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چکیده
از اوایل قرن بیس و یکم به ویژ از زمان روی کار آمتدن محافظتهکتاران،
تغییراد و چرو های اساسی در رویکردهای سیاسی و بینالمللی کانادا به
وجود آمد که دالل بر گسس از سن هتای اعتتدال و چندجانبتهگرایتی و
پیوس با رویههای افراطی ،یکجانبهگرایی و تقوی نظامیگری در سیاست
وارجی این کشور دارد .از اینرو میتوان از نوعی قبض و بسط در سیاست
وارجی کانادا سخن گف که تح تأثیر سیاس داولی در برهههای زمتانی
مختلف ،موجب کشاک
یکسو و گرای

میان گترای

بته واقتعگرایتی و محافظتهکتاری از

به آرمانگرایی و لیبرالیسم از سوی دیگر شد است  .ایتن

مقاله درصدد واکاوی ریشههای سیاسی و تبیین نمودهای قبض و بستط در
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سیاس

وارجی کانادا اس  .بدین منظور ابتدا بته تبیتین و تحلیتل مبتانی

سیاستتی و راهبتتردی سیاستت وتتارجی کانتتادا متتیپتتردازد و بتتا ارزیتتابی
کارشناسانهای از عوامل تعیینکنند در شکلگیری و رونتد تحتول تتاریخی
سیاس

وارجی کانادا ،نقاط عطفی کته نمایتانگر تنتاوب قتبض و بستط در

سیاس

را شناسایی و تحلیل مینمایتد .ستپس بتا

وارجی کانادا بود اس

تبیین سن

چندجانبهگرایی در تقابل با گرای

وارجی کانادا چنین نتیجه میگیرد که این کشتور در حتال انتقتال از یتک
دور انقباض و اقتدارگرایی متصلب و عملگرایی تندروانه به دوران انبستاط
و بازسازی سن چندجانبهگرایی اس  ،هرچند که در مسیر ایتن انتقتال بتا
چال های سخ داولی و وارجی مواجه اس .

واژه های کلیدی :سیاس وارجی کانادا ،یکجانبهگرایی ،چندجانبهگرایتی،
حزب محافظهکار کانادا
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محافظهکتاری در سیاست

مقدمه
خارجی کانادا امیتزهای از دو گترایش متفتاوت در یت راهبترد ائتتالف و

سیاس

دنبالهروی اس  .از یکسو جایگاه این کشور در میا مستعمرات و اقمار بریتانیتا و
عضوی

در ائتالفهای دیرینه تاریتی سیاسی و اقتوادی کشورهای رربی موجب

شده اس

کانادا همواره ختود را بتا اهتداف و انتظتارات بتازیگرا اصتلی بتهویتژه

انگلستا و امریکا وفق دهد و تبعی
و سن
امنی

بنیادین در سیاس

و هماهنگی با انها را بهعنوا یک اصت یابت

خارجی خود مراعات نمایتد .از ستوی دیگتر در پرتتو

و مزایای دیگری که پیوستن به ائتالف رربی برای کانادا به دنبار داشتته ایتن

بینالمللی و گرایش به امور جهانی وجههای متمایز و متشتص در میا دولت هتای
مشترکالمناف و رربی برای خود کسب نماید .کستب وجهته مستتق و اشتتهار بته
صلح و چندجانبهگرایی در جامعه جهانی برای سیاست
دستاوردهایی اس

که این کشور میتواند از رهگار ائتالف و دنبالهروی درازمتدت

با امریکا و انگلیس و در مراتب بعدی با اروپا به دس
با گاش

ختارجی کانتادا از مزایتا و

بیش از هش

اورد.

دهه از پایا دورا استتعمار کانتادا در جایگتاه یتک

عضو مهم و فعار در انجمن دول های مشتترکالمنتاف  1همچنتا روابتط عمیتق و
دیرینه خود را با بریتانیا حفظ کرده اس  .از ستوی دیگتر ایتن کشتور بتا همستایه
جنوبی خود یعنی ایاالت متحده امریکا نیز روابط راهبردی و گستترده دارد .بتا ایتن
حار بسیاری از سیاست متدارا و رهبترا کانتادا اصتوالً از نتوعی عمت گرایتی و
1. The Association of Commonwealth States
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کشور توانسته اس

از پیشینه مستعمراتی ختود عبتور کنتد و بتا تکیته بتر رویکترد
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میانهروی محتاطانه در سیاس

نموده و بطور سنتی تالش کردهانتد

خارجی حمای

با احتراز از رویکردهای تتاصمی و سیاس های تهاجمی وجههای مالیم صلحجو
و طرفدار ازادی و دموکراسی از خود در جامعه بینالمللتی ایجتاد نماینتد .رهبترا
این کشور پس از کسب استقالر از امپراتوری بریتانیا همواره کوشیدهاند پیوستگی و
اتحاد خود را با بریتانیا و امریکا حفظ کنند؛ اما در عتین حتار تتالش دارنتد وجهته
کشورشا را از یک مستعمره سابق تیییر دهند و برای خود متوقعیتی تعریتا کننتد
که بتوانند ارما ها و مناف ملی و رسال های ایدئولوژیک خود را فراتر از مرزهتای
جیرافیایی نیز پیگیری نمایند و به تدریج سبک خاصی از سیاس

ختارجی را بترای

خود طراحی کنند ).(Hart, 2008; Farrell, 1969
در میا سیاس مدارا احزاب سیاسی و همچنین نتزد افکتار عمتومی جامعته
کانادا دو نو گرایش اشکار و پنها و تا حدی متعارض در عرصه سیاس
این کشور قاب تشتیص است

یتک گترایش حتامی ستن هتای ارمتا گرایانته و

صلحطلب و میانهروی لیبرالیستی و رویکرد بتینالمللتی عتدال

جویانته و دیگتری

مداف شیوه عملگرایی رئالیستی و مداخلهجویی پیگیرانه و حتی نظامی است
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) .and Bouton, 2006بر این اسا

میتوا گف

پیگیری رویکردهای چندجانبه برای مدیری

(Page

کته گترایش بته امتور بتینالمللتی و
انها در کانادا هم زمینهها و انگیزههتای

داخلی و هم زمینهها و انگیزههای خارجی دارد .کما اینکه گرایش به نتوعی انتزوا و
کنارهگیری از مسائ بینالمللی و اتتا شیوههای یکجانبه متکی بر مناف کوتاهمتدت
و شرک

در ائتالفهای بینالمللی مبتنیبر این رویکرد نیز با نو تفکر و ایتدههتای

برخی احزاب سیاسی کانادا کامالً سازگار اس  .سیاس
سیاس

خارجی کانتادا تحت تتأییر

داخلی خود در دورههای متتلا هم رویکرد بتینالمللتی ارمتا گرایانته و

لیبرالیستی را تجربه کرده و هم رویکترد بتینالمللتی واقت گرایانته اقتدارگرایانته و
محافظهکارانه را دنبار نمتوده است

(Smith and Sjolander, 2013; Munton and Keating,

) .2001برای درک و تحلی ریشههای سیاسی این دو گرایش در جامعه کانتادا و نیتز
ارزیابی میزا ایرگااری هریک از انها بر سیاس

ختارجی ایتن کشتور الزم است

ابتدا مروری بر مبانی سیاسی و راهبردی مﺆیر بر شک گیری الگوی سیاس
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خارجی

خارجی

کانادا در بستر فراز و نشیب تحوالت تاریتی صورت گیرد و سپس ایار و پیامدهای

قبض و بسط ناشی از این گرایشها برای سیاس

خارجی این کشور مورد بحت

و

مداقه واق شود.
 .1مبانی سیاسی و راهبردی سیاست خارجی کانادا
کانادا در ابتدای دهه  ١930میالدی حق انجام مستق امتور سیاست
بریتانیا تحوی نمود و در جایگاه یک کشتور متوستط سیاست

