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چکیده
پس از سال  2006و به روی کار آمدن دولت محافظه کار هارپر ،سیاست خارجی کانادا تغییر جهت داده و کمتر بهعنواان اواف
صلح در عرصۀ بینالمللی ااضر شده است .همچنین تمایول بوه ارتبوا بوا آسویا و دفواا از اسورا یل نیو از اولایوتهوای سیاسوت
خارجی کانادا در این دوره باده است .این مقاله ،در پی پاسخ به عاامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی کانادا در بازه زموانی 2006
تا  2015میباشد .در این راستا ،در چهارچاب مدل پیاستگی روزنا ،منابع و عاامل مؤثر در تغییر جهوتگیوری سیاسوت خوارجی
دولت هارپر مارد بررسی و تج یهوتحلیل قرار میگیرند .این مقاله با بررسی منابع پنجگانۀ پیش نظریۀ روزنا به این نتیجه میرسود
که عامل "فرد" مهمترین تأثیر را نسبت به سایر عاامل (نقش ،اکامت ،جامعه و محیط بوین الملول در اتخوا سیاسوت خوارجی
کشار کانادا ایفا کرده است.

واژگان کلیدی :سیاست خارجی کانادا ،مدل پیاستگی روزنا ،هارپر ،کشار ااف صلح.
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Explanation of Canadian Foreign Policy under Harper Premiership
)(2006-2015
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Abstract
In 2006, when the Harper conservative government took office, the Canadian foreign
policy changed its path and was less frequently appeared in the international arena as a
peace keeper. Also Canadian has been keen to protect Israel. This article tries to find out
the influential sources in the Canadian foreign policy. To this aim, using James Rosenau
Continuity Model, the sources and influential factors affecting the change in Harper’s
conservative government foreign policy orientation will be investigated. By using the 5
sources of Rosenau pre-theory, this article concludes that the element of Individual has the
most important effect on the Canadian foreign policy making.
Keywords: Foreign policy, Continuity model, Harper, Peace keeping country.

