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که بیش از صد و پنجاه روز در بازداشت اداره مهاجرت  مسعودشادی گزارش مفصلی از روند کار  -1
 .در اختیار گروه قرار میدهد نشددر طول چند هفته ای که جلسات بطور منظم برقرار  میباشد،

 .قرار بر آن گردید حمایت از مسعود مجدد بصورت منظم و با شدت از نو آغاز شود -2
آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره و یکی از که  ،حمایتی از مسعوده نامه شادی اعالم میدارد ک -3

 .، هنوز دریافت نکرده استدو هفته پیش به او تحویل دهد ، قرار بودسرپرستان این گروه
در مقابل بازداشتگاه اداره مهاجرت " هیچکس قانونی نیست"تجمعی که به فراخوانی گروه  با در رابطه -4

ت های طوالنی و در اعتراض به بازداشنوامبر  25در روز یکشنبه  353در خیابان رکسدیل شماره 

نامحدود متقاضیان مهاجرتی، که با شرکت بیش از صد نفر صورت گرفت و این گروه نیز در آن 
 .شرکت داشت گفتگوهائی به عمل آمد

طبق روال گذشته به  قرار بر آن گردید که با اعضای گروه تماس حاصل شود و از نو فعالیت های گروه -5
 .از سر گرفته شود صورت جلسات حضوری

با اعضای حاضر و ایرج رضائی از طریق  جهت جلسات مناسب ترین روز موردرت در بعد از مشو -6
بر قرار  9الی  7تلفن قرار بر آن گردید تا اطالع ثانوی جلسات در روز های سه شنبه بین ساعات 

 .گردند
در عضو  کمیته حقوق بشر قرار گردید که با کمیته مشارکت جمعی در فعالیتبرای افزایش داوطلبین  -7

 .بپیوندند کمیته حقوق بشربه  شود که و از اعضای جدید دعوتگیری اعضاء کنگره همکاری نموده و 
اضر چند فرم عضویت داده شد که هر کس به سهم خود از همین امروز کار به هر کدام از افراد ح -8

 .دعضو گیری را آغاز نمای
 کاری روشهمان  کار در کمیته مشارکت جمعی پیشنهاد مینماید که شمهدی با شرح مختصری از رو -9

 .پیاده شودکمیته حقوق بشر در 
در کنار حمایت از  بشر نیز وسعت پیدا کرده وعالیت  های کمیته ف ،با افزایش افراد قرار بر آن گردید که -13

 .شودپرداخته  ........ ، زنان، همجنس گرایان پناهجویان به حمایت از حقوق کارگران
شود که به فعالیت دعوت  از آنان و تماس برقرار کرده انپناهجوی باقرار بر آن گردید از طرق مختلف  -11

 .های این گروه بپیوندند
 اعضای گروه،  ها با شرکت در یکی از رستوران دوستانهقرار بر آن گردید که ماهانه یک گردهمائی  -12

بگیرند و دیگر در گذشته به همت این گروه توانسته اند اجازه اقامت خود را در کانادا  پناهجویانی که
 .برگزار شودبشردوستان 

قرار برآن گردید که . گروه تمایل خود را به شرکت در یکی از جلسات کمیته مشارکت جمعی اعالم نمود -13
 .با بیژن احمدی در این رابطه گفتگو به عمل آید
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