ختارجی را از

ختارجی ختود را

همسو و همگرا با دول های بزرگ رربی تعریتا کترد .پتیش از ا اساستاً چیتزی
بهعنوا سیاس

خارجی کانادا مفهوم نداش

زیرا امپراتوری بریتانیا به مستتعمرات

خود اجازه عقد و امضای قرارداد بینالمللی یا مشارک

در ائتالفهتای سیاستی یتا

تأسیس سفارتتانه و نمایندگی را نمیداد .کانادا در خالر جنگهتای جهتانی اور و
دوم و همچنین در فرایند شک گیری و فعالی

سازما مل متحد و ستازما پیمتا

اطلس شمالی (ناتو) همواره نقش یک متحد وفادار و تاب را برای انگلیس و امریکتا
ایفا نموده اس  .در دورا جنگ سرد نیز کانادا عضتوی از بلتوک رترب بته شتمار
و مداف ارزشهای رربی سرمایهداری و دموکراسی محستوب متیشتد .در

میرف

دورا پساجنگ سرد نیز کانادا همواره در حلقتههتای ائتتالف دولت هتای رربتی و
).2007
تعبیر «مثل

اتالنتیک شمالی» بیانگر راهبردی است

امریکا و انگلیس در سیاس
انگلیس مطرح اس

کته بترای تبیتین اهمیت

خارجی کانادا و جایگتاه کانتادا در مناستبات امریکتا و

) .(Haglund, 1999همکاری و اجاب

و انگلیس نقش عضو میانی را در این مثل
پیروی کانادا از دو ضل دیگر مثل

خواستهها و توقعات امریکا

برای کانادا رقم زده است  .نمونتههتای

را میتوا در مشتارک

جتدی ایتن کشتور در

عملیات نظامی دو جنگ جهانی و همچنین در جنگها و عملیات نظامی متعدد بعتد
از جنگ جهانی دوم در چهارچوب اقدامات نظامی پیما اتالنتیک شمالی موسوم به
ناتو 1مالحظه کرد .در بدو امر نقش کانادا در این مثل

دنبالهروی از سیاست هتای

کال و خرد دو ضل دیگر بود .اما سیاس مدارا کانادایی بتهویتژه از جریتا هتای
)1. North Atlantic Treaty Organization (NATO
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اروپایی حضور داشته و پیوندهای خود را با انها تعمیتق بتشتیده است

(Bothwell,
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لیبرار و چخ به تدریج کوشیدند این مثلت

را بته ستم

نتوعی ائتتالف مبتنتیبتر

ارزشهای دموکراتیک و ارما های مشترک و نگرانیهای امنیتی مشترک سو دهند
تا جایگاه خود را در ا ارتقاء دهند ).(McCulloch, 2010–2011
در مواقعی که یک بحرا بینالمللی یا منطقهای رخ دهد بهویتژه اگتر مداخلته
نظامی امریکا و انگلیس هم در ا مطترح باشتد معمتوالً سیاست
پیوستن به ا دو کشور اس

) .(Massie, 2009; McDonough, 2012مداخله و مشتارک

کانادا در جنگ جهانی دوم با این توجیه ملی صورت گرف
حمای

کانتادا پیتروی و

کته متردم کانتادا بترای

از جبهه دوستا و متحدا خود و کمک به نابودی رژیمهای دیکتتاتوری و

فاشیستی وظیفه دارد .از ا زما به بعد در فرهنتگ سیاستی کانتادا ایتن ایتده کته
سیاس

خارجی باید معطوف به مبارزه جتدی بتا رژیتمهتای استتبدادی و رهبترا

سرکوب گر باشد انگیزه مهمی در شک داد به رفتار و روابط خارجی ایتن کشتور
به حساب امده و رهبرا و سیاس مدارا کانادا از ا بترای توجیته و جهت دهتی
سیاس های خود بهرهبرداری کتردهانتد .حتس افتتتار و رترور پیتروزی در جنتگ
جهانی دوم همچنا در حافظه ملی و کتتب تتاریتی کانتادا زنتده است  .در جنتگ
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 ١955شبه جزیره کره کانادا با توجیه نبرد علیه دیکتاتوری کیم ای سونگ در کنتار
امریکا و کشورهای رربی وارد عرصه نظامی شد .در جنتگ اور خلتیج فتار
کانادا در ائتالف ضد تجاوز عرا به کوی
صدام و لزوم مبارزه با ا برای حراس

نیتز

با شتعارها و توجیهتات ضتددیکتاتوری
از حقتو بشتر مشتارک

نظتامی داشت .

کانادا همچنتین در عملیتات نظتامی علیته رژیتم طالبتا در افیانستتا و حکومت
کودتایی اریستید در هائیتی نیز مشارک

داش  .در ستارهتای اخیتر نیتز کانتادا بته

ائتالف بینالمللی برای سرکوب داعش پیوس
و سوریه نیز مشارک

نمود.

در دورا جنگ سرد دول
برای فاصله گرفتن از نقتش تبعیت
سیاس

خارجی مستق

و در عملیات جنگ هوایی در عترا

کانادا تح

رهبری پییر الیوت تترودو 1در تتالش

محتض از امریکتا و انگلستتا و ستاختن یتک

در سار  ١9٧0حتی قب از امریکا با چین کمونیس

رابطته

1. Pierre Elliott Trudeau

برقرار کرد .همچنین هنگامی که مبارزا کمونیس

توانستند بر سرمایهدارا وابستته

به امریکا در کوبا رلبه کنند ترودو بدو اعتنا به فضای پرتنش سیاسی و نظتامی ا
برهه با دول

فیدر کاسترو  1رهبر انقالبی کوبا دیدار و با دول

انقالبی کوبا روابط

دیپلماتیک و اقتوادی برقرار کرد و از سیاس های امریکتا و متحتدا منطقتهای ا
برای تحریم و منزوی کرد کوبا پیروی ننمتود .در یتک مقابلته اصتولی و ارزشتی
کانادا برخالف سیاس های انگلستتا در حمایت

از رژیتم نژادپرست

اپارتایتد در

افریقای جنوبی از مبارزات سیاه پوستا به رهبری نلسو مانتدال پشتتیبانی سیاستی
کرد ) .(Bothwell and Granatstein, 1991همچنین با وجتود درگیتری شتدید و طتوالنی
امریکا و متحدانش در جنگ ویتنام کانادا از دخالت

در ایتن جنتگ اجتنتاب کترد.

کانادا در زمره معدود کشورهایی بود که علیررم جو بتینالمللتی و اصترار ایتاالت
متحده و انگلستا در سرکوب و جنگ دوم خلیج فار
شرک

در سار  2002علیه عرا

نکرد و حتی از ا انتقاد نمود .با ایتن حتار در خوتوص جنتگ تحمیلتی

عرا علیه ایرا کانادا نتوانس

مستقلی از امریکا و متحدا رربی و عربتی

سیاس

ا از خود نشا دهد و صرفاً در چهارچوب مالحظات راهبتردی و سیاستی بلتوک
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایا جنگ سرد را متیتتوا مقطت تعیتین
کنندهای در تیییر رویکرد و بازسازی ساختار سیاس
موضوعی که در سفر برایا مولرونی 2نتس وزیر وق

خارجی کانادا محسوب نمود.
کانتادا بته شتوروی ستابق

برجستهتر شد و در همین راستا کنفرانس «اسما باز» 3بین اعضای دو پیما نتاتو و
ورشو در فوریه  ١990در اتاوا برگزار شد ) .(Morrison, 1990دول
 ١989با تجدیدنظر در سیاس

مولرونی در ستار

دفاعی کانادا و اعالم تعهد به تضمین زندگی و رفتاه

شهروندا در کنار امنی

حفظ ارزشها و مناف محورهای ی را به عنوا راهبرد

خارجی و امنی

ملی اعالم نمود کمک به حفظ فضتای سیاستی و امنیتتی

سیاس

بینالمللی؛ تعهد اطمینا و مسئولی

دول

به عنوا نماینده مل

خود؛ تمرکتز بتر
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ررب به نف رژیم دیکتاتوری صدام عم نمود.

