
 
 

 سوم جلسه -ICC)) کانادا ایرانیان کنگره فرهنگی کمیته نشست گزارش
 ظهر از بعد 6-9: ساعت 01-دسامبر-4102: مورخ
 غفوری شهال خانم: جلسه رئیس
 جهانشاهی پروین:  جلسه منشی

 
 :کننده شرکت اعضاء اسامی 
 خانم زمانه، خانم صبور، ستاره خانم همتی، سهیال خانم فتحی، آقای شمس، مهدی آقای نیلوفر، خانم خواه، سهیالخدا ،خانم غفوری شهال خانم 

 جهانشاهی پروین ساحل، سویل خانم فتحی، خلنم شهناز،
 

 جلسه دستور
 

 کمیته اعضای از بعضی اخراج بر مبنی شهروند نامه روز در محمدی تابع شهرام آقای ادعای مورد در غفوری خانم شکایت بررسی -0
  ایشان توسط

 فرهنگی کمیته بعدی برنامه باره در بحث -4
 

 :شده گرفته های تصمیم
 

  و واقع خالف ایشان مطالب که کرد گیری نتیجه و بررسی را محمدی تابع آقای اتهامات جانبه همه بطور و تفصیل به فرهنگی کمیته -0
 اعضاء دیگر حضور در شمس مهدی اقای اظهارات اساس بر گیری نتیجه این. است بوده شمس مهدی آقای نادرست استنباطات برپایه
 نیاز صورت در و است موجود مدارک. )آمد عمل به غفوری خانم توسط وارده اتهامات رد در الزمه مدارک ارائه و فرهنگی کمیته
 اتهامات با برخورد برای بخواهد آن از مدیره هیأت به گزارشی ارائه با که گرفت تصمیم کمیته رابطه این در.( شد خواهد ارائه

 .بیاورد بعمل را زیر اقدامات شهروند در مندرج مطالب تصحیح و دروغین
  

 (باشد می نظر مورد شهروند مجله خصوص این در)  جراید توسط سندیت فاقد موارد ونشر درج از جلوگیری -الف
  حقوقی و حقیقی اشخاص توسط سندیت فاقد موارد نشر و درج از جلوگیری -ب
 اعضاء توسط یکطرفه و شخصی استنباطات اساس بر صرفأ سند، بدون و کاذب موضوعات و موارد انتقال ازانتشارو جلوگیری -ج
 ارائه درخواست بدون ایشان به کاذب نشراتهام دلیل به غفوری خانم از خواهی منظورعذر به شهروند نشریه توسط متنی انتشار درخواست -د

 محمدی، تابع شهرام آقای جناب مقاله، نویسنده توسط مدرک هیچگونه
 اساس بر ایشان به کاذب اتهام درج دلیل به غفوری خانم از خواهی منظورعذر به محمدی تابع شهرام آقای جناب توسط متنی انتشار درخواست-ه 

 ژورنالیستی اولیه وقوانین شئونات رعایت بدون و افراد شخصی استنباطات
 

 :کانادا ایرانیان کنگره فرهنگی کمیته کنفرانس بعدی مبحث طرح -4
 

 علی دکتر آقای از که گرفت تصمیم و داد قرار بحث مورد را آینده سمینار در بررسی مورد موضوعات برای اعضا های پیشنهاد  فرهنگی کمیته
  .بیاورد بعمل دعوت سخنرانی ایراد برای( ایران در پزشگی نظام عضو)  روانپزشک نیکجو

 یکدیگر،تفاوتهای با بهتر همکاری منظور به راهکارهایی کردن پیدا زورگویی، Bullyingدپرشن؛ شامل اعضاء توسط شده ارائه پیشنهادات
 حفظ جهت خانواده روابط در راهکارهایی ایجاد طالق، فرزندان،فرزندان با خانواده روابط ،(Anger Management)خشم فرهنگی،مدیریت

  . بودند فرزندان توسط والدین بیشترحرمت چه هر
 .آمد عمل به دعوت ایشان از و گردید حاصل تماس این غفوری خانم توسط اعضاء تمامی حضور در و جلسه همان در: توضیح
-ژانویه - 42 جمعه روز برای سخنرانی تاریخ و شد برگزیده نیکجو دکتر آفای توسط" مهاجرت در فرزندان و والدین چالشهای" عنوان انتخاب
 گردید تعیین ظهر از بعد 6-9 ساعت 4102

 
 :انجام برای اقدامات

 
 . گرفتند عهده به اعضا طرف از را پوستر تهیه و طراحی مسولیت شجاعی آرشاک آقای-
 و تامل  فیسبوک ویا ایمیل طریق از اعضاء بین تماس ایجاد همجنین و آنان ضبط و جلسات از فیلمبرداری اجازه مانند مباحثی روی بر شد قرار-

