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کشــور جوان کانادا وبنام دومینیون کانادا درسال 1867 میالدی بنیان گذاری شد 
ویل این ســرزمنی پهناور و حوزه سیاسی آن تاســال 1982 میالدی قانونا درکنرتل 
وزیر مجموعه انگلیس باقی ماند. بنیان گذاری کشوری با ساختار وابستگی از جنس 
مســتعمره  ،کانادا را نه تنها آســیب پذیر که از جهتی مریاث دار حوادث وسیاست 
های بریتانیا کرده اســت. عدم استقالل در حوزه امور خارجه وروابط بنی المللی 
ازهمان تاســیس دومینیون کانادا از ویژه گی مســتعمراتی آن بود. این وابســتگی 
امــا که حتی در پایــان کنرتل انگلیس برحیــات قانونی وســاختاری کانادا خودرا 
همچنان ویل درجهات متفاوت حفظ کرد. این مطلب نظری دارد برسراسیمگی 
دولت لیربال کانادا وهم اکنون برای رســیدگی به عادت سازی روابط دیپلماتیک 
با جمهوری اسالمی که بیشرت جنبه اقتصادی دارد تاسیاسی وکسی را خوش نمیآید 

جز دوره دیده های نعل وارونه زن که برای این امر البی میکنند. 

***

کانادا به مثابه کشــوری جوان ویل درکنرتل بریتانیا اکیدا واز ابتدای شــکل گریی 
، وزارت خانــه ای بنام امور خارجه نداشــت وفقط در ســال 1909 بود که نخســت 
وزیر Wilfrid Laurier دســت به تشــکیل دایره یا دپارتمان امور خارجه دولت 
زد که فقط اطاقی بود باالی یک سلمانی مردانه )آرایشگاه( دراتاوا بدون کارمند 
واساســنامه و تجهیــزات یــک دپارتمان حرفه ای که مســئله وابســتگی واســارت 
خارجی کانادا درســال 1919 این کشور 7/2 میلیونی وپراکنده و فقری را وارد جنگ 
جهانی اول نمود. Robert Borden نخســت وزیر محافظه کار بابی میلی کار 
را دست گرفت وگسیل جوانان روستایی وغرینظامی )کانادا فاقد ارتش بود( سبب 
شــد که درنخستنی عملیات 6 هزار ســرباز کانادایی درغرب فرانسه وبدون ماسک 
ضدگاز طعمه حمله شیمیایی آلمانها شوند. درحالیکه نخست وزیر بوردن معدود 
صنایع کانادا را به خط تولید سالح )Ross( والبسه جنگی کشاند ویل تفنگ های 
راس درمیدان جنگ کار نکرد و پوتنی سربازان کانادایی درگل والی غرب فرانسه 
از پای سربازان درآمد و سبب اسارت هزاران جوان روستایی و سرباز کانادا بدست 
آلمانها شد! که کشوری بدون ارتش وبدون وزارت خارجه فقط بدون امادگی وارد 

جنگ میشود وتنها بدلیل وابستگی انگلیسی زبانان به سرزمنی مادری.

***

همنی داســتان غم انگیز هــم درپایان جنــگ جهانی اول تکرار میشــود وکانادا 
نمیتواند نماینده ای مســتقل درهیئت صلح وکنفرانس اوزان داشــته باشد. که پس 
از آن ودرجنــگ جهانی دوم هم همینطور. Mackenzie King نخســت وزیر 
توانا ولیربال این بار تجربه بوردن محافظه کار را دارد ومیخواهد شرکت درجنگ 
جهانی دوم را ابزاری برای اســتقالل کشــور کند. هزاران ســرباز کانادایی درسال 
1941 ونرســیده به خاک اروپا ســوار برکشــتی های زهوار دررفتــه طعمه اژدرهای 

زیردریایــی های آلمانــی دراقیانوس اطلس شــدند. 113 هزار کشــته وصدها هزار 
خانواده داغدار نتیجه جنگ است ویل کانادایی ها سرافرازانه جنگ علیه نازیسم 
وفاشیسم را به پایان نربدند بدون بهر وری از نتایج آن ، چرا که امور خارجه کانادا 

