
کانادا ایرانیان کنگره رئیس گزارش
ساالنھ عمومی مجمع

٢٠٢٠ ١٣ دسامبر



٢٠٢٠ و ٢٠١٩ در ھا مشاوره و ھا نظرسنجی 

اولویت • خصوص در عموم و کنگره اعضا از اینترنتی نظرسنجی انجام ٢٠١٩ ھایژانویھ
٢٠١٩ فدرال انتخابات در کنگره

کھ خواستند فدرال دولت از نظرسنجی این در کننده شرکت کانادایی ھای ایرانی
شود• برقرار دوباره را کانادا و ایران روابط
شود• تسھیل خارجی دانشجویان برای خصوص بھ را مھاجرتی مقررات
شود• توجھ اقلیم تغییر مسئلھ بھ
شود• توجھ ایرانیان علیھ تبعیض مسئلھ بھ

است کانادا ایرانیان کنگره اصلی ستون ھای از یکی کانادا ایرانیان جامعھ از گرفتن مشورت
است داده انجام مشورت گیری برای عمده تالش دو گذشتھ سال دو در کنگره

https://www.iccongress.ca/community_consultation_2019_election_priorities


٢٠٢٠ و ٢٠١٩ در ھا مشاوره و نظرسنجی ھا
روی• بر کرونا ھمھ گیری تاثیر خصوص در اینترنتی نظرسنجی انجام آگوست

کنگره از آنھا انتظارات و کانادایی ھا ایرانی
کھ نمودند اعالم نظرسنجی این در کننده شرکت کانادایی ھای ایرانی

است• مرتبط مالی مسائل بھ ھمھ گیری دوران در آنھا نگرانی بزرگترین
می کنند• رعایت را اجتماعی فاصلھ
ھستند• روانشناسی و مالی ھای زمینھ در مشورتی خدمات خواستار
ھستند• تحریم تحت ایران بر کرونا منفی تاثیرات نگران

اقدام ھای کھ نشد موفق کنگره حقوقی، پرونده فصل و حل بھ مدیره ھیات اشتغال دلیل بھ
مشورت اعضا از مرتب بصورت کنگره کھ است الزم دھد ترتیب را بیشتری مشورتی

نماید بروزرسانی را خود ھای اولویت  و بگیرد

https://www.iccongress.ca/blog_survey_results_corona_fa


کانادا ایرانیان کنگره اولویت ھای

کانادایی• ایرانی وارد تازه مھاجران قبال در عادالنھ سیاست ھای از طرفداری
کانادا• ایرانیان جامعھ علیھ تبعیض انواع تمامی با مبارزه
کانادا• سیاسی فرآیند در کانادایی ھا ایرانی مشارکت افزایش
کنسولی• خدمات بھ دسترسی برای ھا کانادایی  ایرانی حقوق و سفارت ھا بازگشایی کانادا، و ایران میان دیپلماسی از حمایت
ایرانی• مھاجران جامعھ و ایران مردم بر ھا تحریم  تاثیرات بھ نسبت بخشیدن آگاھی و متحده ایاالت ناعادالنھ تحریم ھای با مبارزه
خارج• بھ وابستھ یا خارج مالی حمایت مورد ھایی گروه  و افراد جانب از طلب صلح ھای کانادایی  ایرانی علیھ اقدامات با مبارزه
کانادا• در پولشویی و کثیف پول با مبارزه
ایران• در طبیعی فجایع و بحران زمان در ھا کانادایی  ایرانی از مالی ھای کمک  جمع آوری
کرونا• ھمھ گیری دوران در کانادا ایرانیان جامعھ بھ کمک
کانادایی ھا• ایرانی با مرتبط بشری حقوق ھای پرونده  خصوص در بخشی آگاھی
پرواز• خصوص در پاسخگویی و شفافیت کامل، بازرسی از حمایت

