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تائید آن ، و بسیاری از نکات در آن ذکر نشده است گزارشی از جلسه گذشته تهیه نموده ،نظر به اینکه سیما دینی به جای صورتجلسه -1
   .به عنوان شرحی از جلسه قبل تلقی مینمائیم گزارش ایشان و گزارش مهدی را لزومی نداشته و

آن نمیتوان ماخذی برای تصمیمات گرفته شده داشت، تهیه صورتجلسه نمی بیند ولی به عکس مهدی فکر میکند بدون آرشاک لزومی بر  -2
 .د بودناهداف و تقسیم کار نا مشخص خواه

در آن  ای اولین باررکه حضوری صورت گرفت و آرشاک ب ین جلسهیازدهمدر . سوء تفاهماتی نسبت به گفته ها بوجود آمد بار دیگر -3
. که فعالیت های آن خاص ایرانیان ساکن کانادا میباشد ،است مغایر با اساسنامهشرکت کرده بود، اظهار داشت که حمایت از پناهجویان 

این گفته با گفته قبلی تناقض داشته که . جلسه آرشاک پیشنهاد مینماید که برای کمک به پناهجویان ترکیه فعالیت هائی انجام دهیم در این
از این رو پیشنهاد شد که جلسات ضبط صوتی شوند که ماخذی برای رجوع . گفته های او میداند عدم درک صحیحآرشاک دلیل آنرا 

 .باشد
 .شادی داده خواهد شد همیباشد که در هفته آینده بنامه حمایتی از مسعود هییت مدیره در حال تهیه یدارد که آرشاک اعالم م -4

با وجود بیش از بیست ایمیل کسی از آنها در جلسات ، که چگونه غیبت اعضاء کنگره حقوق بشر اعالم میداردآرشاک تعجب خود را از -5
شادی در پاسخ ایشان اظهار میدارد که نحوه برخورد آرشاک و سیما به اینکه جلسات و فعالیت هائی که بدون حضور . شرکت نمیکند

 .ره گیری کرده اندکنا از این رو ، باعث دلسردی آنان شده وگرفته شده، مورد تائید نیست تا به حال یکی از اعضاء هییت مدیره
را  ، و جلسات از طریق اسکایپ، هماهنگی فکری میان اعضاء هییت مدیره و مابقی گروهمناسب وزانتخاب ر ،مهدی عدم مدیریت -6

  .دالیل دیگری برای اشکاالت موجود در این زمینه میداند
را بوجود آورده که قرار بر آن گردید که آرشاک نسبت به آنها هماتی سوء تفا نسبت به ساختار کمیته ها کافی متاسفانه نداشتن اطالعات -7

. میباشد، فرهنگی و ارتباطات عمومی سیاست گذاری سه کمیته شامل کنگرهمهدی اظهار میدارد که . تحقیق و اعضاء را مطلع کند
به علت نبود . کمیته، بازنگری اساسنامه، قوانین مهاجرتی، حقوق بشر و مشارکت جمعی میباشد زیر سیاست گذاری شامل چهارکمیته 

ار و رضا قاضی، کمیته بازنگری اساسنامه با حضور بهروز آموزگ. شکل نگرفته استتا به حال  کمیته قوانین مهاجرتی ،داوطلبین
کمیته فرهنگی با حضور شهال غفوری و آرشاک شجاعی، کمیته حقوق بشر با حضور سیما دینی و آرشاک شجاعی و متاسفانه کمیته 

 .مشارکت جمعی بدون عضوی از هییت مدیره مشغول به فعالیت میباشند
 عضوی از هییت مدیره در کمیته عدم حضورمشکل تکرار مجدد  جلوگیری از که برای مهدی از آرشاک و سیما خواهش میکند -8

   .شود عضوی از آن میباشد اقداممشارکت جمعی که مهدی 
با هماهنگی هییت مدیره برای این  آرشاک و سیما که قرار بود و نحوه حمایت از پناهجویان را ه عملحدودوظایف، مدستورالعمل،  -9

قرار بر آن گردید که قبل از جلسه در اختیار اعضای کمیته حقوق بشر قرار گرفته که بتوانند  .نمایند به هفته بعد موکول شدآماده جلسه 
 .اعالم دارند آینده نظرات خود را در جلسه
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