مقدمه

کانادا در اواخر قرن پان دهم میالدی کشف شد و از آن زمان ،به مدت بویش از دو قورن ،انگلویس و
فرانسه برای تصااب سرزمینهای بیشتر ،مشغال رقابت در این سرزمین پهناور بادند .این رقابت ،منجور بوه
جنگهایى میان دو کشار استعمارگر شد کوه از سوال  1689مویالدی ن دیوب بوه  75سوال ووال کشوید و
درنهایت به شکست فرانسه منجر گردیود .از اوایول قورن نوازدهم ،بوهتودریج مبوارزه آزادیخااهوان بورای
استقالل کانادا آغاز شد و نهایتاً در اول ژو یه سال  1867م ،ایون اسوتقالل بوا اکاموت فرمانوداری کول در
کانادا ،تحقق یافت .این کشار ،از جناب و شمال غرب با آمریکا همسایه است که این همسایگی ،منجر به
روابط گسترده در اازههای مختلف سیاسی ،تجاری  -اقتصادی و نظامی -امنیتی با این کشار شده است.
سیاست خارجی کانادا در دوران جنگ سرد ،به دلیل وجاد تهدیود شواروی و ضوعف اقتصوادی و نظوامی
بریتانیا ،تحت تأثیر آمریکا باد .در فضای دوقطبی ااکم بر نظام بینالملل ،دولت کانادا متمایل به گسوترش
روابط و همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا شد؛ بنوابراین سیاسوت خوارجی کانوادا در دوران جنوگ سورد،
تحت نفا آمریکا قرار داشت؛ اما پس از فروپاشی نظام دوقطبی ،کانادا ه ینههای نظوامی خواد را کواهش
داد تا به وضعیت اقتصاد خاد رسیدگی کند .با این اال ،تالش کرد تا از خواد ،یوب کشوار اواف ح صولح
برای جهانیان ترسیم نماید .اگرچه این امر ،به معنای اتخا سیاستیِ مخالف آمریکا نباد؛ اموا رهبوران کانوادا
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در دوران پس از جنگ سرد در مااردی ،از جمله در جنوگ عوراد در سوال  ،2003از همراهویِ محوب بوا
آمریکا پرهی کردند و در مااردی ،تنشهایی هرچند ج ی نی با آمریکا داشتند که این امر زمینۀ نوارااتی
دولووت آمریکووا را نیوو فووراهم سوواخت ( .)PAQUIN, 2009امووا از سووال  2006کووه اسووتیفن هووارپر
به نخستوزیری کانادا رسید ،اقدامات مداخلهجایانه کانادا در عرصۀ جهانی اف ایش یافت کوه بورای ملوال
میتاان به ماارد زیر اشاره کرد :اضار نظامی در عراد ،اوکراین ،افغانستان؛ ماضعگیری تند علیه روسویه
پس از بحران کریمه؛ کاهش روابط دیپلماتیب و تعطیلی سفارتها در کشارهایی چوان ایوران ،کوامبا ،
باسنی و هرزگاین و زامبیا؛ به زیر سؤال بردن کارآمدی سازمان ملول خصاصواً پوس از نواتاانی کانوادا در
ورود به شارای امنیت در سال  2010و تقدیم این جایگاه به پرتغال؛ تغییر نقش کانادا از کشار ااف صلح
به کشاری مداخلهکننده که ادعای رهبری اینگانه مداخله ها را نیو دارد .کانوادا از رتبوه اول در نیروهوای
ااف صلح در سال  1990به رتبه  68در سال  2015سقا کرد؛ امایت شدید از یهادیوان و اسوراییل کوه
پیامد آن اعمال تحریمهایی علیه گروههای مبارز فلسطینی نظیر اماس و همچنین قطع کمب سوالیانه خواد
به سازمان ملل بابت امایت از مهاجران و پناهندگان فلسوطینی بواد .امایوت از دولوتهوای راسوتگورا و
مخالفت با دولتهای چپگرا در آمریکای التین .به عناان ملال مویتواان بوه دولوت نظوامی راسوتگورای
هندوراس اشاره کرد که تحت لاای کانادا تاانست انتخابات ساختگی خاد را قانانی سازد .از مواارد قابول
تاجهی که در دوره نخست وزیری هارپر اتفاد افتاد ،پیشتازی کانادا در محکامیت ایران در مجامع جهانی
و بهویژه در صدور قطعنامههای نقب اقاد بشر علیه ایران در سازمان ملل و همچنین تالش بویوقفوه ایون
کشار برای ان وای ایران در عرصه بین المللی اسوت کوه ایون قبیول اقودامات ضود ایرانوی در دوره نخسوت
وزیران پیشین کانادا بیسابقه باد .از آنجا که در دوره نخست وزیوری هوارپر ،روابوط ایوران و کانوادا قطوع
گردید ،بررسی تبیین سیاست خارجی کانادا و متغیرهای دخیل در آن ،مویتاانود بورای جمهواری اسوالمی
ایران اا اهمیت باشد .لذا با تاجه به فقودان پوژوهش مناسوب دربواره سیاسوت خوارجی کانوادا در داخول
کشار ،این مقاله تالش میکند با تبیین این مسئله ،به سیاستگذاری مناسب در قبال این کشار کمب کند
نایسنده این مقاله سعی کرده است تغییرات شدید در سیاست خارجی کانادا در دوره نخست وزیری هارپر
(تغییر رویکرد ااف صلح در عرصه جهانی به رویکردهوای تنود و مداخلوه جایانوه را در چوارچاب ایون
سؤال اصلی مطرح سازد که عاامل تأثیرگذار در شکلدهوی بوه سیاسوت خوارجی کانوادا در دوره نخسوت
وزیری هارپر کداماند؟ برای پاسخ به این سؤال  ،نایسنده سوعی کورده اسوت بوا اسوتفاده از مودل پیاسوتگی
روزنا ،سیاست خارجی کانادا ،در دوره زموانی موارد نظور را موارد بررسوی و تج یوه و تحلیول قورار دهود.
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بنابراین بر اساس مدل روزنا در زمینه سیاست خارجی ،فرضیه ناشتار ااضر اینگانوه مطورح مویشواد کوه
اگرچووه در سیاسووت خووارجی کانووادا در دوره نخسووت وزیووری هووارپر ( 2015-2006هوور پوونج عاموول موودل
پیاستگی روزنا نقش داشتهاند ،اما عامل "فرد" و پس از آن ،عامل "نظام بینالملل" نقش مهومتوری را ایفوا
کردهاند.
پیشینه پژوهش

