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 :شرکت کنندگان
  شادی شیراوند - مهدی شمس -ایرج رضائی   - خانم زمانی - آرشاک شجاعی -سیما دینی 

 . 
 :موضوعات مطرحه

 

  .نبوده و رسمیت ندارداز این رو این یک گزارش بیش . قرار بر این گردید که صورتجلسه این گردهمائی را آرشاک و سیما تهیه نمایند -1
نسبت به آن عکس جلسه  این برگزاری چون تا تاریخ. ه بودصورتجلسه هفته گذشته تهیه و برای آرشاک و سیما جهت تائید فرستاده شد -2

  .همبستگی در دسترسی همگان قرار خواهد گرفت سایت از طریق در نتیجه آنرا تایید شده تلقی نموده و العملی نشان نداده اند،
اسکایپ آنطور که باید اینبار نیز تدارکات الزم جهت مشخص نمودن روز مناسب، اطالع رسانی و مهیا نمودن شرایط ارتباط از طریق  -3

 . اکثر اعضاء این کمیته نتوانستند در این گفتگو شرکت نمایند اینبار نیز در نتیجه. صورت نگرفت
مشکالت فنی  وجود، با نمیباشدارتباط از طریق اسکایپ با اینکه به نظر میاید بهترین روش جهت برقرار این گونه گردهمائی ها  -4

  .جای دارد که کلیه اعضاء با آرشاک تماس گرفته تا ارتباط با آنها نیز امکان پذیر شود. یدبرقرار گرد ، به صورت مطلوبجزئی
آرشاک عنوان نمود که در جلسه هفته قبل قرار بر آن گردید که مهدی نامه ای تهیه نموده و نسبت به چاپ و پخش فالیری که در  -5

مهدی . است احساس ندامت کندعضای هییت مدیره جمع آوری شده ، و توسط یکی از اگردهمائی کاندیدا های شهرداری صورت گرفته
 . شمس چنین قراری را انکار مینماید

درجلسه قبل قرار گردیده بود که آرشاک نسبت به متناقض بودن حمایت از پناهجویان با مواضع تعریف شده در اساسنامه با هییت مدیره  -6
 .   متاسفانه این گفتگو به عمل نیامده است. گفتگو نموده و نتایج آنرا اعالم دارد

از طریق هییت مدیره نوشته " بار های حقوق آن"پناهجویان به علت  آرشاک رسمن اعالم میدارد که هیج نامه حمایتی برای هیچکدام از -7
 .نخواهد شد

تا زمانی شرایط حقوق بشری در ایران به این وضع  (Moratorium)در رابطه با تقاضای قطع دیپورت پناهجویان ایرانی با اینکه  -8
که به مقامات وزارت امور خارجه کانادا ارسال داده شده هییت مدیره  به ماه ها قبل و از طریق بهروزمیباشد، نامه ای تهیه شده است 

 .، ارشاک تقاضا میکند که این نامه به او نیز فرستاده شودمتاسفانه تا به امروز اقدامی نشده است و شود
آنطوری که  پناهجویانحمایت از  نحوه حدود و که به علت نا معلوم بودن ،سیما و آرشاک مسئولین این کمیته میرساند اطالع مهدی به -9

متوقف  عملن مورد تائید هییت مدیره باشد، و جلوگیری از هر گونه دو گانگی در نحوه عمل، کلیه فعالیت های حمایتی از پناهجویان
 سیما تا هفته آینده دستورالعمل، حدود و نحوه حمایت از پناهجویان را آماده و به اطالعقرار بر آن گردید که آرشاک و . شده است

 .اعضای این کمیته برسانند
مسافرت  هییت مدیرهرجه از اتاوا به تورنتو به قصد مالقات با هفته گذشته نماینده ای از وزارت امور خادرسیما دینی اعالم میدارد که  -11

ن، بخصوص ایشان مشخص نمی نماید که موضوع گفتگو ها چه بوده، و آیا به مورد پناهجویا. گفتگو هائی به عمل آورده است و کرده
 . مسعود حاجیوند اشاره ای شده یا خیرمورد 

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

____________________________________________________________________ 
 صورتجلسه کمیته حقوق بشر کنگره ایرانیان

سیما دینی: تهیه و  تنظیم  

در . شب از طریق اسکایپ برگزار گردید ۹تا  ۷کاناداییها از ساعت - جلسٔه کمیته حقوق بشر کنگرٔه ایرانی ۴۱۰۲نوامبر  ۵در تاریخ 

شرکت . از دیگر از اعضا نیز شرکت داشتند  نفر از اعضای هیئت مدیره، آرشاک شجاعی و سیما دینی، و چند تن ۴این جلسه 

مسائل گوناگون و مختلف در این . شدند می( نام فامیل نامشخص) کنندگان شامل ایرج رضایی، مهدی شمس، شادی شیرالدینی و زمانه

در همین راستا قرار شد به خانم شادی که پارتنرشان هم . ن کمیته است مطرح شدکار ای  جلسه پیرامون حقوق بشر که محور اصلی

همچنین پیرامون افزایش . اکنون متقاضی پناهندگی در کانادا و زندانی هستند نامٔه پشتیبانی داده شود که این نامه در دست تهیه میباشد

کمیته حقوق بشر . شد  ا در شهرهای مختلف با اسید ابراز نگرانیآمار اعدامها در ایران به دست جمهوری اسالمی و حمالت به خانمه

جلسٔه . برای نجات جانش را ابراز کرد  ابراز تأسف خود و محکوم کردن عمل غیر انسانی اعدام ریحانه جباری علیرغم تالش جهانی

  .ر خواهد شدشب برگزا ۹تا  ۷نوامبر بین ساعت  ۰۱بعدی این کمیته از طریق اسکایپ و در روز پنجشنبه 

 نوامبر ۰۱ - کانادایها -کمیته حقوق بشر کنگرٔه ایرانی


