حسن عزیز،

شاهد تالش ایشان . حضور بهرنگ رهبر در مراسم عزاداری عاشورای امسال جهت تهیه گزارش برای شهروند باعث خوشنودی بود

 .حظات قابل تقدیر استدر جهت مصاحبه با افراد، حضور در زمان و مکان های حساس برای فیلمبرداری و ثبت ل

ولی متاسفانه نکته ای که باعث نوشتن این نامه شد کامنت خبرنگار جوان ما و شما در رابطه با مقاله این هفته من در صفحه فیسبوکی 

ن ایشان مقاالت اینجانب را بی نام و نشان خطاب میکند، که در رابطه با این مورد اصلن اعتراضی ندارم که ایشا. باهمستان است

 .نظر شخصی خود را عنوان کرده است، و تازه من حق را هم به ایشان میدهم چون به واقع به دنبال بی نام و نشانی ام

ولی دراینکه تعداد شرکت کنندگان در مراسم را حدود پانصد نفر اعالم میکند و اشاره هایی هم به گزارشات در بخش آنالین نشریه 

اقف هستید که یکی از مهمترین معضالت جامعه ما بی اعتباری نشریات و بی اعتمادی حاکم در و. شهروند میکند باعث نگرانی است

به سهم خود در توضیحاتم در . کامیونیتی است که هر دو ریشه در جانبداری ها و خبرهای نادرست و بطور کلی بی توجهی هاست

م که به عنوان یکی از خوانندگان نشریه شما و یکی از صفحه باهمستان موضوع را با بهرتگ عزیز در میان گذاشتم و الزم دید

 .عالقمندان به افزایش تقویت و توان کامیونیتی این موضوع را با شما نیز در میان بگذارم

 .امیدوارم که این گپ دوستانه به عنوان گالیه تلقی نگردد

 دوستدار شما مهدی شمس –با تشکر 

 لینک کامنت بهرنگ عزیز در صفحه باهمستان
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 ! عبارت جالبی بود!!! به رخ کشیدن 
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مثل همیشه اختالف زمان و مکان و مقام ما را نسبت به . هی با بهرنگ عزیز داشتمگفتگوی کوتا" دختر آبی"دیروز بعد از مراسم 

 .یکدیگر کر و کور کرده بود

انشاهللا این ویدئو به ایشان کمکی کند و ایشان با . بهرنگ عزیز باز هم اصرار میورزید که رقم اعالم شده ایشان صحیح میباشد

ری را در اختیار آنهاییکه به اطالعات و گزارشاتی که ما در اختیارشان میگذاریم شمارش مجدد کمکی به من بکند که عدد صحیح ت

 .اعتماد میکنند، بگذاریم

به من گوشزد میکند که . بهرنگ عزیز تعجب کرده بود که چرا من به تعداد شرکت کنندگان و کامنت ایشان اینقدر اهمیت میدهم

دوست دارم به ایشان بگویم که مدت هاست که دیگر پروری و . مفکر هستنداینگونه رفتار ها باعث تضعیف آنهایی میشود که ه

دوست دارم به ایشان بگویم که حرف ایشان مثل این میمونه که در خانه من را زده باشد و بعد بگوید چرا . باوری را کنار گذاشته ام
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که اگر من به کامنت ایشان اهمیت میدهم به خاطر دوست دارم به ایشان بگویم . در را باز کردی چونکه ممکنه دزد وارد خانه شود

اینست که به خود ایشان، به نشریات، به شهروند، به آنهاییکه مقاالت و گزارشات ما را در نشریات میخوانند و روی حرف های ما 

کسی ندارم و و زمانی هم که منافع جمعی مطرح میشود، من به عکس ایشان هیچ حرف خصوصی با . حساب میکنند اهمیت میدهم

 .سوشیال مدیا را بهترین جا برای گفتگو میدانم

. امیدوارم که بهرنگ عزیز را به اندازه کافی تحریک کرده باشم که به دنبال آن باشد که مچ من را بگیرد و خالفی از من را افشا کند

 .هیه کرده و اظهار نظر کندامیدوارم چیزی را در او بیدار کرده باشم که از این به بعد با توجه بیشتری گزارش ت

https://www.facebook.com/.../pcb.../2445732558856946/ 

 

VIDEO 
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Nasrin Almasi 

 .نظرات و حرف های شما در این پیوند متین و دقیق است. آقای شمس متشکر برای اطالع رسانی دقیق

 راستی می دانید این ویدئو را چه کسی تهیه کرده بود؟

1y 

Medi Shams 

 .اگر منظور شما ویدئوئی میباشد که من برای شمارش شرکت کنندگان استفاده کرده ام، من خودم آنرا تهیه کرده بودم
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