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پویش همبستگی و صلح

جامعه ایرانی – کانادایی ،حقوق ایرانی  -کانادایی
ما به توانمندی و قانونمندی ایرانیان باور داریم ،همنوا با آنان برای صلحطلبی میکوشیم ،این جامعه را
برازنده برخوردهایی بدون تبعیض میدانیم و از گفتوگوهای سازنده و احترامآمیز استقبال میکنیم.

پویش «همبستگی و صلح» ،در چهارچوب اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا و بر اساس قوانین کانادا،
اهداف زیر را پیگیری خواهد کرد:

افزایش همبستگی بین ایرانیان مقیم کانادا
پویاتر اجتماعی و حرفهای بین ایرانیان کانادا
برقراری پیوندهای
ِ
فراهمکردن هرچه بیشتر زمینههای مشارکت ایرانیان در امور اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کانادا
تالش برای گسترش صلح و دوستی در روابط ایران و کانادا

رفع هرگونه تبعیض علیه ایرانیان و دفاع از حقوق جامعه ایرانیان کانادا

ٔ
برنامه پویش «همبستگی و صلح» برای تحقق اهدافش
این برنامه شامل چهار بخش است :حقوقی ،ارتباطی ،اجتماعی ،و خدماتی

حقوقی
 oپیگیری رفع هرگونه تبعیض یا اعمال معیارهای دوگانه علیه ایرانیان ،ضمن تالش برای بازگشایی
سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران و کانادا برای تسهیل روابط مهاجرتی ،فرهنگی ،بازرگانی،
گردشگری و تحصیلی شهروندان ایرانی و کانادایی ،همچون دیگر مهاجران در کانادا.
 oحرکت جمعی و ارتباط مؤثر با قانونگذاران و نهادهای دولت کانادا ،برای پیشگیری از مشارکت
کانادا در گسترش جنگ و تحریم علیه ایران یا عوامل دیگر برهمزننده آرامش و رفاه ایرانیان مقیم
کانادا.
 oتالش برای پیگرد حقوقی اختالسگران ایرانی گریخته به کانادا.
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جامعه ایرانی – کانادایی ،حقوق ایرانی  -کانادایی
 oحمایت از رسیدگی به امور حقوقی ایرانیان در کانادا ،از جمله احقاق حقوق قربانیان و بازماندگان
پرواز  PS752بر اساس موازین بینالمللی.
 oارتباط با قانونگذاران و سیاستمداران در سطوح مختلف و تمامی احزاب کانادا ،در راستای دفاع از
حقوق جامعه ایرانی کانادا و پیگیری مسائل آنان.
 oپیگیری مشکالت دانشجویان ایرانی که با ویزای تحصیلی در کانادا حضور دارند ،برای دریافت اقامت
دائم یا ورود به بازار کار.
 oرایزنی با دولت فدرال برای اطمینان از اجرای عادالنه سیاستهای مهاجرتی برای متقاضیان ایرانی
اقامت دائم.

ارتباطی
 oایجاد تغییرات الزم در اساسنامه برای رفع ابهامهای موجود.
 oگسترش ارتباط با اعضای کنگره در استانهای مختلف کانادا با ایجاد شاخههای استانی.
 oفراهمآوردن سازوکاری دقیق و مردمساالرانه ،بهمنظور ترغیب مشارکت حداکثری ایرانیان ،تبادل
نظر و انعکاس نظر جمعی آنان ،با نظرسنجیهای حرفهای و مداوم.

 oگزارشدهی دورهای از فعالیتهای کنگره توسط اعضای هیئتمدیره.
 oایجاد یا تقویت ابزارهای اطالعرسانی مؤثرتر ،به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسوی ،برای ارتباط
بهینه با اعضا درباره اسناد و مدارک و اخبار کنگره ،مانند نشر خبرنامه و استفاده از رسانههای
جمعی.

اجتماعی
 oبرگزاری میزگردهای اجتماعی برای تشویق گفتوگو و تبادلنظر سازنده در جامعه ایرانیکانادایی.
 oبرقراری پیوند بین نهادهای فرهنگی و هنری ایرانیان کانادا ،بهمنظور پاسداری و گسترش فرهنگ
و هنر ایرانی.
 oپشتیبانی از نهادهای فعال در زمینه تدریس زبان فارسی در مدارس کانادا.
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جامعه ایرانی – کانادایی ،حقوق ایرانی  -کانادایی
 oتالش برای آگاهیرسانی و بهبود سالمت روانی ) )mental healthدر جامعه ایرانیکانادایی.
 oافزایش و حمایت از مشارکت زنان جامعه ایرانیکانادایی در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی کانادا.

خدماتی
 oتشکیل و پشتیبانی از شبکههای سودمند ارتباطی و اطالعرسانی ،بهمنظور حمایت از ایرانیان
تازهوارد به کانادا.
 oسادهسازی دسترسی جامعه ایرانی به تخصصهای گوناگون جامعه ایرانیان کانادا ،با
امکانسنجی ایجاد سامانه برای معرفی کسبوکارهای ایرانی و نیز کاریابی برای ایرانیان مقیم
کانادا.
 oهمکاری با سازمانهای مدنی جوامع مهاجر برای رایزنی با دولتهای شهری و استانی و فدرال
در جهت تأمین نیازهای ضروری مهاجران در دوران کرونا.
 oمعرفی نهادهای خیریه ایرانیکانادایی و حمایت از آنها ،بهمنظور فراهمآوردن تسهیالت الزم
برای جمعآوری و ارسال کمکهای ضروری نقدی و کاالیی و تخصصی به ایرانیان در مواقع
ضروری ،مانند بروز بالیای طبیعی.
 oآگاهیرسانی و تالش برای استفاده هرچه بیشتر ایرانیان از حمایتهای دولت کانادا از صنایع و
مؤسسههای اقتصادی ،تحقیقاتی ،فرهنگی و اجتماعی.
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جامعه ایرانی – کانادایی ،حقوق ایرانی  -کانادایی
نامزدهای پویش همبستگی و صلح

اسامی  ۹کاندیدای پیشنهادی پویش همبستگی و صلح برای انتخابات هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا
به شرح زیر است:

دکتر آرزو (سعیده) خدیر

یونس زنگی آبادی

کیهان رضوی

دکتر امیرحسن قاسمی نژاد

رضا نامداری

دکتر احمد احساندار

دکتر مسلم نوری

سمن طبسی نژاد

محسن خانیکی
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