در رابطه با سیاست خارجی کانادا ،در مقایسه با سایر کشارهای پیشرفته غربوی ،آثوار کمتوری تالیود
شدهاند که شاید یکی از دالیل آن ،به تمایل کمتر کانادا برای نقش آفرینی در عرصه جهانی باز میگوردد.
عمده آثار هم در زمینه سیاست خارجی کانادا به زبان انگلیسی هستند و اخیراً پژوهشگران فارسیزبوان نیو
در این زمینه دست به قلم شدهاند .از جمله مقالههایی که در این زمینه ناشته شده اسوت مویتواان بوه مقالوه
مسعاد اسالمی در فصلنامه روابط خارجی در سال  1395با عناان "کانادا در کشاکش قبب و بسط سیاست
خارجی" اشا ره داشت .علیرغم اینکه این مقاله به بررسی سیاست خارجی کانادا و تغییر آن در دوره هوارپر
پرداخته است ،اما در ارا ه همه جانبه علل این تغییر مافق نباده است .این مقاله تمرک سیاست داخلی را بوه
وار خاص عامل این تغییر دانسته اسوت کوه از جملوه عاامول موؤثر بور سیاسوت داخلوی مویتواان بوه البوی
صهیانیسم و پیروی سیاستمداران کانادایی از آمریکا و انگلیس در اتخا تصمیمات اشاره کرد .اما مقواالت
انگلیسی نی  ،همین مالاظه را دارند که هیچیب به همه عاامول دخیول در شوکلگیوری سیاسوت خوارجی
کانادا نپرداختهاند و بیشتر آنها نسبت به تأثیر عاامل نقش و فورد کوم تاجوه بوادهانود .تمرکو اصولی ایون
مقاالت نظام بین الملل و یا سیاست داخلی است .از جمله نایسندگانی که به ال امات و مقدورات نظام بوین
الملل و محیط خارجی اشاره کردهاند میتاان به کلی ( 2011که در کتاب خواد تحوت عنواان "تغییورات
دستار سیاست خارجی کانادا :از مداخلهگرایی لیبرال تا نئار الیست" معتقد است سیاست هارپر ،تبعیوت از
باش و سیاستهای نئار الیستی او باده است و یا ای.کا و فرگاسن ( 2014که در مقاله خاد تحت عناان
"روابط کانادا-آمریکا" بر خالف آقای کلی ،اعتقاد دارد تنها متغیر دخیل در تغییر سیاست خارجی کانوادا
در دوره هارپر ،تغییر ر یس جمهار آمریکا و روی کار آمدن اوباما باده است ،اشاره کرد .هموانووار کوه
اشاره شد ،برخی نی به تأثیر سیاست داخلی اعتقاد دارند .به عناان ملوال ایبیتسوان ( 2014در کتواب خواد
تحت عناان "وقفه ب رگ :تغییر محافظهکارانه سیاست خارجی کانادا" به وضاح بر نقش سیاست داخلی و
خصاصاً اید الاژی ا ب محافظهکار کانادا در شکلدهی بوه سیاسوت خوارجی ایون کشوار تأکیود کورده
است .باری ( 2010نی در مقاله "کانادا و خاورمیانه امروز :سیاست الکتوارال و سیاسوت خوارجی" ،نقوش
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البیها و بهویژه البی یهاد را در این زمینه تأثیرگذار میداند .با این اال ،برخی بر مسا ل اقتصوادی تأکیود
میورزند و اتی هرگانه اضار نظامی کانادا در عرصه بین المللی را نی در تأمین این هدف مویداننود .بوه
عناان ملال ،والدز در پایاننامه خاد تحت عناان "سیاست خارجی کانوادا نسوبت بوه کابوا در دوره هوارپر:
استمرار یا تغییر" رویکرد اقتصادی نالیبرالی هارپر را در پشت سیاست خارجی او میداند ( . 2015اگرچوه
گروه دیگری مانند دومانسکی ،ینسن و بریسان ( 2012هستند که در مقالوه "کانوادا و ا وتالف لیبوی" ایون
قضیه را کامالً مردود می دانند و اعتقاد دارند هارپر به دنبال رهبوری نظوامی و اتوی فراتور از آن ،خورو از
قدرت متاسط در ساختار نظام بین الملل باد .اما از جمله معدود افرادی که به ویژگویهوای شوخآ آقوای
هارپر اشاره کرده است میتاان به آقای اسوتارینگ ( 2015اشواره کورد کوه در مقالوه خواد تحوت عنواان
"استیفن هارپر ،لئااشتراس و سیاست ترس" اقدامات و عملکرد هارپر را ناشی از مکتب فلسفی او و اعتقواد
او به اندیشههای لئا اشتراس دانست .با این اال ،هیچیب از ادبیات ماجاد ،به نهادها و اشخاص 1مؤثر بور
شکل گیری سیاست خارجی کانادا (ج نخست وزیر و وزیر امار خارجه اشاره نکردهاند .لذا ،مقاله ااضر
در تالش است تا تمامی عاامل مؤثر در شکلدهی به سیاست خارجی کانوادا را در قالوب نظریوه پیاسوتگی
روزنا ،مارد بررسی قرار دهد.
چارچوب نظری :نظریه پیوستگی روزنا در زمینه سیاست خارجی

مطالعه و تحلیل سیاست خوارجی ،بوه دوران پوس از جنوگ دوم بوازمیگوردد .از آن زموان تواکنان،
نظریات و رویکردهای متفاوتی در مارد سیاست خارجی ارا ه شده است .سوه رهیافوت کلوی وجواد دارد:
رهیافت کالن؛ رهیافت خرد؛ رهیافت مختلط؛ ()Masndoori Moghadam & Esmaeili, 2011
رهیافت کالن