است بوده متمرکز زیر اولویت ھای بر ٢٠٢٠ تا ٢٠١٨ سال در کانادا ایرانیان کنگره



کانادایی ایرانی وارد تازه مھاجران از حمایت

اخذ• منتظر سال سھ متوسط بصورت کاری و تحصیلی ویزای دارای کانادایی ھای ایرانی ٢٠١٧ سال از
است ملیت ھا سایر از بیشتر بسیار کھ می مانند دائم اقامت

و• کرد صحبت مسالھ این خصوص در نوبت چندین در کانادایی مقام ھای با ٢٠١٨ سال ابتدای از کنگره
مدت بھ انتظار زمان کھ شد داده اطالع ما بھ پیگیری ھا این نتیجھ در داد قرار جریان در نیز را بیشمجلس

کرده اند دریافت را خود دائم اقامت ایرانی ھزار چھار و کرده پیدا کاھش سال یک از
تصویب• صورت در الیحھ این کرد مخالفت کبک در ٩ شماره الیحھ با شدت با کنگره ٢٠١٩ فوریھ در

ھا کانادایی  ایرانی بھ مربوط آنھا از تعدادی کھ می کرد رد را دائم اقامت دریافت تقاضای ھزار بودندبیست
تغییرات• این کرد مخالفت کبک کیو ای  پی  برنامھ در تغییرات ایجاد با ٢٠٢٠ ژانویھ در کنگره ھمچنین

کند وارد آسیب کانادایی ایرانی دانشجویان از زیادی تعدادی بھ می توانست
بھ• کھ خواست آنھا از و کرد مکاتبھ کانادا دانشگاه پنجاه از بیش با کانادا ایرانیان کنگره ٢٠١٩ دسامبر در

ایران ساکن متقاضیان بھ بیشتری فرصت ماه آبان اعتراضات جریان در ایران در اینترنت قطعی دلیل
بدھند

است بیشتر ایرانی ھا برای چالش این اما است، چالش برانگیز مھاجران ھمھ برای کانادا مھاجرتی سیستم
کند اصالح را مسائل این تا کرده تالش سختی بھ گذشتھ سال دو در کانادا ایرانیان کنگره

https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/CIMM/meeting-128/evidence
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/CIMM/meeting-128/evidence
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/CIMM/meeting-128/evidence
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/CIMM/meeting-128/evidence
https://www.iccongress.ca/icc_stop_quebec_bill_9
https://www.iccongress.ca/icc_peq_changes
https://www.iccongress.ca/icc_peq_changes


تبعیض با مبارزه

نمونھ• برای است کرده مبارزه تبعیض مختلف انواع با ھدف این احقاق برای کانادا ایرانیان کنگره
نیستند• ما جامعھ نماینده کھ سی بی  سی  در ایرانی ھای مھمان  دائمی حضور با مبارزه
مورد• متحده ایاالت و کانادا مرز در کھ ھایی کانادایی  ایرانی از دفاع برای کانادایی مقام ھای از درخواست

می گیرند قرار تبعیض
ایرانی• دانشجویان تمامی اخراج برای لوانت ازرا مدیا، ربل رئیس نژادپرستانھ درخواست محکومیت

کانادا از کانادایی
خود• فروشگاه از ایرانی ضد تولیدات حذف برای آمازون شرکت از درخواست

این از و دارند کانادا این در ھا ملیت  سایر بھ نسبت کمتری تجربھ و سابقھ ایرانی مھاجران
با مبارزه گذشتھ سال دو در کنگره می شوند رو روبھ  تبعیض با آنھا از بسیاری تبعیضجھت

است کرده دنبال اصلی ماموریت عنوان بھ را

https://www.iccongress.ca/cbc_must_reflect_diverse_opinions_on_iran
https://www.iccongress.ca/icc_vp_asks_pm_trudeau_canada_us_border
https://www.iccongress.ca/icc_condemns_levant_petition
https://www.iccongress.ca/icc_asks_amazon_to_remove_hateful_shirt