 گردد اتخاذ نهایی تصمیم خصوص این در کمیته بعدی جلسه در تا گیرد صورت بیشتری تعمق
 

با ذکر این مورد که صورتجلسه تا زمانی که به تائید افراد گروه قرار نگرفته باشد جنبه رسمی نخواهد داشت، اعتراضات خود را به موارد 
 .مختلف با خط قرمز به اطالعتان میرسانم

 
 سوم جلسه -ICC)) کانادا ایرانیان کنگره فرهنگی کمیته نشست گزارش
 ظهر از بعد 6-9: ساعت 01-دسامبر-4102: مورخ
 غفوری شهال خانم: جلسه رئیس



 جهانشاهی پروین:  جلسه منشی
 
 :کننده شرکت اعضاء اسامی 
 خانم زمانه، خانم صبور، ستاره خانم همتی، سهیال خانم فتحی، آقای شمس، مهدی آقای نیلوفر، خانم خواه، سهیالخدا ،خانم غفوری شهال خانم 

 جهانشاهی پروین ساحل، سویل خانم فتحی، خلنم شهناز،
 

 جلسه دستور
چه خوب میبود که دستور جلسه قبل از برقراری جلسه برای همگان فرستاده شده بود که افراد بتواند مطلع تر در رابطه با موضوع به گفتگو 

 بپردازند
 

 کمیته اعضای از بعضی اخراج بر مبنی شهروند نامه روز در محمدی تابع شهرام آقای ادعای مورد در غفوری خانم شکایت بررسی -2
  ایشان توسط

 فرهنگی کمیته بعدی برنامه باره در بحث -2
 

 
 :شده گرفته های تصمیم

اینطور به نظر میامد که این جلسه بیشتر برای تهیه این نامه تدارک دیده شده بود که بعد از . این قسمت از گزارش به هیچگونه صحت ندارد
استنباط مهدی شمس . بدون هیچگونه تصمیم گیری به موضع بعدی پرداخته شد ندداد و نیلوفر مهدی شمسگفتگو پیرامون آن و توضیحاتی که 

 .از روی واقعیات بوده و خالف واقع نبوده است
 .که شهرام تابع محمدی عین آنرا در مقاله خود در شهروند به چاپ رسانده است این متن ایمیل مهدی شمس به شهروند میباشد

شهروند،شریه محترم ن  
در جهت اطالع رسانی، تصحیح، و اعتراض به خانم شهال غفوری عضوی از هییت مدیره کنگره ایرانیان و سرپرست کمیته فرهنگی، که اطالعیه 

خانم غفوری به . اعتراضی ایشان در نشریه هفته قبل شهروند به چاپ رسید، مطالب زیر را عنوان نموده و انتظار دارم که آنرا چاپ نمایید
و اعالم عدم صحت بعضی از مطالب " جذابیت کنگره ایرانیان برای نیروهای تمامیت خواه" اعتراض به مقاله آقای شهرام تابع محمدی تحت عنوان

در باید به اطالع آن نشریه برسانم که فقط . اظهار شده در آن، اعالم میدارد که هیچکدام از اعضاء کمیته فرهنگی کنگره ایرانیان حذف نشده اند
 .ترابطه با گردهمائی اول این کمیته به اینجانب مهدی شمس و خانم نیلوفر افشار دو عضو کمیته فرهنگی کنگره ایرانیان اطالع رسانی شده اس

 مشکالت"تنها سخنرانی برگزار شده توسط این کمیته، تحت عنوان   (گویا در رابطه با گردهمائی دوم برای نیلوفر ایمیلی فرستاده شده است)
مسلم است که در اینچنین شرایطی افراد خود را رانده شده بدانند، . بدون مشورت با ما صورت گرفته است" ناشی از تفاوت های فرهنگی و قانونی

بخصوص اگرهر کدام از آنان به صورت جداگانه با خانم شهال غفوری از طریق ایمیل جهت اعتراض و یا توضیح تماس گرفته ولی متاسفانه تا 
خواهشمندم با چاپ این توضیحات اطالع رسانی نموده و این امکان را بوجود بیاورید که خانم شهال غفوری . تاریخ بی جواب باقی مانده باشند این

.خود را در مقابل اعضاء مسئول و پاسخگو بداند  
مهدی شمس -با تشکر   

در غیر اینصورت جای تعجب است که تا این تاریخ یعنی . رفتوگرنه کل نکات دیگر صحت داشته و هیچ تصمیم گیری در این جلسه صورت نگ
. قابل تذکر است که حتی صورتجلسه تا این تاریخ تهیه نشده و به اطالع اعضا نرسیده بود. دیکماه بعد از این جلسه اقدامی صورت نگرفته باش