1. Fidel Castro
2. Brian Mulroney
3. Open Sky
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عوام داخلی از جمله اقتواد سیاس

امور اجتماعی مناف و ظرفی های نظتامی.

همچنین کانادا در سار  ١989میالدی بته ستازما کشتورهای امریکتایی پیوست

و

نقش پررنگی در روند فعتارستازی ستازما ملت متحتد در دورا پستاجنگ سترد
برعهده گرف .
حمالت تروریستی  ١١سپتامبر  200١در نیویورک که نقطه عطفی در رویارویی
جها ررب با چالش فراگیر تروریسم به شمار میاید موجتب پیامتدهای جتدی و
عمیقی برای مجموعه دولت هتای رربتی از جملته کانتادا در ابعتاد امنیت

ملتی و

بتینالمللتی شتد ) .(Whitaker, 2003: 241–265الزامتات رویکترد راهبتردی مبتارزه بتا
تروریسم موجب شد اکثر کشورهای یورو اتالنتیک ضتمن همراهتی بتا امریکتا در
لشکرکشی به افیانستا و عرا

تیییرات بنیتادین در راهبترد و ستاختارهای امنیتتی

خود ایجاد نمایند .پتس از حادیته  ١١ستپتامبر کانتادا نیتز همپتای امریکتا و دیگتر
کشورهای رربی رویکرد خود به امور امنیت

بتینالمللتی را تیییتر داد و مبتارزه بتا

تروریسم به یکی از موضوعات و چالشهای اصلی در سیاست
کانادا تبدی شد و رویکرد خود را بر داشتتن سیستتم امنیت
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داخلتی و ختارجی
ملتی یکپارچته بترای

مواجهه با تهدیدات پیچیده علیه مناف ملی در داخ و خار کشور متمرکز کرد.
رویکرد سیاس

خارجی کانادا از ابتدای هزاره سوم به شناخ

قتدرت نترم و

استفاده مﺆیر از ا در عرصه تعامالت بینالمللی نیز معطوف شده و این امر کانادا را
به یکی از کشورهای پیشتاز در بهرهبرداری کاربردی از فناوری اطالعات در عرصته
دیپلماسی تبدی کرده و تعام با نتبگا سازما های مردم نهاد موسسات امتوزش
عالی رسانهها و شرک های بزرگ تجاری را هدف قرارداده اس  .لیتود اکستوثریی

1

وزیر خارجه اسبق کانادا نقش بسیار برجستهای در این رابطه ایفا نمتود .وی ضتمن
اشاره به تعریا و تبیین جوزف نای از قدرت نرم

)(Nye, 2004

معتقد بود که کانتادا

با ارتقاء نقش تکنولوژی ارتباطات در دستگاه دیپلماسی متیتوانتد عملکترد بستیار
مﺆیرتری در بهرهبرداری از ظرفیت هتای کشتورش داشتته باشتد .اکستوثریی ضتمن
تدوین راهبرد قدرت نرم کانادا برای هزاره سوم تاکید خاصی بر بتینالمللتی کترد
1. Lioyd Axworthy

ارزشهای کانادایی از طریق اقنا و روانشناسی اجتماعی داش  .وی معتقد بود کته
جها گرا و دارای وجهه جااب بینالمللی هستتند و

کاناداییها اصالتاً صلح دوس

این کشور که همواره کمتر از یک درصد درامد سرانه خود را به هزینههتای نظتامی
اختواص داده اس

بدو توس به نیتروی نظتامی موفقیت هتای چشتمگیری در
) .(Brook, 2004تالشهتای اکستوریی موجتب شتد کته

عرصه بینالمللی داشته اس

مجموعهای از اصالحات و اقدامات با سه هدف امادهسازی نیتروی انستانی اتتتا
راهبرد نواورانه در تکنولوژی ارتباطات و ارائه اطالعات حداکثری بته جامعته تجتار
کانادایی برای حضور هرچه بیشتر در بازارهای جدیتد صتورت پتایرد

Hillmer and

) .)Chapnick, 2001ایجاد این زیرساخ ها موجب جهتش سترمایهگتااری در بتتش
فناوری ارتباطات وزارت خارجه کانادا شتد و در همتین راستتا تمرکتز ویتژهای بتر
بتش اموزش ست افزار و نرمافتزار بتا هتدف ایجتاد شتبکه بتینالمللتی ارتبتاطی
همزما بین کاربرا انبوه در دستگاه دیپلماسی کانادا صورت گرف .
 .2مبانی نظری و بستر اجتماعی سیاست خارجی کانادا
از منظر تئوریک سیاس

خارجی کانادا در قر بیستم را میتوا با بهرهگیری از دو

مفهومی اس

که واق گرایا ساختاری برای توضیح رفتار دول ها در مواق مواجهه

با خطر تهدید کننتده و جنتگ قتدرتهتای بتزرگ مطترح کتردهانتد
) .Kaufman, 1992این مفهوم در ادبیات نظری روابط بتینالملت

;(Waltz, 1979

بته وضتعی

مقابت

«موازنه قدرت» اشاره دارد که در ا قدرتهای ضتعیا بترای حفتظ موجودیت
مناف خود بجای تقوی

جبهه ضعیاتر و مشارک

و

ایجابی در ایجاد تواز قتوا بتا

پیوستن به جبهه قویتر و پیروی از رهبری ائتالف برتر یا قدرت برتر در ائتالف به
شک گیری نوعی موازنه تر

و وحش

به ضرر جبهه ضعیاتتر کمتک متیکننتد

).(Walt, 1987
در اندیشه واق گرا مشارک

قدرتهای ضعیا در ائتالف قدرتهتای بتزرگ
1. Alliance
2. Bandwagoning

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

مفهوم «ائتالف» 1و «دنبالهروی» 2توضیح داد .دنبالهروی یتا ائتتالف بتا جبهته قتوی
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یا دنباله روی از انها صرفاً در فضای امنیتی با هدف حفظ بقتاء دفت خطتر و ستهم
برد از رنائم و دستاوردهای منازعه صورت میگیرد .اما هما گونه که نظریهپردازا
منتقد واق گرایی به درستی گفتهاند ائتالف و دنبالهروی لزومتاً و صترفاً بتا اهتداف
امنیتی صورت نمیگیرد بلکه ممکن اس
موقعی

تثبی

با هدف کسب مناف درازمتدت از جملته

در ائتالف و توسعه دایره همکاری و پیوستگی با قدرتهتای تعیتین

کننده و بهتره بترداری از مزایتای ائتتالف بترای کستب وجهته و اعتبتار در جامعته
بینالمللی صورت گیرد ) .(Schweller, 1994در رقاب
سیاسی مردم کانادا مهم اس
امریکا و انگلیس نیس

بین احتزاب داخلتی و فرهنتگ

که نشا داده شود که کانادا پیرو محض سیاست هتای

و از جایی دستور نمتیگیترد هرچنتد کته در واقت چنتین

نباشد.
از منظتتر اجتمتتاعی و در عرصتته سیاس ت

داخلتتی کانتتادا هماننتتد بستتیاری از

کشورهای رربی دیگر معموالً امور داخلی و بتهویتژه مستائ اقتوتادی و معیشتتی
نقش اساسی و تعیینکننده دارنتد .در انتتابتات پارلمتانی و نتست وزیتری کانتادا
خارجی در شرایط عادی که جنگ یتا بحترا حتادی

موضوعات مربوط به سیاس
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وجود نداشته باشد برای رأی دهندگا حزبی و مردم عادی چنتدا اهمیت

نتدارد.