این رهیافت بر تأثیر ساختار نظام بینالملل بر سیاست خوارجی کشوارها اشواره دارد .بور ایون اسواس،
فضای بینالملل ،جهتگیری سیاست خارجی کشارها را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع نظامهای ارزشی
و پایشهای داخلی بازیگران در رفتار سیاست خارجی تأثیری ندارد؛ چراکه ناا کارکرد و رفتار خوارجی
بازیگران در این فضا چی ی جو بیشوینهسوازی قودرت و امنیوت نخااهود بواد ( .)Seyfzade, 2005در ایون
رهیافت ،کشارها بهعناان کنشگرانِ اصلی نظام بینالملل همچوان توا هوای بیلیوارد تلقوی مویشواند کوه

________________________________________________________________
منظار سایر جایگاههای قانانی در ساختار کانادا است که میتاانند در سیاست خارجی نظر داده و مؤثر باشند.
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ماهیت درونی آن ها یکسان محساب شده و بر چگانگی چرخش آنها بر روی می بیلیارد بینالملل تأثیری
ندارد (.)SaniAbadi, 2012

مهمترین نظریهای که در چارچاب رهیافت کالن قرار میگیرد نظریه ناواقعگرایوی یوا واقوعگرایوی
ساختاری میباشد که برای نخستین بار تاسط کنت والت در کتاب نظریه سیاست بوینالملول ارا وه گردیود.
ناواقع گرایی به اصال و مفروضههای محاری واقعگرایی کالسیب مانند کشارمحاری ،قودرتمحواری،
ماازنه قاا ،آنارشی یا وضع وبیعی بینالمللی و یکپارچگی و عقالنیت کشارها وفادار اسوت؛ اموا بورخالف
واقعگرایی کالسیب ،نظریهای نظاممند و در سطح تحلیل کالن اسوت کوه معتقود اسوت مهومتورین عامول
تعیینکننده سیاست بینالملل ،انگی ه ،منبع ارجحیتها ،رفتار سیاست خارجی کشوارها ،نظوام بوینالملول و
ویژگی های آن به ویژه ساختار آنارشیب آن است .بنابراین ،تغییرات ساختاری یا همان تغییر و تحاالت در
تازیع قدرت در سطح بینالمللی ،مهمترین علت و عامول تعیوینکننود نتوایج بوینالمللوی و رفتوار خوارجی
کشارهاست .ازاینرو ناواقعگرایان ،نقش و تأثیری برای تمای ات و تفاوتهوای فرهنگوی ،ایود الاژیب،
ماهیت نظام سیاسی در سیاست خارجی کشارها قا ل نیستند؛ چان نظام بینالملل ،انگی هها و محور هوای
عمدتاً یکسانی را برای کشارها ایجاد میکند .ماهیت دماکراتیب یوا دیکتواتاری نظوام سیاسوی کشوارها،
تأثیر اندکی بر سیاست خارجی و ناا رفتار آنهوا بوا سوایر کشوارها دارد .همچنوین ،افوراد تصومیمگیرنود
سیاست خارجی و ویژگی های شخصیتی و روانی آن ها نی نقوش و توأثیری در سیاسوت خوارجی کشوارها
ندارد.
رهیافت خرد

تمرک رهیافت خرد بر تأثیر سیاست داخلی کشارها بر رفتار خارجی آنهاست و درواقع تفواوت در
عملکرد سیاست خارجی را ناشی از تفاوت ساختار داخلی آنها میدانند .درواقع عملکرد و رفتار خوارجی
کشارها تابع مقتضیات داخلی و محیط استقرار هور وااود خواص جغرافیوایی اسوت .همچنوین تحوت توأثیر
شخصویت تصومیمگیرنودگان ،محویط اجتموواعی و چانوهزنویهوای باروکراتیووب و سوازمانی نیو مویباشوود
(.)Graham & Halperin, 1972

از مهمترین نظریات که در چارچاب رهیافت خرد قرار میگیرند میتاان به نظریوات تصومیمگیوری
اشاره نماد که تصمیمگیران را در کانان کنشها و تصمیمات سیاسوت خوارجی و روابوط بوینالملول قورار
میدهند .در اینجا مهمترین مسئله ،بررسوی شورایط و ویژگویهوای روانوی ،باورهوا ،ارزشهوا ،تصوارات و
گرایشهای اید الاژیب رهبران و نخبگان ااکم می باشد .بور ایون اسواس ،نخبگوان اواکم کوه از اختیوار
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سیاستگذاری و قدرت تصمیمگیری برخاردارند ،نقش بسیار مهمی در تعیین ،تعریف و اهوداف سیاسوت
خارجی کشار ایفا میکنند ).(Snyder; Bruck& Sapin, 1962