کانادایی ھا ایرانی سیاسی مشارکت

در• کرد راه اندازی ٢٠١٩ سال فدرال انتخابات برای را خود انتخاباتی مرکز کانادا ایرانیان کنگره
رای  ھای محل  و دادن رای چگونھ خصوص در اطالعاتی بھ کانادایی ھا ایرانی مرکز، گیریاین

در فدرال اصلی احزاب موضع خصوص در اطالعاتی مرکز این در ھمچنین داشتند دسترسی
شد می  ارائھ کانادا ایرانیان جامعھ برای مھم موضوعات خصوص

برای• را امکان این و کرد برگزار نیز ٢٠١٩ فدرال انتخابات خصوص در میزگردی کنگره
را دادن رای دالیل و نامزدھا بھ دادن رای مورد در خود نظرات تا نمود فراھم کانادایی ھا ایرانی

کنند ابراز
برگزار• را شھرداری ھا انتخابات کانادایی ایرانی نامزدھای با آشنایی جلسھ ٢٠١٨ سال در کنگره

کرد

را کانادایی ھا ایرانی سیاسی مشارکت گذشتھ سال دو در کھ کرده سعی کانادا ایرانیان کنگره
دھد افزایش

https://www.iccongress.ca/icc_election_centre
https://www.iccongress.ca/where_do_canada_s_political
https://www.facebook.com/events/681676448908167
https://www.facebook.com/events/members-lounge-in-north-york-civic-center-5100-yonge-st/meet-greet-with-iranian-canadian-municipal-candidates/452010528540577/


کانادا و ایران روابط

افتاده• راه بھ پویش ھای
تحریم بھ نھ و جنگ بھ نھ پویش

صلح پویش از حمایت برای ترودو جاستین از تشکر پویش
کرونا پویش در ایرانی دانشجویان بھ کمک پویش

قبال• در کانادا سیاست با رابطھ در کانادا پارلمان در تخصصی ھای گفتگو سازماندھی
ایران

فدرال دولت تعھد از تا کرده صرف را خود توان تمام گذشتھ سال دو در کانادا ایرانیان کنگره
کند کسب زمینھ این در را عمده حزب دو حمایت توانستھ و شود مطمئن ایران با دیپلماسی بھ

https://iccongress.good.do/Iran/email/
https://iccongress.good.do/ThankYouJusticePeace/StandForJusticeAndPeace/
https://iccongress.good.do/HelpInternationalStudents/HelpInternationalStudents/
https://www.iccongress.ca/canada_role_in_the_middle_east_and_its_iran_policy
https://www.iccongress.ca/video_panel_discussing_canada_s_iran_policy_june192018
https://www.iccongress.ca/canada_role_in_the_middle_east_and_its_iran_policy


جنگ و تحریم با مخالفت

از• کھ شد درخواست کانادا دولت از نامھ این در ٢٠١٨ می در کانادایی سازمان ده امضا تحت نامھ نگارش
کند حمایت برجام

اعالم• بھ منجر کھ برجام از حمایت برای ٢٠١٨ سال در خارجھ وزیر فریلند کریستیا از درخواست
شد توافق این از او حمایت

در• ایران علیھ بر ترامپ دولت جانبھ یک تحریم ھای با مخالفت برای کانادا از درخواست پویش راه اندازی
٢٠١٩ ژانویھ

کھ• شد درخواست کانادا دولت از نامھ این در ٢٠١٨ می در کانادایی سازمان شش امضا تحت نامھ نگارش
کند حمایت صلح از

•٢٠٢٠ سپتامبر در ملل سازمان امنیت شورای در ترامپ دولت جانبھ یک تحریم ھای با مخالفت
•٢٠٢٠ ژانویھ در تورنتو و مونترال در جنگ ضد تظاھرات سازماندھی