برخی صاحب نظرا حتی بر این باور بودهاند که مردم عادی از فهم دقیتق و قتدرت
تجزیه و تحلی مسائ سیاس

خارجی برخوردار نیستند و لاا سیاس مدارا نبایتد

در رقاب های انتتاباتی در جوام رربی نظیر کانادا توجه خود را به مسائ سیاست
خارجی معطوف نمایند ) .(Lippmann, 1922: Philip, 1964البته طی دهههتای اخیتر در
ایر افزایش اگاهیهای سیاسی و رشد نهادهای مردمی این دیدگاه دیرپا و راست تتا
حدی تعدی شده اس

)1992

از این قاعده مستثنی کرد نتس
ناگزیر از کانار سیاس
همپیمانا رربی که ماهی
ا حسا

 .(Holsti,اما به نظر میرسد که دو موضو را میتتوا
ا دسته از مسائ مرتبط با تجتارت ختارجی کته

خارجی میگارد و دوم روابتط بتا ایتاالت متحتده و ستایر
راهبردی دارند و افکار عمومی نسب

به خدشهدار شتد

و نگرا هستند .این دو موضو در جریا انتتابات سارهتای  ١963کته

بحرا موشکی کوبا تهدید کاربرد سالحهای هستهای را مطرح کرده بتود و در ستار
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 ١988پیوستن کانادا به موافقتنامه تجاری امریکای شکالی موسوم به نفتا موضتوعی

یافته بود رقاب های انتتاباتی کانادا را تح تأییر قرارداد ).(Bow and Black, 2008
به موجب قانو اساسی کانادا مسئولی
برعهده نتس وزیر اس
کانادا دخال

سیاست

ختارجی

مدیری

و هتدای

اما عوام متعتددی در شتک داد بته سیاست

ختارجی

دارند که مهمترین انها عبارتند از احزاب سیاسی پارلما و نماینتدگا

ایالتی مقامات دول های مرکتزی و ایتالتی نهادهتای اطالعتاتی و امنیتتی جامعته
مدنی رسانههای گروهی بنیادهای سیاسی و موسسات تحقیقاتی .همچنین مجموعه
پیما ها و معاهدات بینالمللی پایرفته شده توسط این کشور از جمله پیما نتاتو و
سازما تجارت جهانی از عوام مویر بر سیاس

خارجی این کشور هستند

(Nossal,

).1997; Nossal, Roussel and Paquin, 2011
دو حتتزب عمتتده لیبتترار و محافظتتهکتتار در عرصتته انتتابتتات کانتتادا فعالی ت
تأییرگااری دارند و معموالً بر سر موضوعاتی نظیر اقتواد قوی و بایبات و نیز نظتام
کارامد خدمات بهداشتی و نظام اموزشی کشور که برای همه متردم اهمیت
دارند با یکدیگر رقاب

زیتادی

میکنند ) .(Clarke, Kornberg and Scotto, 2009سایر احتزاب از

جمله حتزب دمتوکراتنتو و حتزب ستبز از نفتو و تأییرگتااری بستیار کتمتتری
بستگی به این دارد که احزاب رقیب تا چه حد نسب

به ا حسا

باشند و بتواننتد

با اتتا مواض روشن دیگر احزاب را نیز به موض گیتری و واکتنش وادار نماینتد.
بعالوه احزاب سیاسی باید بتوانند رأیدهندگا را قتان کننتد کته یتک موضتو در
خارجی فو العاده مهم است

سیاس

و رأی انتا متیتوانتد در تعیتین سرنوشت

موضو ایرگاار باشد ) .(Soroka, 2003; Wlezien, 2005در انتتابات  20١١کانادا تقریبتاً
هیق موضو سیاس

خارجی مطرح نبود اما در انتتابات  20١5بطور بتیستابقهای

رویکرد کلی محافظهکارا به مقوله سیاس
قرارگرف
اسرائی

و مواردی نظیر تقوی
از دس

خارجی از سوی رقبا مورد انتقاد جتدی

نظامیگتری یکجانبتهگرایتی گترایش مفترط بته

داد فرص های تجاری و فروش تسلیحات به کشورهای نتاقض

حقو بشر به عنوا فاصله گرفتن از سن های دیرینه سیاس

خارجی کانادا قلمداد

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

برخوردارند .مطرح شد یک موضو سیاست

ختارجی در رقابت هتای انتتابتاتی

شد.
سیاس

خارجی کانادا تح تأییر سیاس

داخلی ختود در دورههتای متتلتا
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هم رویکرد بینالمللی ارمتا گرایانته و لیبرالیستتی را تجربته کترده و هتم رویکترد
بینالمللی واق گرایانه اقتدارگرایانه و محافظهکارانه را ازمتوده است  .گترایشهتای
ختارجی

فکری و ایدهپردازیهای رهبرا و سیاس مدارا کانادا در عرصه سیاس

در عم با چالشها و فراز و نشیبهای مهمی روبرو شتده و در برختی برهتههتای
داخلی و تحوالت بینالمللی با موفقی

زمانی با تأییرپایری از سیاس

اس  .پس از جنگ جهانی دوم گرایشها و اولوی هتای سیاست
نتیجه گردش قدرت در دس

ختارجی کانتادا

دو حزب اصلی این کشور بود که دورههای متتلتا

بطور متناوب در مسند حکوم

قرارداشتند دوره  ١94٧-١95٧انترناسیونالیستم بتا

حاکمی

دول

لیبرار؛ دوره  ١95٧-١963تمرکز بتر استتقالر در برابتر امریکتا بتا

حاکمی

دول

داخلتی توستط

محافظه کار؛ دوره  ١963- ١968توجه بته سیاست

لیبرارها؛ دوره  ١968-١983حاکمی

طوالنیمدت لیبرارها با توجه بیشتر به نقتش

میانجیگری در عرصه بینالمللی از طریق تقوی
کوبا؛ دوره  ١983-١992بازگش

مااکرات با شوروی سابق چین و

محافظهکارا به قتدرت و تمرکتز بتر همگرایتی

منطقهای بهویژه نفتا؛ دوره  ١993-2003بازگش
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همراه نبوده

لیبرارهتا بته قتدرت و توجته بته

شکوفایی اقتوادی و توسعه روابط تجاری با کشتورهای دیگتر؛ دوره 2003-20١5
ابقای دو دورهای محافظهکارا در قدرت با گرایش به نظامیگری و تقویت
با اسرائی ؛ و دوره  20١5به بعد بازگش

روابتط

مجدد و مقتدرانه لیبرارها و تتالش بترای

بازسازی وجهه معتدر و جها گرای کانادا.
 .3سنت چندجانبهگرایی در سیاست خارجی کانادا
سن

چندجانبهگرایی در سیاس

خارجی کانادا بطور مشتص در دو عرصه سیاسی

و دیپلماتیک و عرصه تجارت خارجی و روابط اقتوادی نمود یافته اس
 )١عرصه سیاسی و دیپلماتیک .جیرافیای سیاسی کانادا و محتیط پیرامتونی ا
نقش مهمی در تعامالت منطقهای و بینالمللی ایتن کشتور داشتته و دارد .بته ستبب
مﺆلفه های خاص اقتوادی و صنعتی از جمله داشتتن مقتام اور جهتا در صتادرات
مواد معدنی مقام دوم جها در صادرات گندم و متاهی توانمنتدی صتنعتی بتاال در
کشتیسازی هواپیماسازی اتومبی سازی صنای دفاعی و بهرهمنتدی از یتک هفتتم

مناب اب جها کانادا همواره مورد توجه دیگر کشورها قرارداشتته است  .فرهنتگ
مهاجرپایر و میزا پیشرف های علمی چشمگیر از عوام پایداری بتوده است
موجب جاابی

