
  کنگره ايرانيان کميته حقوق بشرگردهمائی  نهمينصورتجلسه 
  2اطاق بعد از ظهر  9- 7ساعت  -سيويک سنتر نورت يورک  -  2014 اول اکتبر چهارشنبه

  مهدی شمس  :تنظيم
________________________________________________________________  

  :شرکت کنندگان
  فعالابک ب – روشنسعيد  –رفيقی بهروز  – مهدی شمس  -  جالل مرتضوی -ايرج رضائی  - سيما دينی -مليکا مجرب  - شادی شيرادينی

  
  :موضوعات مطرحه

  
ديپورت بهروز در تاريخ . جلسه حضور يافته و به شرح حال خود پرداخت بهروز رفيقی که در رابطه با ديدارش با وکيل به تورنتو آمده بود، در اين -1

 .ه در تورنتو انجام ميگيرد بهروز نيز همان فعاليت ها را در مونترال انجام دهدقرار بر آن گرديد به موازات کارهائی ک. اکتبر تعيين شده است 20
ورت جهت ديدار افسر مهاجرتی برود، در اين جلسه حضور داشته و به ايرپ 6900سعيد روشن پناهجو ديگری بود که قرار است روز پنج شنبه به  -2

 .شرح حال خود پرداخت
شرت های مشگی با نوشته سفيد را  یمهدی يک نمونه از ت. تغيير کرد بعد از ظهر 5ساعت  اکتبر 10ه جمعه خ اجرای فالش ماب از روز شنبه بتاري -3

از حاضرين درخواست شد که سعی در آوردن دوستان خود . د با نوشته قرمز استفاده شودقرار بر آن گرديد که از تی شرت های سفي. به نمايش گذاشت
 .همچنين الزم ميباشد که چند نفر فيلمبرداری نمايند. از به بيست نفر ميباشدکنند چون برای اجرای اين برنامه ني

ليست . دالر تهيه شد 305های نقدی از حاضرين مبلغ کمک  با جمع آوریدالر ميباشد که  260تهيه تی شرت ها و چاپ آنها نياز به جهت مخارج  -4
  .ئی ضميمه ميباشداهداکمک کنندگان و مبلغ 

 .از سيما تقاضا شد که با هييت مديره گفتگو کرده و حمايت آنها را در کليه زمينه ها خواهان شود -5
 .ن گرديد در سوشيال مديا پخش گرددپيامی به مردم ميدهند تهيه شد و قرار بر آو ايرج  شادی ،سعيد ،که در آن بهروز از جلسه کوتاهی فيلمی -6
که قرار است در اين  اطالعاتی حاوی مطالبی از آنهاجهت بروشوراز شرح حال خود و تعدادی عکس  یاز بهروز و سعيد تقاضا شد که مختصر -7

   .زمينه تهيه شود ارسال دارند
 .و نتايج بدست آمده گفتگو هائی صورت گرفتدر ميدان مل لستمن  بعد از ظهر 2ساعت  سپتامبر 28روز يکشنبه  در رابطه با گردهمائی -8
  .پايان رسيد شب به 9:30 جلسه در ساعت  -9

  
  
  
  
   
  
   
  
  


