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  مهدی شمس  :تنظيم
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  :شرکت کنندگان
  مهدی شمس -فعال بابک  – جالل مرتضوی -ايرج رضائی  -مريم ناظمی  ‐ شادی شيرادينی

  
  :مطرحهموضوعات 

که قرار است در اين کميته  ، و غيبت سيما دينی عضو هييت مديرهدر رابطه با نبود عضوی از هييت مديره در کميته حقوق بشر -1
 آنها بانبود عضوی از هييت مديره در اين کميته، و عدم وجود هماهنگی . 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. ه استباعث کندی فعاليت اين کميته شد
  .راهروی ورودی سيويک سنتر برقرار گردد

  
   .برقرار شود 7قرار بر آن گرديد که جلسه هفته آينده روز دوشنبه ساعت  -2
  
قرار برآن گرديد که . از سه ماه در بازداشت ميباشد بوجود نيامدههيچ تغييری در وضعيت مسعود حاجيوند، پناهجوئی که بيش  -3

  .گره بگذاردرا در اختيار هييت مديره کن شادی با وکيل مسعود تماس گرفته و از آنها بخواهد که اطالعات الزم
  
گرفته و نحوه فعاليت مشترک با آنها را  تماسسپتامبر  18قرار بر آن گرديد که مريم با برگزارکنندگان گردهمائی روز پنجشنبه  -4

  .جويا گردد
  
، با حضور وکال و دست اه اکتبردر مکه قرار است  پيرامون حقوق کارگران و پناهجويان ،مجزا دو سمينار بادر رابطه با  -5

فعاليت های جدی در اين زمينه نيز مستلزم تائيد هييت  .گفتگو هائی به عمل آمد ،شودبرقرار توسط اين گروه اندرکاران فارسی زبان،
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
  
 از طريق کنگره برای مقامات فرستاده شود، قرار شد کهو  ،تهيه شود برای حمايت از پناهجويان در رابطه با فرمی که قرار است -6

 ، واز نماينده پارلمانی دريافت داشته شادی که نامه ای، در اين رابطه تهيه کرده فدراسيون پناهجوئی مخصوصی کهنامه  با بررسی
مه تنظيم و به هييت مديره برای پناهجويان استفاده ميکند، يک نا" نه به بازگشت های اجباری به ايران"نامه ای که معمولن گروه 

  .پيشهاد گردد
  
 Truth, Reconciliation, andتحت عنوان در تورنتو ، 2015آپريل  ميناردر س ميبايستپی که ورکشا موضوع در رابطه با -7

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

  
سپتامبر از کانادا اخراج گردد، با حضور در اين جلسه و شرحی  17پناهجوئی که قرار است به اتفاق دخترش در تاريخ نسرين،  -8

بعد از تصميم اطالعات الزم به او داده شد، و قرار بر آن گرديد که . ک نموددرخواست کم از اين کميته از وضعيت خود و دخترش،
  .ين کميته تماس بگيردگيری نهائی با ا

 
 
 
 
 
 