در شرکت و نامھ نگاری ابزارھا تمامی از استفاده با گذشتھ سال دو در کانادا ایرانیان کنگره
است کرده مبارزه ترامپ حداکثری فشار کارزار بستر در تحریم و جنگ با تجمعات

https://www.iccongress.ca/letter_from_10_canadian_organizations_on_iran_nuclear_agreement
https://www.iccongress.ca/freeland_jcpoa_is_essential_for_ensuring_regional_and_global_security
https://www.iccongress.ca/join_our_campaign_canada_must_stand_against_trump_sanctions_on_iran
https://www.iccongress.ca/letter_iran_peace
https://www.iccongress.ca/statement_trump_unilateral_actions
https://nowtoronto.com/news/in-photos-now-war-iran-protest-toronto


طلب صلح ھای کانادایی  ایرانی علیھ اقدامات با مبارزه

توحیدی • حمالت خصوص در ٢٠١٨ اکتبر در بلر بیل عمومی امنیت وزیر با نگاری نامھ 
آن داوطلبان و کنگره علیھ استرالیا ھای

گروه• دخالت با مقابلھ برای دموکراتیک موسسات و عمومی امنیت وزیر از درخواست
٢٠١٩ ژوئن در انتخابات در خلق مجاھدین تروریستی

بنظر• ٢٠١٩ اکتبر در کانادایی ایرانی نمایندگان از یکی بھ مجازی حمالت محکومیت
اند بوده  مرتبط سعودی عربستان با حمالت این کھ رسد می 

معرض در کانادایی ایرانی طلب صلح  سیاستمداران و فعاالن گذشتھ، سال دو در
خارجی مالی حمایت کھ بوده اند ھایی گروه  و افراد جانب از ای کننده نگران حمالت
آگاھی و حمالت این با مبارزه برای ابزارھا تمامی از کانادا ایرانیان کنگره داشتند

است کرده استفاده بخشی

https://www.iccongress.ca/icc_to_minister_of_public_safety_defamation_campaign_against_iranian_canadians
https://www.iccongress.ca/icc_vp_to_ministers_stop_foreign_interference_in_canadian_elections_by_pro_war_groups_including_mek
https://www.iccongress.ca/majid_jowhari_stat


کانادا در کثیف پول با مبارزه

در• آقا آل  مرجان و خاوری رضا محمود وضعیت بررسی برای کانادا دولت از درخواست
٢٠١٩ مارس

از• کشور بھ شده وارد کثیف پول بررسی برای آنھا از درخواست و کانادایی وزرا بھ نامھ
٢٠٢٠ آگوست در ایران

پرونده• بررسی برای مجلس نمایندگان از درخواست و ٢٠٢٠ سپتامبر در پویش راه اندازی
ھستند پولشویی برای آن سالم اقتصاد و کانادا اعتبار از استفاده سوء بھ متھم کھ افرادی

ماموریت• این پیشبرد بھ ما افراد، این از برخی جانب از کنگره شکایت بھ تھدید وجود با
داد خواھیم ادامھ خود اخالقی

کانادا ایرانیان کنگره است شده ایران از کثیف ھای پول  برای مقصدی بھ تبدیل کانادا متاسفانھ
بھ را فاسد مقام ھای و اختالس گران کند، مبارزه روند این با تا کرده تالش گذشتھ سال دو در

کند غیرممکن را کانادا در آنھا سرمایھ گذرای و بسپارد عدالت چنگال

https://www.iccongress.ca/petition
https://www.iccongress.ca/corruption_letter_fa
https://iccongress.good.do/standuptoiranembezzlers/FightCorruptionIran/
https://www.iccongress.ca/sobhani_threatens_to_sue_icc


بشر حقوق

دولت• کھ است سال دو از بیش ٢٠١٨ ژوئن در ممبینی مریم فوری بازگشت درخواست
است نداده ممبینی مریم بھ خروج اجازه ایران

•٢٠١٩ نوامبر در ایرانیان بیان آزادی و اعتراض حق بھ احترام درخواست
•٢٠١٩ نوامبر در ایران اعتراضات قربانیان برای شمع کردن روشن مراسم