.Tim Cook از Warlords هنوز تابعی از ارباب است! رجوع کنید برکتاب

***

کانادا جدا درطول هردو جنگ جهانی جراحتی برداشت که هنوز ترمیم نشده. 
بویژه اینکه هردو جنگ ضعف های دیپلماسی نداشته کشور را هویدا کرد تازمان 
پریترودوی لیربال که کانادا درشخصیت او سیاستمداری آگاه وثابت قدم میابد که 
حتی مقابل ریچاردنیکسن میایستد وخشم اورا سبب میشود. که ژان کرتنی لیربایل 
دیگر مریاث دار او میشود و به جورج بوش وجنگ عراق نه میگوید. من در سیمای 
سیاسی وبویژه ماشنی دیپلماسی دولت محافظه کار استیفن هارپر نوعی وابستگی 
دیدم که بواسطه آن وبطور Impulsive وناگهانی تحت تاثری روابط  با نتانیاهو 
وتبلیغــات جنگی وتهاجم علیه جمهوری اســالمی )اما که بــی پایه و غریعملی( 
سفارت کانادا را درتهران تعطیل نمود. حال دولت لیربال ترودو واز آن سوی بام 
می افتد وخواهان عادی سازی روابط با تهران است! وهیچکدام به نتایج اقدام 

وتاثریات آن روی امنیت ومنافع کشور فکر نکرده اند.

***

آیا استیفن دیون وزیرامور خارجه دولت فدرال کانادا میداند که شهروندان ایرانی 
بواســطه داشــن دیانت بهایی نمیتوانند به تحصیالت عایل برپدازند. اســتخدام 
دولتی نمیشوند وخانه ها و مغازه های آنها طعمه آتش میشود که دهها تن از آنان 
ربوده وبه قتل رسیده اند. که جمعیت ایران خارج از مذهب دوازده امامی اساسا 
آدم محســوب نمیشوند حتی اگر مسلمان باشــند! که کانادا مسکن صدها قربانی 
ماشنی شــکنجه وهتک حرمت انسانی جمهوری اسالمی است وحضور مامورین 
سفارت خانه اسالمی تهدیدی برامنیت و آسایش آنها. که حق بازدید از ایران حق 
طبیعی هرفردی است ویل البی رژیم درصدد اخذ امتیازات برتر وبیشرت از داشن 
روابط کنســویل اســت. که هزاران شــهروند ایرانی تبار کانادا با بذل زندگی ومال 
وهستی خود وبرخی ازدست دادن عزیزان خوددراین مملکت از حضورنهادهای 
بــه ظاهر فرهنگــی ، اقتصــادی و ... رژیم اســالمی در کانادا مــورد تهدید قرار 
میگریند. ویل گویی دولت فدرال رابا این حرف ها کاری نیست ومسئله اقتصادی 
ومنافع شــرکتها ورســیدن میلیاردرها پول کثیف توســط ایادی رژیم بــه کانادا را 

دراولویت قرار میگرید!

***

اگر درگذشته وابستگی مستعمره بودن سیاست خارجی وهمینطور مهاجرپذیری 
کانادا را درسلطه داشت )فقط طالب مهاجرین اروپایی بودند( ویل اکنون پول و 
ورود سرمایه هرچند پول میلیاردی کثیف تعینی کننده روابط است. ازهمنی زاویه 
است که ناگهان دروازه های کانادا را بروی اهایل هنگ کنگ وسرمایه های چینی 
باز میشــود هرچند آنها کمرت درکانادا زندگــی میکنند! حال انتقال میلیاردی پول 
اســت ازایران بســوی کانادا پرامنیت وآرام که باید تابع مقررات شود ودست های 
آلوده رابط های مایل کوتاه وسفارت جمهوری اسالمی از نگاه دولت فدرال باید 
گشــوده شــود تا حجم بی نظری سرمایه و پول که از مردم ایران ربوده شده  میشود 
تابع مقررات وپوشش قضایی وامنیتی قرار گرید! وگرنه کیست که باور کند نماینده 
ای بنام مجیدجوهری بتواند سرخود میزبان چهار نماینده مجلس اسالمی شود. 
کســانیکه جز این باور دارند از کارکرد احزاب سیاسی خربی ندارند. عادی سازی 
روابط درجهت جذب میلیاردی پول های غارتی اســت که رســیدن انها به کانادا 
تســریع شده است. دراین میان مسئله نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسالمی 