امروزه اهمیت مطالعه باورها ،ارزشها و عقاید تصمیمگیران سیاست خارجی بوهویوژه در کشوارهای
اثرگذار ،امری مرسام و بااهمیت تلقی میشاد .آثار بسیاری در دهههوای اخیور ،در موارد سیسوتم باورهوا،
شخصیت و سایر ویژگی های روای و روانی روسای جمهار آمریکوا ازجملوه آی نهواور ،تورومن ،بواش و
کلینتان صارت گرفته است .چنین تاجهی به این دلیل صارت میگیرد که عاامل اندیشهای بیش از آنکه
بازنمایی کنند عاامل ساختاری و مادی باشند ،خاد دارای نقش تعیینکنندگی و اثرگذاری هستند.
رهیافت مختلط یا میان برد

تحلیل گران در این رهیافت ،برای تج یهوتحلیل سیاست خارجی از هر دو رهیافت و از هر دو سطح
تحلیل خرد و کالن استفاده میکنند .درواقع ،این تالش از اوایل دهه  1960جهت یافتن رهیافت سامی که
بتااند دو سطح تحلیل کالن و خرد را به هم اتصال دهد ،آغاز شود ( .)Seyfzade, 2009, p. 304از جملوه
این افراد میتاان به جیم روزنا اشاره کرد که "پیش نظریه سیاست خارجی" خواد را بورای پیانود ایون دو
سطح از تحلیل ارا ه نماد .او در سطح خرد به چهار عامل "شخصیت فردی تصومیمگیرنودگان"" ،نقوش"،
"اکامت" و "عاامل اجتماعی" و همچنین در سطح بینالملل به "عامول محویط بوینالمللوی" اشواره کورد
).(Rosenau, 1971, pp. 96-97

جیم روزنا که پدر سیاست خارجی مقایسهای نی محساب مویشواد ،در کتواب خواد تحوت عنواان
"مطالعه سیاست جهان :چالشهای تئاری و متادولاژیب ،"1تئاری خاد را مبنی بر تأثیرگوذاری  5عامول
در شکلگیری سیاست خارجی پایهری ی کرد .بنا به گفته وی این  5متغیر عبارتاند از:
متغیر فرد :شامل ویژگیهای منحصربهفرد تصمیمگیرندگان است که سیاست خارجی یب ملت را تعیوین و
سپس پیاده میکنند ( .)Rosenau, 2006درواقع این متغیر ،شامل تمامی ارزشها ،استعدادها و تجربوه قبلوی
تصمیمگیرندگان میشاد که باعث تمای انتخاب سیاست خارجی و رفتار آنها از سایرین مویشواد .روزنوا
بهعناانملال از مهارتهای سیاسی و تااناییهای خارشچف یاد میکند.
متغیر نقش :این متغیر به رفتار خارجی مسئالین اشاره دارد که ناشی از سمتی است که آنها بر عهدهدارند و
فارغ از ویژگیهای شخصی کسی است کوه آن مقوام را برعهودهگرفتوه اسوت )(Rosenau, 2006, p. 200
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همچنین با تاجه به محدودیتهای قانانی و عرف ماجاد نسبت بوه آن نقوش ،مسوئالین بایود در آن نقوش
عمل کنند.
متغیر اکاموت :متغیرهوای اکوامتی ،بوه جنبوههوایی از سواختار اکاموت کوه گ ینوههوای تصومیمگیوری
تصمیمگیرندگان در سیاست خارجی را محدود و یوا افو

ایش مویدهود اشواره دارد (Rosenau, 2006, p.

) .200در این مارد ،رابطه میان دو قاه مجریه و مقننه اا اهمیت است .متغیرهای اکامتی درواقع بر روی
روشهایی که سیاستگذاران میتاانند و یا ممکن است به هدف خواد در سیاسوت خوارجی دسوت یابنود
تمرک

میکند ).(Marleku, 2013, p.291

متغیوور جامعووه :آن دسووته از جنبووههووای غیوور اکووامتی جامعووه اسووت کووه بوور رفتووار خووارجی تووأثیر دارد.
جهتگیریهای ارزشی عمده جامعه ،می ان وادت ملی و می ان صونعتی شودن ،متغیرهوایی هسوتند کوه در
تعیین محتاای آرمانها و سیاستهای خارجی کشار مشارکت دارند.
متغیر نظام بینالملل :یعنی متغیرهای سیستماتیب (محیطی و یا بوینالمللوی بوه معنوی جنبوههوای غیرانسوانی
محیط خارجی اجتماا و یا هر عملی است که در خار از محویط ر داده و انتخواب تصومیمگیرنودگان را
تحت تأثیر قرار میدهد ) .(Rosenau, 2006, p. 201بنابراین این متغیر بر ویژگیهای سیسوتم بوینالملول و
ناا رفتار بازیگران دولتی و غیردولتی تمرک دارد .به عبارت دیگر ،کنش و واکنشهای دولتهای خاصی
در فضای بیرونی ،تحت تأثیر رفتارهای دولتهای خاص و همچنین جایگواه کشوار در سیسوتم بوینالمللوی
است ).(Marleku, 2013, p. 292