آسیب نیز بشر حقوق نقض از تحریم و جنگ بر عالوه گذشتھ سال دو در کانادایی ھا ایرانی
دیده اند

https://www.iccongress.ca/icc_concerned_about_maryam_mombeini_asks_for_her_immediate_return
https://www.iccongress.ca/the_icc_s_statement_on_iran_protests
https://t.me/iraniancanadiancongress/209


بحران ھنگام در ایران بھ کمک

•٢٠١٩ آوریل در زدگان سیل  برای مالی ھای کمک مشترک جمع آوری و کانادا سرخ صلیب با ارتباط
•٢٠١٩ آوریل در کانادا سرخ صلیب طریق از ایرانی زدگان سیل  بھ کمک برای کانادا دولت از درخواست
اقالم• این خرید برای را مبلغ این کانادا سرخ صلیب و شد آوری جمع  کمک دالر ١۵٠،٠٠٠ تالش ھا این نتیجھ در

کرد ھزینھ
نفر ٢٩۶،٠٠٠ برای اضطراری سرپناه ایجاد

نفر ٢٩،٠٠٠ بھ بھداشتی خدمات ارائھ
غذایی بستھ ٢١۶،٠٠٠ آماده سازی

تا• داده قرار کانادا سرخ صلیب اختیار در کانادا دالر ٢۵٠،٠٠٠ کرد اعالم نیز کانادا دولت کنگره، درخواست از پس
شود ھزینھ ایران در سیل از دیده آسیب مناطق در

ھای کمبود و طبیعی فجایع و اند بوده  تراژدی چندین شاھد گذشتھ سال دو در ایران مردم
را کانادا دولت مستقیم، کمک بر عالوه کانادا ایرانیان کنگره دیده اند چشم بھ را پزشکی

کند توجھ بحران ھا این بھ کھ کرده تشویق

https://www.iccongress.ca/response_from_the_canadian_red_cross_flood_iran
https://www.iccongress.ca/icc_we_request_the_canadian_gov_to_help_flood_victims_in_iran
https://www.iccongress.ca/_update_from_canadian_red_cross
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/iraniancanadiancongress/mailings/2393/attachments/original/Iran_Floods-EN-HR.pdf?1569157716


٧۵٢ پرواز

٢٠٢٠ ژانویھ
جامع• تحقیقات انجام برای درخواست و آن از بعد ھای دروغگویی  ھواپیما، دادن قرار ھدف اولیھ محکومیت
یورک• و تورنتو کانادایی ایرانی دانشجویان سازمان ھای ھمکاری با قربانیان برای شمع کردن روشن مراسم برگزاری
آنھا• خانواده ھای و قربانیان برای عدالت و شفافیت و پاسخگویی برای کانادا دولت از درخواست و ترودو جاستین بھ نامھ نگارش
آنھا• خانواده ھای و قربانیان برای عدالت و شفافیت و پاسخگویی برای کانادایی سیاستمداران از درخواست و پویش راه اندازی
و• آنھا خانواده ھای و قربانیان برای عدالت و شفافیت و پاسخگویی برای مجدد درخواست و حادثھ روز چھلمین در بیانیھ صدور

٢٠٢٠ فوریھ در رابطھ این در ایرانی مقام ھای اقدامات محکومیت
•٢٠٢٠ مارس در بین المللی قوانین اساس بر تراژدی بررسی برای مجدد درخواست و حادثھ روز شصتمین در بیانیھ صدور

کنگره بود کانادا ایرانیان جامعھ برای بزرگ تراژدی یک ٧۵٢ پرواز گرفتن قرار ھدف
ھای خانواده  و قربانیان از و داد انجام زمینھ این در داشت توان در آنچھ ھر کانادا ایرانیان