کته

مراکز علمی و اموزشتی کانتادا بترای اتبتا ختارجی و بته تبت ا

مهاجرت از اقوی نقاط جها به کانادا شده اس .
کانادا پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمتی در ایجتاد ستازما ملت متحتد و
ساختارهای تتووی ا ایفا نمود و در نیمه دوم قتر بیستتم مشتارک

فعتالی در

ایدهپردازی ایجاد و حضور در نیروهای حافظ صلح سازما مل داشتته و توجته و
اهتمام زیادی نسب

به مسائ امنی

بینالمل بهویژه خل ستالح و عتدم اشتاعه و

عملیات حفظ صلح از خود نشا داده اس  .در پی اقدام نظتامی سته متحتد کانتادا
یعنی فرانسه انگلیس و اسرائی در سار  ١956علیه مور به بهانه ملی کترد کانتار
سوئز لستر پیرسو  1وزیر خارجه وق

کانادا ایده تشتکی نیروهتای حتافظ صتلح

سازما مل متحد را برای حائ شد بین نیروهای متتاصم تا زمتا یتافتن راهحت
دیپلماتیک و اقدام سازما مل مطرح نمود
دریاف

)(Carroll, 2009

و از ایتن بابت

شایستته

جایزه صلح نوب نیز شد .پیرسو وزیر امور خارجه کانادا در دهه  ١950و

را به اولوی

نتس

سیاس

خارجی کانادا تبدی کرد و این نقشی بود که نیروهای

نظامی کانادا بعد از دورا جنگ جهانی دوم برای متدتهتای طتوالنی عهتدهدار ا
بودند و خود را برای ا اماده و تجهیز میکردند ) .(Middlemiss and Sokolsky, 1989از
ا زما به بعد سربازا کانادایی همواره در زمره فعارترین نیروهتای حتافظ صتلح
در مأموری هتای ستازما ملت متحتد از جملته در کنگتو ( )١960-١964ستوریه
( ١9٧4تاکنو ) قبر

( ١964تتاکنو ) حضتور یافتتهانتد و در اکثتر متوارد نقتش

نیروهای پشتیبا و ریررزمنده را بهعهده گرفتهاند.
ایده «کانادای حافظ صلح» و وجهه و اوازه مثب

ناشی ا هتم در داخت ایتن

کشور مورد اقبار رهبرا و سیاس مدارا و مردم قرارگرفت

و هتم زمینته مناستبی

برای فعالی های بینالمللی کانادا در چهارچوب سازما های بینالمللتی و اقتدامات
1. Lester Pearson

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

نتس وزیر این کشور در دهه  ١960حمای

و مشارک

در عملیات حفتظ صتلح
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دیپلماتیتتک چندجانبتته فتتراهم اورد .بتترای درک زوایتتای پنهتتا گتترایش بتته
چندجانبه گرایی در سیاس

خارجی کانادا توجه به این نکته بسیار مهتم است

رویکرد بینالمللی و اوازه صلحطلبی کانادا در واق فرص

کته

و مناسبتی را در اختیتار

دولتمردا این کشور قرارداد تا برای پرهیز از محاورات همراهی ناخواسته با امریکا
و اروپا برای مداخالت نظامی در گوشه و کنار جها از ا بهرهبرداری نمایند.
اگرچه با پایا جنگ سرد و تحور در ساختار روابط بتینالملت در ارتاز دهته
 ١990میالدی سازما مل حیات مجدد یافت

و عملیتات حفتظ صتلح نیتز بترای

مواجهه با بحرا های سیاسی و نظامی رونق گرف

اما دو عام سبب شد که کانتادا

به تدریج از فعالی های خود در عملیات حفظ صلح ملت متحتد بکاهتد .نتستتین
عام شکس

مأموری های حفظ صلح ستازما ملت در ستومالی ()١992-١995

رواندا ( )١993-١994و عرا ( )١99١-2003بود که موجب شد کارایی و ایار ایتن
عملیات در دورا پساجنگ سرد و شرایط و مقتضیات جدید بینالمللی با چالشهتا
و انتقتتادات زیتتادی مواجتته شتتود

 .(Martinعام ت دوم تیییتتر

)and Fortmann, 1995

رویکردی بود که در سیاس های دفاعی کانادا رخ داد و نگاه تومیمگیرا کانتادایی
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را از نقش یاب

تأمین نیترو بترای عملیتات حفتظ صتلح و درگیتری بتا معضتالت

جدیدی که ا عملیات را از حفظ صلح به صلحسازی و مل سازی و دول ستازی
تبدی کرده بود به ایفای نقش بیشتر و مﺆیرتر در کنار متحتدا رربتی در عملیتات
نظامی و پشتیبانی سازما ناتو معطوف نمود ).(Mair, 2011
برای درک مبانی و اصور سیاس

خارجی کانادا باید به دو موضو مهم دیگتر

که در زمره اولوی های سیاس مدارا حاکم در کانادا اعم از لیبترار و محافظتهکتار
قرار داشته اشاره کنیم .نتس

موضو حقو بشتر و امنیت

انستانی و دوم اعطتای

کمک های توسعهای به کشورهای دیگر اس  .کانادا یکی از کشورهای بانی و فعتار
در مراح نگارش مااکره و توویب اعالمیه جهتانی حقتو بشتر طتی ستارهتای
 ١94٧و  ١948بتتود و در تهیتته و تتتدوین و عضتتوی
بینالمللی مربوط به حقو بشر نیز کوشا بوده اس

در ستتایر کنوانستتیو هتتای

) .(Brysk, 2009توجه بته حقتو

بشر در قالب طرح ارزشهای کانادایی همواره متورد توجته سیاست گتاارا ایتن
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کشور قرارداشته و این موضو در بسیاری از موارد به عنور چالشی در روابط ایتن

کشور با دول های دیگر از ایاالت متحده امریکا در موضوعات حقو مهتاجرین و
استفاده از مواد متدر گرفته تا چین و روسیه و جمهوری استالمی ایترا

مشروعی

در موضوعات متالفین نظام زندانیا و ریره تبدی شده اس .
بر اسا

یک سن

و رویته معمتور و متورد توجته احتزاب سیاستی و افکتار

عمومی کانادا تقریباً در تمامی روابط و مناسبات دوجانبه خود بتا کشتورهای دیگتر
موضو حقو بشر را دنبار میکند و از زمینهها و فرص های دیگتر نظیتر ظرفیت
سازما های بینالمللی جهانی مانند سازما مل متحد و سازما های منطقتهای نظیتر
سازما دول های امریکایی برای مطرح کرد و حمای
مینماید .در راستای حمای

از حقو بشر بهرهبترداری

و ترویج حقو بشر و امنی

کانادا بطور مشتص معطوف به حمای

انسانی سیاس

از افراد در مسیر تقوی

ختارجی

ارزشهای انسانی

کاهش درگیریهای مسلحانه افزایش مسئولی پایری نهادهای دولتتی و خووصتی
در زمینههای دموکراسی و حقو بشر پیشگیری از درگیتریهتای نظتامی تقویت
نقش سازما های بینالمللی در مدیری
جنگ حمای

درگیتری هتا بتدو توست بته خشتون

از فرایند عمومی صلح جهانی تقوی

امنی

و

داخلتی در مواجهته بتا

تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی نیز نقش بارزی ایفا کرد و در زمینه طرح و پردازش
ایدههای حقو بشری در سازما ملت متحتد از جملته «مستئولی
فعاالنه مشارک
اولوی

داش

)2009

حمایت » 1نیتز

 .(Brysk,در مجمو بته نظتر متیرستد کته اهمیت

و

موضو حقو بشر در سیاس

خارجی کانادا در میا نتبگا همه احتزاب

سیاسی مورد اتفا نظر باشد .البته دول

کانادا خود نیز در معرض انتقادات جدی در

زمینه عملکرد حقو بشری قراردارد و بهویژه در خووص رفتار با بومیا کانتادایی
متهم به نس کشی و نقض سیستماتیک حقو بشتر است

