
 !ک تجمع اعتراضی در تورنتو  کانادا  از یگزارشی

فعالين چريکهای فدايی خلق ايران همراه با جمعی از ديگر فعالين سياسی ساکن تورنتو ،  ٢٠١١ اکتبر ١٣در روز 

، در مقابل خانه  در اعتراض به حضور محمود رضا خاوری رئيس هيئت مديره و مديرعامل پيشين بانک ملی ايران

يک تجمع اعتراضی سازمان )Suncrest Drive(  شهر تورنتو ،  خيابان سان کرست درايو٢٦شماره واقع در او 

.دادند

  

 ميليون دالری اش در تورنتو اقامت گزید که در بستر اختالفات ٣محمود رضا خاوری زمانی ایران را ترک و در خانه 

ين اختالس های بانکی تاريخ ايران که به جناح های محتلف رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی يکی از بزرگتر

معروف شده است از پرده بيرون افتاد و خاوری برای سرپوش گذاشتن به نقش "  ميليارد تومانی٣٠٠٠اختالس "

.   استعفاء داددر بانک ملیخود در این افتضاح مالی از مقام خود 

  



 

ان و مزدوران جمهوری اسالمی، منجمله ، بسياری ديگر از سرامر پوشيده ای نيست که عالوه بر خاوری 

رفسنجانی و افراد خانواده اش در شهرهای مختلف کانادا سرمايه گذاری های نجومی کرده و زندگی های مجلل 

آن. شان ترتيب داده اند برای خود و وابستگان ها از قبل دزدی های کالن از دسترنج کارگران و زحمتکشان و  

 جامعه، به اموال و دارايی های بی شماری دست یافته  و نه تنها در کانادا بلکه در دیگر منابع و ثروت های

مریکا و در واقع در سراسر جهان به خرید خانه های مجلل و سرمایه گذاری های مختلف آ اروپا و کشورهای

. دست زده اند

  

دا که در حاليکه نسبت به پذيرش فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در کانادا در اعتراض به دولت کانا

پناهندگانی که از جهنم جمهوری اسالمی فرار می کنند سخت گير است به راحتی به دزدان و قاتلين و 



جنايتکاران رژيم جمهوری اسالمی که ايران را به زندان مردم ستمديده تبديل نموده اند پناه می دهد، در 

جنايتکاران و قاتلين "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"رهايی مانند  اکتبر شرکت کرده و با دادن شعا١٣تظاهرات 

  .، صدای حق طلبانه مردم ايران را منعکس کردند"مردم ايران را از کانادا اخراج کنيد

  تورنتو - فعالين چريکهای فدايی خلق ايران

  ٢٠١١ اکتبر ١٦

 