کرد حمایت آنان

https://www.iccongress.ca/statement_on_news_about_flight_752?fbclid=IwAR36k6j6ri7H47DmmV3PNX0Ft4dYtAqwOif-P8jRaF1vvZrq0KF-7u-ah4Y
https://www.thestar.com/news/gta/2020/01/09/more-vigils-to-be-held-for-canadian-victims-of-plane-crash-in-iran.html
https://iccongress.good.do/ThankYouJusticePeace/StandForJusticeAndPeace/
https://www.iccongress.ca/40_days_since_flight_752
https://www.iccongress.ca/letter_60th_day_since_flight_752


کرونا ھمھ گیری در کانادایی ھا ایرانی بھ کمک

بستھ• از پس ایران در شده محبوس کانادایی ھای ایرانی بھ کمک برای کانادا دولت از درخواست
٢٠٢٠ فوریھ در مرزھا شدن

•٢٠٢٠ آوریل در محلی کارھای و کسب از حمایت برای کانادایی ھا ایرانی از درخواست
•٢٠٢٠ ژوئن در خارجی دانشجویان از حمایت برای پویش راه اندازی
•٢٠٢٠ مارس در کرونا دوران در ایران بھ کمک برای سرخ صلیب و کانادا دولت از درخواست
در• کرونا گیری ھمھ  دوران در متحده ایاالت تحریم ھای بھ دادن پایان برای سرگشاده نامھ امضا

٢٠٢٠ مارس
از• آنھا انتظارات و ھا کانادایی  ایرانی بر کرونا تاثیر خصوص در اینترنتی نظرسنجی کنگرهانجام

کانادا ایرانیان
دوران• در ایران مردم از حمایت منظور بھ کمک  جذب برای ھا سازمان  سایر با ھمکاری

کرونا ھمھ گیری

است کرده ایجاد ایران ساکن ھای ایرانی  و کانادایی ھا ایرانی برای بسیاری سختی کرونا بحران
نماید کمک گروه دو ھر بھ امکان حد تا مدت این در کھ کرده سعی کانادا ایرانیان کنگره

https://you.leadnow.ca/petitions/bring-home-canadians-stranded-by-coronavirus
https://www.iccongress.ca/support_iranian_canadian
https://iccongress.good.do/HelpInternationalStudents/HelpInternationalStudents/
https://www.iccongress.ca/icc_asks_canada_iran_help
https://www.iccongress.ca/icc_sanctions_corona
https://www.iccongress.ca/blog_survey_results_corona_fa
https://persiangulfcharity.com/covid19/


اعضا تعداد افزایش

مناسب• عملکرد دھنده نشان باال اعضا تعداد
جامعھ در سازمان کردن فراگیر در کنگره

است کانادا ایرانی

چھار• میزان باالترین در کنگره اعضا تعداد
دارد قرار گذشتھ سال

است داشتھ چشمگیری افزایش جاری سال در کنگره اعضا کھ خرسندیم خبر این اعالم از



٢٠٢٠ ٢٠١٩ حقوقی پرونده

کنگره• از پیامی شکایت پرونده وضعیت
شد حل مشروط بصورت ابتدایی اقدام

رد دادگاه سوی از و شد بررسی نوامبر دوم تاریخ در کنگره از دیگران و پیامی شکایت
است جریان در دادرسی ھزینھ ھای خصوص در مذاکرات شد

نیز• را سازمان مالی منابع و کرد ایجاد کنگره مدیره ھیات برای کاری زیاد فشار حقوقی پرونده این
داد قرار تنگنا در

دھد• کاھش را ھا ھزینھ  رسیدگی روند در تا کرد تالش بسیار مدیره ھیات
دادند• پوشش را مربوط حقوقی ھزینھھای کنگره حامیان و مدیره ھیات
در• بیشتر اختالف حل مکانسیم ھای پیش بینی آئین نامھ، بروزرسانی و بازبینی آئین نامھپیشنھادات



پستی نشانی

http://www.iccongress.ca/
mailto:info@iccongress.ca