(The Canadian Holocaust,

).2016
یکی دیگر از ابعاد گرایش بینالمللی در سیاس
اس

که نسب

خارجی کانادا اهتمام ویتژهای

به اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای نیازمند مباور میشتود.
1. Responsibility to Protect

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

تهدیدات و جرایم سازما یافته بینالمللی و قاچا انستا است  .کانتادا در فراینتد
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فعار نیروهای نظامی کانادا در مأموری های جنگی نتاتو از جنتگ

در کنار مشارک

کره تا بالکا و عرا و لیبی و سوریه و نیز عملیات حفظ صلح که در برخی متوارد
مانند سومالی به خشون

و قت و شکنجه توسط نیروهای کانادایی الوده شد دول

کانادا از ایجاد وجهه نرم و خوشایند برای خود راف نمانتده و اعطتای کمتکهتای
توسعهای را بدین منظور همواره در دستورکار خود قرارداده اس  .این سن
را نیز باید از دستاوردها و میرا

دیرینته

لستر پیرسو نتست وزیتر فقیتد کانتادا در دهته

 ١960بشمار اورد .او که زمتانی رئتیس کمیستیو مربوطته در ستازما ملت بتود
پیشنهاد داد که هف

دهم درصد از درامد ناخالص ملی کانادا به اعطای کمتکهتای

توسعهای به کشورهای دیگر اختواص داده شود .هرچند این رقم هتیقگتاه محقتق
نشد اما پیشنهاد و عتزم راست پیرستو تتأییر بستیاری در شتک گیتری و اجترای
کمکهای توسعهای کانتادا در دهته  ١9٧0و بعتد از ا داشت
)2007؛ تا اینکه دول
کارایی نسب

(Clemens and Moss,

هارپر تح تأییر اوضا اقتوادی کانتادا و بتا ادعتای افتزایش

به دول های پیشین این کمکهتا را در ستار  20١0متوقتا نمتود و

نهاد مستق مربوط به ا  1را در وزارت امور خارجه تجارت و توسعه 2ادرتام کترد
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) .(Brown, 2013; Davison, 2012اعطای کمکهای مالی از سوی دول
با موضو رعای

حقو بشر در کشور دریاف

ابزاری برای فشار و پیشبرد اهداف سیاس

کانتادا معمتوالً

کننده گره زده میشود و بته عنتوا

خارجی مورد بهرهبرداری قرارمتیگیترد.

در موارد متعددی اعطای کمک مالی به شرک های خووصی در کشتورهای هتدف
گزارش شده و بتاطر عدم تحقق اهداف توسعهای و کارامدی ضتعیا انتا متورد
انتقاد قرارگرفته اس

).(Blackwood and Stewart, 2012

 )2عرصه تجارت خارجی و روابط اقتوادی .به موازات فعالی هتای سیاستی
دیپلماتیک و حتی نظامی برای حفتظ وجهته بتینالمللتی و کستب منتاف سیاستی
رویکرد بینالمللی در سیاس

خارجی کانادا همواره مبتنتیبتر تتالش بترای کستب

مناف اقتوادی و تجاری نیز بوده اس  .کانادا کشور یروتمندی اس ؛ نظام اقتوادی
کانادا سرمایه داری لیبرالیستی اس  .ماشین بزرگ تولید محوتوالت متنتو صتنعتی
)1. Canadian International Development Agency (CIDA
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)2. Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD

کشاورزی دارویی و بهداشتی نیازمند بازارهتای ختارجی است  .صتنع

در

نفت

اقتواد کانادا جایگاه بسیار مهمی دارد اما این کشور عضتو ستازما اوپتک نیست .
سرمایهگااری در دانش و فناوری بهرهبترداری از شتنوارههتای فستیلی (شتی ) 1و
عملیاتی کرد تولید نف

کانتادا را در صتنع

و گاز از ا موقعیت

نفت

و گتاز

بوورت ممتازی ارتقاء داده اس  .کانادا همچنین در فناوری و بهرهبرداری از منتاب
انرژیهای نو و تجدیدپایر بسیار پیشرفته اس .
در چنین شرایطی سیاس

خارجی الجرم بتش عمده تالش و نیروی خود را

معطوف ایجاد شبکه تجاری با دیگر کشورها مینماید .در این میا البته همستایگا
بزرگ کانادا در امریکای شمالی نقش و سهم ویژهای دارند امتا گتردش چترخهتای
اقتواد ملی کانادا به شدت نیازمند صادرات کاال به خار و همچنین جاب سترمایه
خارجی اس  .از اینرو کانادا در سازما ها و گروهبنتدیهتای تجتاری منطقتهای و
فرامنطقهای بسیار فعار اس  .کانادا عضو هف

کشور بزرگ صنعتی جهتا است

و

همراه با امریکا انگلستا الما ژاپن ایتالیا و فرانسه سیاست هتای کتال تجتاری
خود را با انا هماهنگ مینماید .از سوی دیگر کانادا در «انجمن مل های استیای
دارد .کانادا همچنین عضو فعار «سازما تجارت جهانی» 4و «گتروه  »20است

و در

پیشبرد معاهده جام «مشارک

ترنس پاسیفیک» 5که در سار  20١5بته امضتا رستید

نیز نقش مﺆیری داش .
اصور شعارها و ارما های ملتی کته دولتمتردا کانتادا از انهتا بترای توجیته
سیاس
اس

خارجی خود بهره میگیرند در عرصه تجارت خارجی نیز به شدت مطترح
اما در مواردی هم قربانی مناف تجاری میشوند .پایبندی به ارزشهایی ماننتد

حقو بشر و مبارزه با دیکتاتوری و رژیمهای سرکوبگر به سبک و شیوه کانادایی از
1. Shale Oil/Gas
)2. The Association of South East Asian Nations (ASEAN

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

جنوب شرقی»؛ 2و سازما «همکاری اقتوادی استیا و اقیانوستیه» 3مشتارک

فعتار

)3. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC
)4. World Trade Organization (WTO
)5. Trans-Pacific Partnership (TPP
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یکسو و نیازمندی اقتواد و اشتیار داخلتی بته مبتادالت تجتاری از ستوی دیگتر
موجب میشود که در برخی موارد نوعی استاندارد دوگانه و ناسازگاری بین ادعتا و
عملکرد در رفتار دول

کانادا بروز کند .نمونه بارز این ناستازگاری کته معمتوالً بته

ضرر ارزشها و ارما های سیاس

خارجی و به نف مناف تجاری و اقتوادی تمتام

میشود را میتوا در عقد قرارداد فروش مقادیر بسیار زیتادی از تستلیحات نظتامی
توسط دول

محافظهکار هارپر به عربستا سعودی و اجرای ا توسط دول

لیبرار

ترودو مشاهده کرد ).(New Europe, 6 January 2016
 .٤گسست از سنتها و پیامدهای آن برای سیاست خارجی کانادا
پیروزی حزب محافظهکار به رهبری استفا هارپر در سار  2003مرحله جدیدی را
خارجی کانادا رقم زد و در پی ا تیییرات مهمی در رویکرد سیاستی و

در سیاس

بینالمللی این کشور بروز کرد .دیپلماسی مبتنیبر اصتور و ارزشهتا و ستن هتای
کانادایی در دوره هارپر جای خود را به نوعی واق گرایی فرص طلبانته و متهورانته
داد و موفقی های کوتاهمدت سیاسی جایگزین اهداف بلندمدت اصتولی شتد .نگتاه
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سیاه و سفید و ایدئولوژیک به جها و فقدا راهبرد روشن و متعارف در تعامت بتا
جامعه بینالمللی به تدریج ایار خود را در کنارهگیری و فاصتله رو بته افتزایش بتا
کانتادا البتته شتعارهای ختود در زمینته

