
Community Engagement Meeting Aug 26, 2014 
 
Attendees: Hosein Amooshahi, Farzad Ayugh, Kavoos Soofi, Jina Aryaan. 
 
- Administrative Discussion: internal communication between subcommittee members 
can become an issue for those who may miss meetings. Create a google group for 
internal communication between subcommittee members.  
 
- Jina joined us. She wants to focus on outreach to young Iranian-Canadians. 
 
- Continued discussion from last time: 
 
Broadcasting news 
 
1. Digital Media 

• Facebook: create a google sheet for the content approval process. 
•  content (assigned to: Kavoos, Jina) Video
•  from regular Iranian Canadians. Do you know what ICC is? Do you knowShort videos  

what the objective of ICC is? What are the concerns of the Iranian-Canadian 
community? 

• influencers. Interviewing 
•  about upcoming political events (assigned to: Bijan and Hosein) >> Request for News

board approval submitted to Behrouz.  
• ly newsletter for website (see below)  Month

2. Traditional Media: 

• Monthly Newsletter (assigned to: Hosein): first newsletter summary of our progress so 
far.  

• Introductory campaign for September and October: find out which media outlets are 
ready to do interview for introducing ICC to their readers/viewers (assigned to: Hosein).  

 
3. Other mediums: 

• Influencers (assigned to: Farzad) 
• Preparing a list of influencers that we can connect with for promoting ICC. (Artists, 

activists, etc.) 
• Informal gathering (assigned to: Kavoos) 
• Regular informal engaging gatherings for broad community to attend, enjoy and discuss 

community issues.  
• Discuss with cultural group.  
• Leveraging current events (assigned to: Bijan) >> Investigating technical feasibility 

with Farhang Farid.  



• ng artists and charities to promote their events (pending on an approval proceAllowi ss) 
to ICC community calendar showing ICC logo 

• munity calendar should be added to ICC website for this idea to work.   A com

 

  کنگره ايرانيان کميته حقوق بشرگردهمائی  پنجمينصورتجلسه 
  در راهروی ورودیبعد  9 -7ت 

___________________________________________________  

  مهدی شمس -بابک فعال  – جالل مرتضوی -ايرج رضائی  -مريم ناظمی 

  :ضوعات مطرحه
، و غيبت سيما دينی عضو هييت مديره که قرار است در اين کميته ضوی از هييت مديره در کميته حقوق بشر

   .برقرار شود 7روز دوشنبه ساعت قرار بر آن گرديد که جلسه هفته آينده  -

قرار برآن گرديد که . هيچ تغييری در وضعيت مسعود حاجيوند، پناهجوئی که بيش از سه ماه در بازداشت ميباشد بوجود نيامده -

تماس گرفته و نحوه فعاليت مشترک با آنها را سپتامبر  18قرار بر آن گرديد که مريم با برگزارکنندگان گردهمائی روز پنجشنبه  -

، با حضور وکال و دست در ماه اکتبرکه قرار است  پيرامون حقوق کارگران و پناهجويان ،مجزا دو سمينار بادر رابطه با  -
 هييت 

و از طريق کنگره برای مقامات فرستاده شود، قرار شد که  ،تهيه شود برای حمايت از پناهجوياندر رابطه با فرمی که قرار است  -

 Truth, Reconciliation, andتحت عنوان در تورنتو ، 2015مينار آپريل در س در رابطه با موضوع ورکشاپی که ميبايست -
  

سپتامبر از کانادا اخراج گردد، با حضور در اين جلسه و شرحی  17نسرين، پناهجوئی که قرار است به اتفاق دخترش در تاريخ  -
 

ساع -سيويک سنتر نورت يورک  -  2014 سپتامبر 3شنبه چهار
  مهدی شمس  :تنظيم

_____________
  :شرکت کنندگان
 ‐ شادی شيرادينی

  
مو
در رابطه با نبود ع -1

عضوی از هييت مديره در اين کميته، و عدم وجود هماهنگی با آنها نبود . به عمل آمدو فعلن در مسافرت ميباشد گفتگو  ،فعاليت نمايد
که باعث آن گشته که جلسه در  اين هفته ميباشد، نداشتن اطاق برای گردهمائی ،به طور مثال. باعث کندی فعاليت اين کميته شده است

  .راهروی ورودی سيويک سنتر برقرار گردد
  
2
  
3

  .شادی با وکيل مسعود تماس گرفته و از آنها بخواهد که اطالعات الزم را در اختيار هييت مديره کنگره بگذارد
  
4

  .جويا گردد
  
5

فعاليت های جدی در اين زمينه نيز مستلزم تائيد .گفتگو هائی به عمل آمد ،برقرارشود توسط اين گروه زبان،اندرکاران فارسی 
از اين رو قرار گرديد تا بازگشت سيما دينی از مسافرت در اين مورد صبر  .مديره و مشخص شدن نحوه عملکرد اين کميته ميباشد

  .شود
  
6

با بررسی نامه مخصوصی که فدراسيون پناهجوئی در اين رابطه تهيه کرده، نامه ای که شادی از نماينده پارلمانی دريافت داشته، و 
برای پناهجويان استفاده ميکند، يک نامه تنظيم و به هييت مديره " يراننه به بازگشت های اجباری به ا"نامه ای که معمولن گروه 

  .پيشهاد گردد
  
7

Engagement   هر کدام از اعضاء گروه، طرحی را در چند خط  قرار بر آن گرديد ،اجرا گردددر رابطه با مسائل حقوق بشری
   .نديپيشنهاد نما

  
8

و قرار بر آن گرديد که بعد از تصميم اطالعات الزم به او داده شد،. از وضعيت خود و دخترش، از اين کميته درخواست کمک نمود
 . گيری نهائی با اين کميته تماس بگيرد

 
 
 
 
 
 