بهوارکلی ،روزنا بر این اعتقا د است که خصاصیات و رفتارهای وااد سیاسی ،محصال سونت فرهنگوی و
متغیرهای داخلی و خارجی است و گ ینههای تصمیمگیرندگان و سیاستگوذاران تحوت توأثیر هنجارهوای
فرهنگی ،ساابق و سنتهای تاریخی ،تقاضاها و درخااستهایی است که از هر دو نظام داخلی و خوارجی
نشات مویگیورد ) .(Rosenau; Davis; East; Sprout & Sprou, 1972, p.146در اداموۀ ایون مقالوه سوعی
میشاد سیاست خارجی کانادا در دور نخستوزیری هارپر ،با استفاده از چهارچاب تئاریب روزنا مارد
تج یهوتحلیل قرار گیرد.
کاربست مدل روزنا بر سیاست خارجی کانادا

در بخش چهارچاب نظری پژوهش پیرامان مدل پیاستگی روزنا مطالب و عااملی کر شود .اکنوان
به بررسی هریب از عاامل ماجاد در این مدل میپردازیم.
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نقش

نقش های افراد برخی ال امات را به افراد القا میکند .به عناان ملال ،ایون گفتوه مارگنتوا کوه تفکور و
اقدام سیاستمداران بر اساس منافعی است که با قدرت تعریف میشاند ) ،(Morgenthau, 1948بدین معنی
می تااند باشد که هرکسی ،در هر نقشی که باشد تمام تاان خاد را جهت اف ایش قدرت در آن نقش ،بکار
خااهد گرفت .پس عامل "فرد" کمی به ااشیه رانوده مویشواد .بوهعنواانملوال ،یکوی از ال امواتی کوه بور
نخستوزیر کانادا و درواقع بر نقش "نخستوزیوری" اواکم اسوت ،مسوئله بوینالملولگرایوی و تمایول بوه
نهادهای بینالمللی است .پیر ترودو ( ، 1980-1984نخستوزیر اسبق کانادا ،به دلیل تأکید بیش از اودش
بر سیاست داخلی و کمتاجهی به نهادهای بینالمللی و همچنین عدم وجاد اسنادی مستقل پیرامان روابوط
آمریکا و کانادا مارد نقد واقع شده باد ) ،(Gotlieb, 2013اال آنکه عکس این مارد برای هوارپر صوادد
است .تأکید بیش از اد هارپر بر بینالمللگرایی 1و دخالت در مسا ل مختلف بینالمللوی موارد نقود واقوع
شده باد .نمانه این امر را میتاان در محکام کردن روسیه تاسط کانادا و اف ایش امایوتهوای سیاسوی و
اقتصوادی ایون کشوار از اوکوراین پوس از بحوران کریموه مشواهده کورد

(Prime Minister of Canada

).Stephen Harper, 2015

از ال امات دیگر این نقش ،تأکید بر اقتصاد و بهباد اقتصاد کانادا اسوت .کانوادا ،کشواری اسوت کوه
بهشدت مبتنی بر سرمایهداری است .تأکید آمریکا و کانادا بر نفتا 32نی در همین راستا است .کرتین ،مارتین
و امروزه هارپر به دنبال این امر باده و هستند .این ماضاا در دل نقشی است که آنها پذیرفتهاند .افو ایش
اضار در پیمانها و نهادهای بینالمللی 4نی در همین راستا است .به عناان ملوال مویتواان بوه عضوایت در
سازمان تجارت جهانی ،5صندود بینالمللی پال 6و کشارهای ناظهار صنعتی 7اشاره کرد .تالش در جهت
ایجاد فضای تجارت آزاد ،بوه ویوژه در آسویا ،نیو در دل ایون نقوش نهفتوه اسوت .درواقوع تجوارت آزاد و
________________________________________________________________
 1منظار ااترام به نهادهای بین المللی و همکاری با آنها نیست.

2NAFTA

 3نفتا ااصل ماافقتنامه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا است که در ژانایه  1988امضا شد و از ژانایه  1989به اجرا درآمد .مذاکرات در
خصاص شرایط نفتا که عضایت مک یب در منطقه تجارت آزاد را نی در برگیرد ،در اکتبر  1992پایان یافت و در دسامبر همان سال امضا
شد .این ماافقتنامه سرانجام در ناامبر  1993تصایب و از اول ژانایه  1994اجرا شد.
4باید تاجه داشت که این اضار ال اماً به معنی تبعیت از قاانین آن نمیباشد.

