
 TDبانک  بسته شدن حساب های بعضی از ایرانیان توسط  گزارش گرد همائی کنگره در باره

ها و لوازم  ربینود ه هاچب .اندمرس (کنگره ایرانیان مقیم کانادا) -  ICC به میتینگ را با عجله خودم

 درحضار آقای اسد پور در حال خوشامد گویی به  .ندبود برنامه و مشغول ضبط آماده کردهرو  دیگر

 چگونه او بعد از خیر مقدم گفتن به معرفی کنگره ایرانیان پرداخت که .بود Civic Centreسالن 

 ICC  تشکیل شده و هدفش حمایت ایرانیان برای شرکت بیشتر در فعالیتهای فرهنگی ۷۰۰۲در سال  

 یریبا پیگ در رابطه  کنگره از گزارش کار  ای ایشان به شرح خالصٔه .اقتصادی و اجتماعی است

به این مطلب  ضمنا ایشان .پرداخت بانک  TDتعدادی از ایرانیان در   بانکی هایحساب ه شدنقضیه بست

که  کرده بانک را ترقیب  TDو بین المللی   های داخلی با استفاده از اهرم رسانه ICC که  میکنداشاره 

 گزارش را مفصل تری ازکه شرح  میکنددعوت   او از خانم مهسا پزشکی .ای با آنان تشکیل دهد جلسه

  .برای حضار بیان کند

او توضیح  .دارد خیلی خوبی به زبان فارسی تسلط میباشد کاناداتحصیل کرده    از جوانان با اینکهمهسا 

 ۹۱تاریخ  در. ساعت جواب داده شد ۷۲بعد از  با مقامات بانک  برای مالقات  ICCتقاضای کهمیدهد 

 بانک و چند مدیر عاملبا آقای تیم هاکی   ICC از   کاوه شهروز و دکتر فرخ زندی به نمایندگی الیوج

از حرکت   آنها به مسئولین بانک میگویند جامعه ایرانی .مالقات میکنند از مسئولین آن بانک  نفر دیگر

رئیس  .برخورد شده است ۷د با آنها به عنوان شهروند درجه نکن آنها به شدت ناراحت است و حس می

قوانین  سری دلیل اول را یک .می کندبانک دو دلیل متفاوت را برای بستن حساب ایرانیان مطرح 

میگذرد و دلیل دوم را بخاطر  از کنارش و میشوداشاره  هاسر بسته به آن  که خیلی میداند  بانکی

با ایران دارند   که برای کسانی که در ایران هستند و یا روابط بانکی هجدید دانست اقتصادی های تحریم

مهسا میگوید که آقای تیم هاکی  .کند حسابها می این قبیل را موظف به بستن بانک و وضع شده است

اعتراف میکند که روندشان برای بستن حسابها اشتباه بوده است و شاید بهتر بود به طریق دیگری 

های بسته شده تماس بگیرند و  احبین حسابصدارند که با   یم هاکی ذکر کرد که سعیت .می کردندعمل 

 .نمیدهد  در این باره حق بسته شده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد اما هیچ قولیااگر حساب آنها به ن

کاوه معتقد بود  .کاوه شهروز در مورد مسایل حقوقی این جریان توضیح داد  بعد از مهسا پزشکی 

همان قوانین  نسبت بهدر صورتیکه  برداشت بانک از قوانین تحریمها است  نحوه ناشی از اله اصلیمس

 . اند کردهدیگری برداشت  به نحوبانک های دیگر 

 .آن است ۵قانون تحریمها با بند   ۳دیگری که کاوه بیان کرد تضاد بین بند   ایراد قانونی

ممنوع میکند که  میباشد بخصوصی لیست سیاه سازمانهائی را که نامشان در این قانون معامله با ۳بند 

 ۵اما در بند  .ی گرفته انددر درون این لیست جا  به مرور زمان تمامی بانکها و نهادهای مالی ایرانی

و چند مورد دیگر را جدا  نو حقوق بازنشستگا ۲۰۰۰۰۰۴زیر  بطور مثال مبالغکه  قائل شدهاستثناتئ 

 .کند از تحریم می



در قسمت پایانی که مربوط به پرسش و پاسخ بود تعدادی از حضار نظر خود را با شرکت کنندگان به 

مثبت توصیف خیلی را  ICCبه نظر میرسید فعالیت   هم عصبانی  از آنها که کمی  اشتراک گذاشتند یکی

شرکت  .دننیست و باید با قدرت و شتاب بیشتری دنبال شو  که این حرکات کافی  میکنداضافه   کرد ولی

سر باز  برای از فقط توضیحات مسئولین میگوید که ید ومرا دروغگو نا بانکگری مسئولین یکنننده د

در کل شرکت کنندگان از نحوه برخورد با بانک خوشایند نبودند و معتقد بودند باید  .بوده استکردن 

 خوب که اورا حضاراز   یکی که میدی میدادا ابوی ن  جو سالن کمی .تری صورت گیرد جدی حرکت

و از کمپیینی که ا. میکندشوری در مجلس ایجاد  های خود تجربه ی ازبا در میان گذاشتن یکم سمیشنا

 دوستانش و او چگونه میکند کهو اشاره  هدر اوایل امسال بود یاد کرد  موجب ابطال اخراج یک ایرانی

که باالترین مسئولین مهاجرت کانادا را به تنش واداشتند که  حدیاین مساله را به خیابانها کشاندند تا 

حضار که انگاری در نا امیدی امیدی را در  .شد از کانادا فرد یت موجب ابطال حکم اخراج اینادر نه

 .دن میکنندافق دیده باشند بعد از شنیدن این تجربه بی اختیار شروع به کف ز

و با . رشته سخن را بدست میگیرد   کنگره ی هییت مدیرهاز اعضا  دیگر یکی مایکل پارسا در اینجا

ی که تجربه خود را بیان کرد میخواهد که همان رویه را برای خانمآن ویی گشاده و پر از انرژی از ر

و خود او یکی از حامیان  بیدار کردن اذهان عمومی  و به کشاندن موضوع به مطبوعات استفاده کرده

 .این حرکت خواهد بود

براه انداخته و بیش از را  Condemn TDحضار دیگری از جمله آقای صادقی که صفحه فیس بوک 

گروهی  جلسه در آخر .مینمایداعالم همکاری   در این زمینه تردد روزانه دارد 01111الیک و  0111

ولی مایلند با تمام وجود همکاری  ندارند  هیچ مشکلیبه اطالع همگی رساندند که با بانک حضار  از 

از آنانی که حسابهایشان بسته شده و اجرای قوانین حقوق بشر از همین فردا  کرده و از برای حمایت

  .ببندند   TDبهای خود را با بانکحسا

قرار اکثریت حضار که مورد توجه  یشنهاد ها راو چند مورد از پ هپرداخت به جمعبندی  مهسا  پایان در 
 .میکندمطرح  ه بودگرفت

قرار گرفته و هر کس آن نامه را  نشده و در اختیار همگاتهیه   کلی نامه ایدر جهت اعتراض  -0
 .امضا کرده و به بانک بفرستد

ا اطالعات بیشتری به لیستی از کلیه افرادی که حسابهایشان بسته شده تهیه شده که بتوان ب -2
 .پرداختبررسی موضوع 

 در سطح وسیعاین مسئله  مطرح کردنو  جهت به وجود آوردن یک گروه بزرگتر و مستجم -0
 .کمپینی آغاز شودجامعه 
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