
 

 جلسه مالقات دولت کانادا با رهبران جامعه ایرانی در ونکوور؛

 

(؛ میز گردی توسط دولت کانادا در ونکوور برای بررسی شرایط فعلی انقالب ایران و امکان ۲۰۲۳فوریه ) ۲۲  روز چهارشنبه

 برای رسیدن به آزادی و دموکراسی برگزار شد.  و کمک به ایرانیان ساکن کانادا مردم  کمک به مبارزات

از جانب شورای ملی تصمیم؛ آقای کیقباد اسماعیل پور شرکت ی برگزار شد؛ که با حضور برخی رهبران جامعه ایران هدر این جلس

ی تری بیچ؛ آقای ران مک کینن و سه تن از نمایندگان پارلمان کانادا ) اقا؛ نیتا آناند(آوزیر دفاع ) . از طرف دولت کانادا؛ خانمداشتند

 و آقای پاتریک وایلر( شرکت داشتند. در این جلسه پس از تشریح آخرین اقدامات و تصمیمات دولت کانادا در رابطه با جامعه ایرانیان

 کانادا؛ وزیر دفاع و نمایندگان به پرسش های افراد پاسخ دادند. 

 ارد زیر از دولت کانادا خواسته شد:از جانب نماینده شورای ملی تصمیم در این جلسه مو

 پیگیری موضوع کمک های تکنولژیک در مورد دسترسی به اینترنت توسط مردم داخل کشور؛  -
 پیگیری موضوع پول شویی و نفوذ عوامل رژیم ج. ا در کانادا؛  -
 پیگیری مسئله امنیت ایرانیان ساکن کانادا؛ -
 ؛سپاهقرار دادن پیگیری در لیست تروریستی  -
 رفع مشکالت ارسال کمک های مالی ایرانیان کانادایی به هموطنان خود در ایران؛ با توجه به تحریم ها؛ پیگیری -
 سپاه در ایران؛ دست ( بههرسیدن تجهیزات کانادایی )موتورهای بمباردی جلوگیری از پیگیری -
 درخواست مالقات دولت کانادا با نمایندگان اپوزیسیون ایران. -

مورد درخواست مالقات دولت کانادا با نمایندگان شد و بویژه در مربوطه قول پیگیری  داده  ندگانو نمای که از طرف وزیر

نمایندگان اظهار نمودند که خوشحال خواهند شد که با نمایندگان اپوزیسیون ایرانی به نشانه خانم وزیر و اپوزیسیون ایران؛ 

 آزادی دیداری داشته باشند. ؛ژیان ؛حمایت از انقالب ژن

 

 

   او نمایندگان دولت کاناد )ونکوور( ایرانیان کانادا جامعهجلسه                                    

 



 ا                          

 

       کیقباد اسماعیل پور  اقای آناند؛ آنیتا  وایلر؛ وزیر دفاع خانم  پاتریک فدرال ماینده پارلمانن                 

 

 

 جاناتان ویلکینسون منابع طبیعی وزیرو ران مک کینون؛ پاتریک وایلر؛ تری بیچ؛  فدرال پارلمان گاننمایند