5WTO

IMF
G20
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بینالمللی کردن سرمایه 1از اهدافی هستند که کانادا به دنبال پیادهسازی آنها در کلمبیا ،هندوراس ،پاناموا،
اردن ،اروپا ،هند ،چین و  ...است ) .(Albo, 2013در همین راستا ،کانادا نی به دنبال چرخش به شرد است.
پس از آمریکا ،چین دومین شریب تجاری ب رگ کانادا محساب مویشواد .همچنوین دولوت کانوادا بیوان
میکند که چین ،سیاست و نگاه آنها نسوبت بوه جهوان را شوکل خااهود داد و ایون از اهمیوت اقتصواد در
سیاست خارجی کانادا نی

اکایت دارد (.)Canadian Council of Chief Executive, 2014

از دیگر ال امات ،میتاان به تبعیت از آمریکا اشاره کرد .این ماضاا را میتاان به دسوتار جون کورتین در
اف ایش ه ینهها و تاان نظامی کانادا پس از اتفاقات  11سپتامبر نی مشاهده کرد .او پیرو بالمحب دکتورین
باش باد .در دوره اوباما و ادامه "جنگ علیه تروریسم" نی  ،شاهد هستیم که کانادا پیرو و دنبالهرو آمریکا
است .هدف اعالمی امله آمریکوا آزادسوازی بواد

(Samiei Esfahani & Norouzi Nezhad, 2014, p.

) .96درواقع این دو کشار در جهت دفاا از ارزشهای لیبرال و سرمایهداری خاد دست به چنین اقوداماتی
میزنند .امکانات و تاانایی نظامی کانادا از بحث دفاا از خاد ،فراتر رفته است و به اع ام نیرو و عملیات در
ورای مرزهای این کشار رسیده است .کانادا و آمریکا فراز و نشیبهای زیوادی را گذرانودهانود اموا آنچوه
دا می است ،اواعت از همسایه ابرقدرت و تأمین امنیت آمریکا شمالی است .در این راستا ،میتواان نمانوه
های یل را کر کرد:
ارا ه گ ارش مشتر

تاسط دپارتمان امنیت داخلی آمریکا 2و امنیت عمامی کانادا 3در سال .2010

"ورح عملیات ورای مورزی "4کوه در سوال  2011تاسوط آمریکوا و کانوادا در جهوت مشوارکت نظوامی و
اقتصادی به مراله اجرا در آمد.
ارسال نیرو به لیبی ،امایت از مبار

در مصر و تربیت نیروهای سعادی و ارسال کشتیهای جنگی جهت

من وی کردن ایران از سایر اقدامات این کشار است.
همچنین آنچه در دل این نقش در کانادا و نقش ریاست جمهاری در آمریکا است ،دفاا از اسورا یل اسوت
که نمانههای آن بهخصاص در دوره هارپر بهخابی قابلمشاهده است ) .(Albo, 2013به عناان ملال ،علت
اضار کانادا در جنگ علیه عراد در سال  2003و پس از آن ،دشمنی او با ایران ،چی ی ج جلب رضایت
________________________________________________________________
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اسرا یل نباد .در واقع بعد از اذف صدام به عناان تهدید جبهه شرقی (علیه اسرا یل  ،تصمیم قذافی مبنی بر
تاقف برنامه تالید سالح های کشتار جمعی و در نهایت ،آشکار شدن ناتاانی ارتش ساریه ،برنامه هستهای
ایران تنها تهدید راهبردی بالقاه ای باد که هنیوت امنیتوی رهبوران ایون رژیوم را تحوت تواثیر قورار مویداد
) (Keyvan Hosseini & Zarei, 2013, p. 125و از ایون رو بواد کوه کانوادا در جهوت از میوان بوردن ایون
دغدغه اسرا یل ،قدم برداشت.
ادامه روند نظامیگری کانادا در دورههای کرتین ،مارتین و هارپر ،در دل "نقش" آنان نهفته است و
الزمه این نقش ،اتخا چنین رویکوردی اسوت ) (Kirkeya, & Ostroyb, 2010هرچنود شودت ،وسوعت و
نحاه آن به سایر عاامل نظیر "فرد" و یوا "محویط بوین الملول" نیو مورتبط اسوت .بوهعبوارتدیگور ،برخوی
سیاستها مانند شرکت در مأماریتهای ناتا ،بنا به گفتوه کورتین ،اموری اسوت کوه تاسوط دولوت کانوادا
انتخاب نمیشاد و بلکه به سیاست خارجی آن دیکته میشاد ).(Chretien, 1999
جامعه

مقبالیت و مشروعیت میان مردم نی از اصالی است که به سیاست خارجی یب کشار شکل میدهد.
پذیرش در میان عمام مردم کانادا ،درواقع در راستای تصایری است که کانوادا از خواد در جهوان سواخته
است .بهعناانملال میتاان به دفاا از ضرورت وجاد "دادگاه بینالمللی جرم "1که تاسوط افکوار عموامی
کانادا نی خااستهشده است ،اشاره کرد ) .(Wylie, 2009تاسعه کانادا نی نیازمند اف ایش اسوتقبال موردم از
ورحها و برنامهها است .بهعناان ملال در بخش شمال غربی ،2دولت نیاز به رضایت موردم مبنوی بور فوروش
منابع وبیعی آنها به دولتهای خارجی و بهویژه آمریکا دارد ).(Hall, 2014