سایر کشورها نشا داد .در این دوره دول

پاسداری از ارزشهای کانتادایی و تترویج ازادیهتای متدنی و حکومت
دموکراسی را از دس

قتانو و

ننهاد اما در عم اهداف عینتی و برنامته مشتوتی را دنبتار

نمیکرد بلکه چه بسا با تندروی و مواض افراطی به زمینههای ح مسائ لطمه هتم
میزد .نمونه بارز اینگونه تیییرات در سیاس

خارجی کانادا تح

رهبری هتارپر در

خووص قضیه فلسطین و نقش رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه قاب مالحظه
اس  .دول

هارپر تح تاییر سیاس های رژیم صهیونیستی به یک سلسله اقتدامات

افراطگرایانه در روابط با خاورمیانه تح
حمای

لوای مبارزه با تروریسم مبادرت ورزید که

بیقید و شرط از اقدامات رژیتم صهیونیستتی در حملته بته رتزه توتویب

قوانین ست گیرانه مهاجرتی و قط رابطه با جمهوری اسالمی ایترا از نمودهتای
عینی ا اس .

ناکتتامی کانتتادا در ستتار  20١3در کستتب اراء الزم بتترای عضتتوی
شورای امنی

موقت

در

مل متحد شوک مهمی برای سیاستمدارا و دیپلمتاتهتای کانتادایی
ختارجی ختود را بتا

بود که در کمار ناباوری شهرت و وجهه بینالمللتی سیاست

بحرا مواجه دیدند .تا پیش از ا کانادا همواره در جامعه بینالمللی بهعنتوا یتک
عضو فعار و معتروف بته داشتتن رویکتردی بتینالمللتی و حتامی همکتاریهتای
چندجانبه در چهارچوب سازما های بینالمللی بهویژه سازما مل متحد بته شتمار
میرف  .از دیدگاه برخی محققین کانادایی دالی ناکامی کانتادا در کستب اراء الزم
جه

عضتوی

در شتورای امنیت

ملت متحتد را متیتتوا در کتاهش چشتمگیر

کمکهای توسعهای کانادا به کشورهای افریقایی؛ فراخوانی و بیرو بترد نیروهتای
نظامی کانادا از نیروهای حافظ صلح سازما مل و حمای

همه جانبه و موترانه از

اسرائی جس وجو کرد ).(Denis Stairs, 2011
ایار تندروی و افراطگری در سیاس های هارپر انقدر مشتهود بتود کته رونتد
انتقاد و سرزنش وی در داخ و خار کانادا به تدریج افزایش یافت  .نتوک پیکتا
انتقادات وارد بر دول
سیاس

و اقتواد داخلی نیز نمایا میشد .استفانی کاروین 1در بررسی

خارجی دول

هارپر بر این نکته تأکید مینماید که «هارپر به عنوا اخترین

نومحافظهکار با حمای

از رویکرد هجومی جمهوریخواها امریکتا در تجتاوز بته

عرا و افیانستا به دنبار ترویج ارزشهای دموکراتیتک کانتادایی و امریکتایی در
جها بود و در حمای

از اسرائی افراط نموده و به قطت رابطته بتا ایترا رستید و

تبعیضاتی بر اقلی های دینی و مهاجرین اعمار نمود .اشتباه هارپر نگاه ایتدئولوژیک
و ریرمتناسب به سیاس

خارجی بود» ).(Carvin, 11 Sept. 2015

اندرو کوهن 2استاد معروف دانشگاه کارلتو در کانادا طتی مقالتهای بتا عنتوا
خارجی کانتادا» موضت دولت

هتارپر در قبتار متااکرات

«مطلقگرایی در سیاس

هستهای ایرا با ررب را موداقی از مطلقگرایی سیاس

و

اظهار داش

ختارجی کانتادا دانست

«در حالی که قدرتهای اروپایی و امریکتا در حتار متااکره بتا ایترا
1. Stephanie Carvin
2. Andrew Cohen
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به تدریج در سیاس

محافظهکار هارپر متوجه سیاس

خارجی وی بود که ایار ا
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هستند کانادا به نتیجه مااکرات شک داشته و ایتن شتک متتایر از مواضت و نیتات
اسرائی اس

که فکر میکنند مااکره راه بهجایی نتواهد برد .سفارت ما همچنا در

تهرا تعطی اس

ست

و جا بیرد وزیر خارجه همچنا سیاس

ایرا دنبار مینماید .همچنا که هارپر هم معتقتد بته شکست
اس

را در رابطته بتا

متااکرات هستتهای

و همواره میگوید ما از قب گفتیم که نتیجه مااکرات توافق جام نتواهد بود

و کانادا از توافق ناقص حمای

نمینمایتد» ) .(Cohen, 22 July 2014صتاحبنظترا و

اصحاب رسانههای مهم سیاسی در کانادا نیز در موارد متعددی به نقد و اعتراض بته
سیاس های تندروانه دول

محافظهکار هارپر میپرداختند

(Hampson and Heinbecker,

).2009-2010
در حالی که سیاست

ختارجی دولت

محافظتهکتار هتارپر در معترض انتقتاد

سن گرایا و حامیا اقدامات چندجانبه بینالمللی در کانادا قرارداش
قیم

اف

شتدید

نف

که نقش مهمی در تأمین درامتد اقتوتادی کانتادا دارد موجتب نتاتوانی

بیشتر دول

در اجرای برنامه های رفاهی و بتراورده کترد خواستتههتای متردم در

زمینه های بهداش

و درما اموزش سطوح پایه اشتیار و مالیات شتد و همچنتین
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گرایش انها به احزاب رقیب را به دنبار داش  .خستگی و زدگی از حدود یک دهته
سیاس

اقتدارگرا و تحکم امیز و تندروانه در داخ و خار

تیییتر دولت

را بترای

مردم مطلوب کرده بود .حزب لیبرار کانادا به رهبری جاستتین تترودو فرزنتد پییتر
ترودو سیاستمدار خوشنام و تأییرگاار سه دهه پیش کانادا با شعارها و اهدافی مانند
تیییر واقعی برای کانادا بازگرداند سیاس

خارجی به مدار اعتدار و لزوم پرهیز از

تندروی یکجانبتهگرایتی و افتراط وارد مبتارزات انتتابتاتی  20١5شتد و در میتا
ناباوری محافظهکارا و حتی هم حزبیهایش به پیروزی رسید.
این پیروزی بطور اشکار جه گیتری سیاست

ختارجی کانتادا را تحت تتأییر

قرارداد و اولوی های ا را عوض کرد .ترودو و حتزب لیبترار در دورا مبتارزات
انتتاباتی انتقادات خود را عالوه بر ناکامی وی در سیاس هتای اقتوتادی و رفتاهی
داخلی بر سیاس

خارجی هارپر و حزب محافظهکتار متمرکتز کردنتد و توانستتند

افکار عمومی را قان نمایند که وجهه و مناف کانادا در کشاکش افراط و تندروی در
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سیاس

خارجی و فاصله گرفتن از سن های صلحطلبی و میانتهروی استیب دیتده

اس  .مهمترین اسیبهای سیاس

خارجی انقباضی هارپر را متیتتوا در متواردی

نظیر انزوای ناشی از گریز از همکاریهای چندجانبه و همچنین افراط و تکتروی در
مسائ بینالمللی از جمله کاهش مشارک

در عملیتات حفتظ صتلح ستازما ملت

متحد و کنوانسیو های محیط زیستی نظتامیگتری و رلبته نگتاه امنیتتی در روابتط
ختتارجی از جملتته درگیتتر شتتد در جنتتگ در افعانستتتا لیبتتی عتترا و ستتوریه
هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با اسرائی بهویژه حزب لیکود و شتص نتنیاهو نادیتده
گرفتن کشتار مردم رتزه توستط رژیتم صهیونیستتی و کنتار گااشتتن همکتاری بتا
فلسطین و قط روابط با جمهوری اسالمی ایرا به بهانههای واهتی و تتالش بترای
دامن زد به ایرا هراسی برشمرد .تمامی این متوارد در زمتا مبتارزات انتتابتاتی
سار  20١5مطرح بود و حزب لیبرار ضمن انتقاد از پیامدهای سیاس های انقباضتی
هارپر وعده اتتا رویکرد انبساطی در سیاس

خارجی را با صراح

ترودو در اقدامی سری و نمادین در نتستین ماه استقرار دولت

مطترح کترد.

