
  کنگره ايرانيان کميته حقوق بشرگردهمائی  هفتمينصورتجلسه 
  بعد از ظهر در راهروی ورودی 9-7ساعت  -سيويک سنتر نورت يورک  - 2014 سپتامبر 17 چهارشنبه

  مهدی شمس  :تنظيم
________________________________________________________________  

  :شرکت کنندگان
  مهدی شمس  - جالل مرتضوی -ايرج رضائی  -مريم ناظمی  - سيما دينی  -مليکا مجرب  -  شادی شيرادينی

  
  :موضوعات مطرحه

  
  .اين هفته نيز به علت نداشتن اطاق جلسه در راهرو ورودی سيويک سنتر بر قرار شد -1
  
  .سيما دينی يکی از اعضاء هييت مديره در اين جلسه حضور داشت -2
  
اعضاء گروه را  شادی. حاجيوند، پناهجوئی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت به سر ميبرد گفتگو به عمل آمددر رابطه با مسعود  -3

علنی شدن مورد مسعود در  مجدد پرونده مسعود و تقاضای وکيل جهت بررسی. از آخرين تغييرات در پرونده مسعود مطلع ساخت
شادی پيشنهاد نمود که تجمع اعتراضی در فرودگاه برنامه ريزی  .شدرد   CBSAاذهان عمومی، جرايد، و سوشيال مديا از طرف 

با استناد به تجربيات گذشته ايرج و مهدی اين حرکت را بی نتيجه دانسته و نظر خود را مبنی بر ديپورت نشدن مسعود اعالم و . شود
. حمايت از او برنامه ريزی شودن وسيعی در کمپيصبر کرده و در صورت عدم ديپورت او  )روز ديپورت( پيشنهاد نمودند که تا فردا

قرار شد حمايت از . تساايرانی که در مونترال ساکن ميباشد در خطر ديپورت شدن  ديگر يک پناهجوی ،رفيعی وزدر ضمن بهر
  .انجام گيرد در تورنتو و مونترال مسعود و بهرام همزمان

  
 Truth, Reconciliation, andتحت عنوان ی است در سمينار ورکشاپی که قرار جالل اعالم نمود که موضوع پيشنهادی  -4

Engagement  را به برگزارکنندکان ارائه داده و قرار بر قرار شود،  در تورنتو 2015در آپريل  در رابطه با مسائل حقوق بشری
  .بر اين است که در اين هفته به آن پاسخ داده شود

  
پ کميته حقوق بشر در رابطه با حمايت از پناهجويان را که قرار است در ماه نوامبر ايرج رضائی مديريت برپائی اولين ورکشا - 5

  .برقرار گردد به عهده گرفت
  
مريم ناظمی مديريت برپائی اولين ورکشاپ کميته حقوق بشر در رابطه با حمايت از کارگران را که زمان آن هنوز تعيين نشده  -6

  .است به عهده گرفت
  
  .به رسانه ها فرستاده شود تافعاليت های کنگره حقوق بشر مقاالتی تهيه  اطالع رسانی در رابطه باد که جالل قرار بر آن گردي -7
  
قرار بر اين گرديد بعد . صوت و تصويری مورد تائيد قرار گرفت های برنامه سری جهت اطالع رسانی عمومی پيشنهاد تهيه يک -8

تماس گرفته شود وچنانچه موافقت نمايند   ITCاز تهيه آن در اختيار هييت مديره کنگره گذاشته شود و در صورت تائيد با تلويزيون 
  .دننامه ها به صورت زنده اجرا گردراين سری ب

  
رديد که جلسات کميته هر دو هفته يکبار به صورت حضوری و يک هفته در ميان از طريق به پيشنهاد سيما دينی قرار بر آن گ -9

  .قرار بر آن گرديد که جلسه هفته آينده به صورت آزمايشی از اين طريق صورت پذيرد. اسکايپ انجام گيرد
  
  .به پايان رسيد 9:30جلسه در ساعت  -10


