
  کنگره ايرانيان کميته حقوق بشرگردهمائی  هشتمينصورتجلسه 
  بعد از ظهر در راهروی ورودی 9-7ساعت  -سيويک سنتر نورت يورک  - 2014 سپتامبر 24 چهارشنبه

  مهدی شمس  :تنظيم
________________________________________________________________  

  :شرکت کنندگان
 –ويکتور  –شهرزاد  – پيام –کامران  – مهدی شمس  - جالل مرتضوی -ايرج رضائی  - - )تلفنی( سيما دينی -مليکا مجرب  - شادی شيرادينی

   رامين 
  .اين هفته نيز به علت نداشتن اطاق جلسه در راهرو ورودی سيويک سنتر بر قرار شد

  
  :موضوعات مطرحه

  
 در ليندزی به برنامه ريزی جهت تدارک يک کمپين وسيع در حمايت از مسعود حاجيوند که بيش از سه ماه در بازداشتگاه اداره مهاجرتاين جلسه منحصرن  -1

   .دشص داده قی که قرار است در ماه اکتبر به ايران ديپورت شود، اختصاميباشد، و بهروز رفي
  
پتيشنی  به همراهای نامه  که در جواب ، و ايميل دريافتی از دفتر استيون بالنی، وزير امنيت عمومیدريافتی از دفتر استفان هارپر نخست وزير کانادا های نامه -2
     .با گروه در ميان گذاشته شد ارسال شده بود، ددر حمايت از مسعو سپتامبر 9 در تاريخ امضاء 300 با
  
اکتبر در مرکز شهر  4و در تاريخ شنبه تدارک ديده شود که طرح کلی آن ارائه شد  جلب توجه و آگاهی عمومی يک فالش مابقرار بر آن گرديد که جهت  -3

  .شادی مسئوليت اين برنامه را به عهده گرفت. تورنتو به اجرا در آيد
  
  .شادی و جالل اين مسئوليت را به  عهده گرفتند. گردد که يک بروشور اطالعاتی حاوی مطالبی از مسعود و بهروز تهيه بر آن گرديدقرار  – 4
  
 ،شهرزاد. مسعود و بهروز تهيه شود ديپورتبه ايران و  بازگشت های اجباریبه موضوع  جامعهجلب توجه قرار بر آن گرديد که فيلم های کوتاهی جهت  -5

  .و مليکا عهده دار اين کار شدند ويکتور
  
خش بروشور پ قرار بر آن گرديد که تا جای امکان در بسياری از گردهمائی ها چه در کاميونيتی و چه در جامعه بزرگتر شرکت کرده و با گفتگو با مردم و -6

  .بعهده گرفت را گردهمائیزمان و مکان اين  در رابطه با سيما مسئوليت جمع آوری اطالعات. ع رسانی شوداطال
   
اطالع رسانی با مردم  و گفتگوفالير خش و با پ هدر ميدان مل لستمن حضور داشت بعد از ظهر 2ساعت  سپتامبر 28روز يکشنبه  گروه قرار بر آن گرديد که -7

   .نمايد
  
  .استفاده گردد، همچو نواختن ساز، نقاشی و تئاتر برنامه های هنری در جلب توجه عمومی از قرار بر آن گرديد -8
  
  ن از دوست وصورت امکاو در  ،ايدکمک نم تا اندازه ای که ميتواند گروههر فرد پرداخت هزينه ها قرار بر اين گرديد که جهت  -9

    .کار شد مليکا عهده دار اين. آشنايان نيز ياری گرفت
  
  .سيما و جالل اين قسمت از کار را به عهده گرفتند. ا تماس گرفته شودچون مورد پناهجوئی مسعود تغيير مذهب ميباشد، قرار بر آن گرديد که با کليسا ه -10
  
  .و از آنها ياری خواستگرفته شود قرار بر آن گرديد با سازمان عفو بين الملل نيز تماس  -11
  
  .گيردفارسی تماس گرفته و در اطالع رسانی از آنها کمک  با بی بی سی بخشجالل  قرار بر آن گرديد که -12
  
  .اجرا گرددطريق  اين برنامه های زنده ای از مصاحبه و قرار بر آن گرديد که با تلويزيون شهر ما تماس گرفته شود و -13
  
نوشتن اين نوع نامه . است اعالم نموداز دو ماه هنوز نامه حمايتی از مسعود را آماده ننموده  بعدکنگره ايرانيان  هييت مديره از اينکه گروه ناخشنودی خود را -14

  .باشدلزامی ا نميتواند منتظر شدن تماس وکيل. بيشتر حالت سمبوليک داشته و نياز به اطالعات دقيق و بسياری نيست
  
  .نمايد تقاضاقرار بر آن گرديد که سيما در جلسه آينده هييت مديره با در ميان گذاشتن مطالب مطرح شده امروز حمايت بيشتر آنها را  -15
  
ا تقاضا شده که ايران را و در آن از مقامات دولتی کاناد ،در ضمن موافقت هييت مديره کنگره ايرانيان در جهت فرستادن نامه ای که توسط علی احساسی تهيه -16

   .رسانده شدگروه  اطالع به آنجا ديپورتی صورت نميگيرد به به ليست هفت کشور ديگری که به علت بحران و عدم ضوابط حقوق بشری
  
  .پايان رسيد شب به 9:30 جلسه در ساعت  -