ختود نتام «وزارت

امور خارجه بازرگانی خارجی و توسعه کانادا» 1را به «امور جهانی کانادا» 2تیییر داد
و شش اولوی

کاری برای سار  20١6-20١5اعالم نمود کمک بته رفتاه اقتوتادی

توسعه تعام و همکاری کانادا با ایاالت متحده امریکتا و ستایر کشتورهای نیمکتره
رربی؛ افزایش تعام اقتوادی و سیاسی کانادا با اسیا؛ ترویج دموکراسی و احترام به
حقو بشر؛ اجرای برنامههای توسعهای کانادا برای کاهش فقر و تتأمین کمتکهتای
بشردوستانه؛ و حمای

از امنی

و ایمنتی اتبتا کانتادایی در ختار از ایتن کشتور

).(Global Affairs Canada, 2016
نتیجهگیری
پیشینه تاریتی کانادا بهعنوا مستعمره دیرینه بریتانیا و استتمرار عضتوی

در زمتره

کشورهایی که هنوز فرماندار ک ا از سوی ملکه انگلستا تعیین میشود در کنتار
جیرافیای وسی بین دو اقیانو

و طوالنیترین مرز مشترک جها با ایاالت متحتده

1. Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development
2. Global Affairs Canada
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کانادا از طریق متنو ساختن روابط تجاری با بازارهای در حار ظهور و با رشد باال؛
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امریکا سیاس

داخلی و خارجی کانادا را در مدار الزامات مقدورات و محتاورات

هماهنگی و دنبالهروی از امریکتا و انگلتیس نگتاه داشتته است  .فقتط  85ستار از
استقالر کانادا میگارد .طی این مدت سیاس

خارجی کانادا همتواره در کشتاکش

دنبالهروی واق گرایانه از امریکا و انگلیس با رویکرد نظامی و امنیتتی از یتکستو و
جاهطلبیهای استقالرطلبانه و بلندپروازیهای ارما گرایانه در عرصه بتینالمللتی از
سوی دیگر قرارداشته اس .
سیاس

خارجی کانادا تح تأییر سیاس

داخلی ختود در دورههتای متتلتا

در کشاکش دو رویکرد واق گرایی و محافظهکاری از یکسو و رویکرد ارما گرایانه
و لیبرالیستی از سوی دیگر در قبض و بسط بوده اس  .اگرچه جیرافیای سیاستی و
پیوندهای تاریتی نقش عضو میانی «مثل
اس

اتالنتیک شمالی» را برای کانادا رقم زده

اما سیاس مدارا کانادایی به ویژه از جریا هتای لیبترار و چتخ بته تتدریج

کوشیدند این مثل

را به سم

نتوعی ائتتالف مبتنتیبتر ارزشهتای دموکراتیتک و

ارما های مشترک و نگرانیهای امنیتی مشترک سو دهند تا جایگاه ختود را در ا
از یک تاب وابسته به یک متییر فعتار ارتقتاء دهنتد

)2010–2011
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درک زوایای پنها گرایش به چندجانبه گرایی در سیاس
این نکته بسیار مهم اس

 .(McCulloch,بترای

خارجی کانتادا توجته بته

که دولتمردا این کشور با اتتا رویکترد بتینالمللتی در
و

کنار تالش برای ساختن اوازه صلحطلبی کانادا در واق بته دنبتار ایجتاد فرصت

محملی برای پرهیز از محاورات همراهی ناخواسته با امریکا و اروپا در مواق لتزوم
نیز بودهاند.
سیاس

خارجی کانادا بطور بارزی متأیر از سیاست

اس ت  .بطتتور ستتنتی موضتتوعات سیاس ت

داخلتی و در ختدم

ختتارجی در رونتتد سیاس ت

ا

داخلتتی و

رقاب های انتتاباتی جایگاه مهم و مستقلی ندارند مگر ا که بحرا امنیتی یا خطتر
جنگ در میا باشد و یا اقتوتاد داخلتی مستتقیماً تحت الشتعا وضتعی

تجتارت

خارجی قرارگرفته باشد .تبعی

و هماهنگی با بازیگرا اصلی بتهویتژه انگلستتا و

امریکا بهعنوا یک اص یاب

ختارجی کانتادا ختود را

و سن

بنیادین در سیاس

نشا میدهد .از سوی دیگتر تتالش بترای عبتور از پیشتینه مستتعمراتی و کستب
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وجههای متمایز و متشتص در میا دول های مشترکالمناف و رربتی بتا تکیته بتر

رویکرد بینالمللی و گرایش به امور جهانی در رقاب
سیاسی مردم کانادا از اهمی
سیاس

بین احزاب داخلی و فرهنتگ

زیتادی برختوردار است  .ستن

چندجانبتهگرایتی در

خارجی کانادا در دو عرصه سیاسی و دیپلماتیک و عرصه تجارت ختارجی

و روابط اقتوادی نمایا اس  .موضوعاتی نظیر مشارک
جهانی و منطقهای؛ فعالی

در سازما های بینالمللتی

در عملیات حفظ صلح؛ حقو بشر و اعطای کمکهتای

توسعهای محورهای رویکرد بینالمللی کانادا به حساب میایند.
در مجمو به نظر میرسد که سیاس

ختارجی کانتادا در حتار انتقتار از یتک

دوره انقباض و اقتدارگرایی متوتلب و عمت گرایتی تندروانته بته دورا انبستاط و
اعتدارگرایی و بازسازی سن

چندجانبهگرایی اس  .زمینههتای داخلتی و ختارجی

برای تیییر و تحور در سیاس

خارجی کانادا تا حد زیتادی مهیتا است  .اهتداف و

اولوی هایی که از سوی جاستین ترودو نتست وزیتر جدیتد کانتادا مطترح شتده
ترجما خواس

افکار عمومی و جامعه سیاسی شام احزاب نتبگتا دانشتگاهی

دیپلمتتاتهتتا و ستتازما هتتای ریردولتتتی بتترای عبتتور از مضتتایق دورا حاکمی ت
محافظتتهکتتارا در ایتتن کشتتور است  .البتتته ایتتن جریتتا بتتدو رقیتتب و فتتارغ از
مقاوم های سیاستی و متالفت هتای حزبتی نیست

سیاس های انقباضی دوره هارپر کار چندا سادهای به نظر نمتیرستد .موفقیت

در

این مسیر تا حد زیادی به قتدرت و جستارت رهبتری در ایجتاد تیییتر و متدیری
جریا های سیاسی داخلی و به میزا توانایی دول

ترودو در ساما داد به اوضتا

اقتوادی و اجتماعی بستگی دارد .با این حار بستر تاریتی سیاس

خارجی کانتادا

در پرتو تحوالت داخلی این کشور و همچنتین رونتد امتور بتینالمللتی و جهتانی
نشانههایی از بازگش

به سن هتای دیرپتا در سیاست

ختارجی حتور محورهتای

اتالنتیکگرایی منطقهگرایی مدر و چندجانبهگرایی بینالمللی را نوید میدهد.

کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی  مسعود اسالمی

و عبتور از ایتار و پیامتدهای
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