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 :شرکت کنندگان

  مهدی شمس -ایرج رضائی   - امین زمان - شجاعیآرشاک  -سیما دینی 
 . 

 :موضوعات مطرحه
 

انتخاب روز مناسب برای گردهمائی، و عدم اطالع رسانی صحیح، و با استناد بر اینکه انتخاب روز  به علت عدم هماهنگی جهت -1
، اکثر اعضاء همیشگی کمیته حقوق را داشته اند پنجشنبه از جهت همکاری با افراد جدیدی بوده که تمایل به فعالیت در کمیته حقوق بشر

 . بشر نتوانستند در این جلسه حضور داشته باشند
 .جهت انتخاب روز مناسب با اعضاء تماس گرفته و برنامه ریزی کند قرار بر آن گردید سیما دینی بعنوان مسئول این کمیته -2
قرار گردید که تسهیالتی جهت برقراری این گردهمائی ها از طریق به پیشنهاد آرشاک شجاعی، یکی دیگر از مسئوالن این کمیته،  -3

 .آرشاک مسئولیت این بخش را به عهده گرفت. اسکایپ بوجود آید
بخش مهمی از این گردهمائی به گفتگو پیرامون بحران های موجود در کنگره بخصوص در رابطه با پتیشنی که در آن تقاضای  -4

قرار بر آن گردید که تا جای امکان سعی در آرام نمودن جو حاضر نموده تا به بتوان با برقراری . برکناری رضا بنائی شده است گذشت
 .یک گردهمائی عمومی راه حلی برای این مشکل و مشکالت دیگر بوجود آورد

حمایت از که توسط کمیته حقوق بشر در رابطه با دعوت از داوطلبین جهت پیوستن به کمیته حقوق بشر و در رابطه با فالیری  -5
 .پناهجویان و کارگران تهیه شده بود، و در گردهمائی معرفی کاندیدا های شهرداری پخش گردید گفتگوهائی به عمل آمد

آرشاک اظهار میدارد که حمایت از کارگران خارج از محدوده فعالیت های این کمیته میباشد و در صورت تائید میبایست کمیته دیگری  -6
 .ردبرای این منظور بوجود آو

آرشاک با استناد به اینکه طبق اساسنامه، کنگره ایرانیان موظف میباشد که فقط از کانادائی های ایرانی تبار حمایت کند، حمایت از  -7
قرار بر این گردید که در رابطه با این موضوع با هییت مدیره گفتگو . پناهجویان میتواند مخالف با اهداف تعیین شده در اساسنامه باشد

  .آمده و تصمیم گیری شودبه عمل 
در رابطه با نامه حمایتی از مسعود حاجیوند، پناهجوئی که بیش از صد وبیست روز در بازداشت اداره مهاجرت میباشد، آرشاک عنوان  -8

 .مینماید که صحیح نیست که کنگره برای شخص بخصوصی که از سابقه اش اطالعی ندارد نامه ای بنویسد
و  پارلمان پناهجویان و حقوق بشر، و نمایندگان های مدافع حقوق سازمانکه نامه های حمایتی از طرف  ایرج و مهدی توضیح میدهند -9

این موضوعات  معمولن در رابطه با، دین و تغییر . افراد سرشناس و کلیسا ها در رابطه با موضوع دیپورت میباشد و نه سابقه پناهجو
نمونه هائی از این نامه ها به . مغایر با قوانین حقوق بشری همچو سنگسار میباشد قوانین نامعقول و و ،مذهب، سیاسی، همجنسگرائی

قرار بر آن گردید که آرشاک در این رابطه با هییت مدیره گفتگو به  .بهروز آموزگار جهت اطالع رسانی به هییت مدیره داده شده است
 .عمل آورده و نظریات آنها را به اطالع کمیته حقوق بشر برساند

تا زمانی  (Moratorium)در رابطه با تقاضای قطع دیپورت پناهجویان ایرانی بار دیگر به اطالع آرشاک و سیما رسانده شد، که  -11
که به مقامات داده شده هییت مدیره  و از طریق بهروز بهشرایط حقوق بشری در ایران به این وضع میباشد، نامه ای تهیه شده است 

 .متاسفانه تا به امروز اقدامی نشده است. رسال شودوزارت امور خارجه کانادا ا
 

 .جهت گردهمائی بعدی تصمیم گیری به عمل نیامد. شب به پایان رسید 9جلسه در ساعت 
. 