گیریهای جلسه دوم سخنرانی میباشد که ایشان اقدام به تهیه ری نسبت به عدم مشارکت جمعی در تصمیم وبعد از نامه اعتراضیه به خانم غف
اگر ایشان الزم . انگاری ایشان این جلسه را حتی بدون مشورت با هییت مدیره تدارک دیده بود و از همین رو منحل میگردد .صورتجلسه مینماید

.بباشد که ایشان اعضای کمیته را به حساب بیاوردنمیبیند که حتی هییت مدیره را از تصمیمات خود مطلع نماید، دیگر چه انتظاری م  
  

  و واقع خالف ایشان مطالب که کرد گیری نتیجه و بررسی را محمدی تابع آقای اتهامات جانبه همه بطور و تفصیل به فرهنگی کمیته -2
 اعضاء دیگر حضور در شمس مهدی اقای اظهارات اساس بر گیری نتیجه این. است بوده شمس مهدی آقای نادرست استنباطات برپایه
 نیاز صورت در و است موجود مدارک. )آمد عمل به غفوری خانم توسط وارده اتهامات رد در الزمه مدارک ارائه و فرهنگی کمیته
 اتهامات با برخورد برای بخواهد آن از مدیره هیأت به گزارشی ارائه با که گرفت تصمیم کمیته رابطه این در.( شد خواهد ارائه

 .بیاورد بعمل را زیر اقدامات شهروند در مندرج مطالب تصحیح و دروغین
  

 (باشد می نظر مورد شهروند مجله خصوص این در)  جراید توسط سندیت فاقد موارد ونشر درج از جلوگیری -الف
  حقوقی و حقیقی اشخاص توسط سندیت فاقد موارد نشر و درج از جلوگیری -ب
 اعضاء توسط یکطرفه و شخصی استنباطات اساس بر صرفأ سند، بدون و کاذب موضوعات و موارد انتقال ازانتشارو جلوگیری -ج
 ارائه درخواست بدون ایشان به کاذب نشراتهام دلیل به غفوری خانم از خواهی منظورعذر به شهروند نشریه توسط متنی انتشار درخواست -د

 محمدی، تابع شهرام آقای جناب مقاله، نویسنده توسط مدرک هیچگونه
 اساس بر ایشان به کاذب اتهام درج دلیل به غفوری خانم از خواهی منظورعذر به محمدی تابع شهرام آقای جناب توسط متنی انتشار درخواست-ه 

 ژورنالیستی اولیه وقوانین شئونات رعایت بدون و افراد شخصی استنباطات
 

 :کانادا ایرانیان کنگره فرهنگی کمیته کنفرانس بعدی مبحث طرح -2
 



 علی دکتر آقای از که گرفت تصمیم و داد قرار بحث مورد را آینده سمینار در بررسی مورد موضوعات برای اعضا های پیشنهاد  فرهنگی کمیته
  .بیاورد بعمل دعوت سخنرانی ایراد برای( ایران در پزشگی نظام عضو)  روانپزشک نیکجو

 یکدیگر،تفاوتهای با بهتر همکاری منظور به راهکارهایی کردن پیدا زورگویی، Bullyingدپرشن؛ شامل اعضاء توسط شده ارائه پیشنهادات
 حفظ جهت خانواده روابط در راهکارهایی ایجاد طالق، فرزندان،فرزندان با خانواده روابط ،(Anger Management)خشم فرهنگی،مدیریت

  . بودند فرزندان توسط والدین بیشترحرمت چه هر
 .آمد عمل به دعوت ایشان از و گردید حاصل تماس این غفوری خانم توسط اعضاء تمامی حضور در و جلسه همان در: توضیح
-ژانویه - 42 جمعه روز برای سخنرانی تاریخ و شد برگزیده نیکجو دکتر آفای توسط" مهاجرت در فرزندان و والدین چالشهای" عنوان انتخاب
 گردید تعیین ظهر از بعد 6-9 ساعت 4102

 
 :انجام برای اقدامات

 
آقای آرشاک در این جلسه حضور نداشتند چگونه . گرفتند عهده به اعضا طرف از را پوستر تهیه و طراحی مسولیت شجاعی آرشاک آقای-

 .در ثانی انتظار آن میرفت بعد از طراحی پوستر نسبت به آن از اعضا نظر خواهی شود. مسئولیت را به عهده گرفتند
 و تامل  فیسبوک ویا ایمیل طریق از اعضاء بین تماس ایجاد همجنین و آنان ضبط و جلسات از فیلمبرداری اجازه مانند مباحثی روی بر شد قرار-

 گردد اتخاذ نهایی تصمیم خصوص این در کمیته بعدی جلسه در تا گیرد صورت بیشتری تعمق
 .با ضبط ویدیوئی جلسات موافقت نمودنداین قسمت نیز صحت ندارد و اکثر افراد حاضر در جلسه 

 


