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  :موضوعات مطرحه

  
  .اين هفته نيز به علت نداشتن اطاق جلسه در راهرو ورودی سيويک سنتر بر قرار شد -1
  
يدا نکرده و در هييت جنبه رسمی پ فعاليت ها که گشته در رابطه با نبود عضوی از هييت مديره در کميته حقوق بشر که باعث آن -2

قرار برآن گرديد که ايرج . به نظر ميايد که سيما دينی از مسافرت بر گشته است .گفتگو به عمل آمد مجددن نگردند،مطرح مديره 
  .سعی کند با او تماس گرفته و جلسه آينده در روزی انجام پذيرد که ايشان آمادگی آنرا داشته باشد

  
شادی خبر ديپورت . حاجيوند، پناهجوئی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت به سر ميبرد گفتگو به عمل آمددر رابطه با مسعود  -3

تا اين تاريخ وکيل مسعود با . صورت بگيرد به اطالع کميته رساند سپتامبر 18 مجدد مسعود را که قرار است در تاريخ پنجشنبه
قرار بر آن شد که . مقامات اداره مهاجرت فرستاده شود، تماس نگرفته استکنگره جهت نامه ای که قرار است به حمايت از او به 
  .شادی تا جای امکان به وکيل در اين رابطه فشار بياورد

  
در   Truth, Reconciliation, and Engagementتحت عنوان ی در رابطه با موضوع ورکشاپی که قرار است در سمينار -4

قرار  گروه که مورد تائيد نمودعنوان  را بر قرار شود، مهدی شمس طرحی در تورنتو 2015در آپريل  رابطه با مسائل حقوق بشری
سپتامبر در اختيار جالل مرتضوی قرار گرفته که  14قرار بر آن گرديد که اين طرح به انگليسی تنظيم شده، تا روز يکشنبه . گرفت

   .ايشان آنرا به مجريان سمينار ارائه دهد
  
 .بر آن گرديد که تاريخ برقراری جلسه آينده بعد از تماس با سيما دينی تعيين و به اطالع افراد برسد قرار - 5