خریداری ندارد وامنیت پناهندگان وهزاران گریخته از شــکنجه واعدام وقساوت 
جمهوری اسالمی درکانادا به خطر می افتد را چه باک! تجدید روابط نابخردانه 
با رژیمی که برنده مدال باالترین تعداد اعدام هاســت! هیچ رســانه آزاد ومستقل 
واتحادیه کارگری وســازمان زنــان را برنمیتابد. که چپاول اموال عمومی بســوی 
کانادا تســریع میشــود ودولت فدرال هم دراین میان ســهم اقتصادی میخواهد. 
راســتی کسی از آقای دیون پرسیده است که تکلیف به خطر انداخن امنیت کشور 

وشهروندانش چه میشود؟

***

کانادای جوان بدون آمادگی ونریوی نظامی تعلیم دیده برای مقابله علیه توسعه 
طلبــی )جنگهای جهانی(وســپس علیه نازیســم وفاشیســم وارد جنگ شــد. آن 
اقدام متهورانه وصلح جویانه ویل درقرن بیشتم تبدیل به روندی دنباله روانه شد 
که دیدیم. اگر انحصارات نفتی-تســلیحاتی طالبان درســت کردند والقاعده راه 
انداختند و چون تاریخ مصرف آنها به پایان رســید ، ســرباز کانادایی راهم همراه 
ســایرین به جنگ افغانســتان کشــاند! آنجابردند تا زیر پرچم رسوای مبارزه علیه 
تروریســم و اسالم سیاسی محصول تریاک افغانستان دوبرابر شود وفضای جنگی 
ادامه یابد! حاصــل قربانیان کانادایی ومجروحنی ومیلیاردها دالر خســارت این 
ندانــم کاری واز روی وابســتگی بود. اگر روزی پای ســرباز کانادایی درگل والی 
باتالق غرب فرانسه فرو رفت وقربانی شد امروز با کوچه بازکردن برای تروریستها 
امنیــت کاناداســت که درگل گری میکند. امروز هزاران شــهروند ایرانی تبار کشــور 
اســت که قربانی سیاســت ازســرگریی روابط با عجله وبدون شــرط بــا جمهوری 
اســالمی میشــود. بهره وری از خدمات کنســویل یک امر بدیهی است ویل بدین 
بهانه آوردن مجدد بازوهای امنیتی-اطالعاتی رژیم اســالمی باالی سر مردم بی 
دفاع کانادا یک نابخردی دیگر اســت. که درس دیپلماســی 101 میگوید که ایجاد 
روابط با هیچ کشــوری نباید امنیت کشــور و شــهروندانش ا به خطر اندازد. وقتی 
کانادا درسال 1909 یک اطاق باالی یک سلمانی را به عنوان وزارت خارجه نامید 
ایران درکلیه دول اروپایی سفر داشت! اکنون هم امور خارجه جمهوری اسالمی 
در اندازه های نجومی وبه لحاظ ظرفیت )باحمایت روسیه( از کانادا وامثال دیون 
ها کارکشته تر است ودراین معامله بازنده مردم کانادا خواهند بود. دولت ترودو با 
عقب نشینی از مواضع اعالم شده انتخاباتی دراین امر هم دچار اشتباه محاسباتی 
اســت که بهرت اســت تجدید نظر کند. راستی کدام کشور کشــتار 67 را جنایت علیه 

بشریت اعالم کرد و آنرا در تقویم سیاسی درج نمود؟






