اما آنچه اهمیت پیدا میکند این بحث است که مردم کانادا تا چه اد به بخشهای مختلف جهوان اهمیوت
می دهند چرا که این اهمیت دادن مردم ،در سیاست خارجی کانادا تأثیرگذار است .موردم کانوادا تاجوه بوه
آمریکای التین و جنابی را اا اهمیت میدانند .در نظرسنجی انجامشده در سال  56 ،1982درصد با ایون
نظر ماافق بادند .درواقع کاناداییان ترجیح می دهند دولت به نیمکره غربی تاجه بیشتری داشته باشد و مردم
خااستار دیپلماسی متاازنتری نسبت به نیمکره غربی هستند .درواقع در اینجا بحث هایوت مشوتر
نی

موردم

مطرح است .باید دید آنها ارزشهای خاد را متناسب با چوه نواا سیاسوتی مویبیننود؟ ()Llody, 1982

مارگنتا نی در این مارد بیان میکند که زمینه فرهنگی و سیاسی خاص و در برههای خاص ،منوافع ملوی را
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تعریف میکند که آن منافع سیاست خارجی را شکل خااهند داد ) (Morgenthau, 1948, p. 9و لذا تاجه
به خااست مردم و ن دیکی فرهنگی در اتخا تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی اا اهمیت است .منافع
ملی ،صرفاً یب هدف منفرد نیست .منافع ملی ،مجماعهای متکلر از رجحانهای هنی است کوه هموراه بوا
تغییر مستل مات و خااستههای اعضای جامعه تغییر مییابود ( .)Seyfzade, 2009, p.251منافع ملوی هموان
چی ی است که یب ملت ،یعنی تصمیمگیرندگان به نمایندگی از آن ملت ،مشخآ میکنند .این منوافع از
ارزشهایی که برای مردم اهمیت دارند شکل میگیرند و به سیاست خارجی منتقل میشواند و آن را وادار
به رفتاری خاص میکند ) .(Carlsnaes, 1987این تعریف منافع ،بهشدت تحت توأثیر ماهیوت بواز کانوادا و
چند فرهنگی آن نی باده است.
اما آنچه اهمیت بیشتری در دید کاناداییها دارد ،شغل و تاسعه اقتصادی است تا ااساسات و وون-
پرستی .آنها بیشتر کانادا را بهعناان قدرتی اقتصادی میبینند و این امر ماجب نگرانی دولت کانادا گردید.
چراکه کاهش این اس به معنی کاهش تمایل به آمریکا و اف ایش ااساسوات ضودآمریکایی مویبواد کوه
افرادی چان هینی و دیفن بیکر از پیدایش چنین ااساسی و کاهش اتحواد آمریکوا-کانوادا هشودار دادنود
) .(McKercher, 2012هرچند این امر می تااند ناشی از کاهش قدرت جهانی آمریکوا و افو ایش اقودامات
یکجانبهگرایانه آن و همچنین تغییر نقش قدرت میانهای کانادا نی باشد .شاید یکی از دالیول ر ی نیواوردن
دولت کرتین ( 1993-2003در دوره بعدی نی  ،همین ماضاا باشد .دراالیکه عمام مردم کانادا مخالف
شرکت در جنگ عراد بادند ،هارپر از آن جنگ امایت کرد و ایون ماضواا منجور بوه کواهش رضوایت
عمامی و نهایتاً شکست سیاسی وی شد.
حکومت

کانادا دارای سیستم سیاسی سلطنت مشرووه و فدرال دماکراسی است .سیستم کانادا بهشدت تحوت
تأثیر ساختار انگلیسی (وستمینیستری 1آن میباشد .سواختارِ دولوت در کانوادا شوامل قواه مقننوه ،قضوا یه و
مجریه میشاد .از تعامل این سه قاا است که قانان و سیاستهای کانادا شکل میگیرد .همچنین در کانوادا
شاهد وجاد میراث بهجای مانده از استعمار بریتانیا و فرانسوه در سواختار اکاموت ایون کشوار نیو هسوتیم.
وجاد قانان مدنی 2و قانان عمامی 3از این جملهاند .این مارد را در ایالت کبب مشاهده میکنیم و وجواد
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دو ناا زبان رسمی نی ااصل همین امر است .به وجاد دو ناا سنت تا م بوا یکودیگر در سواختار سیاسوی
کانادا ،دوسنتی (بایژورالیسم 1گایند که صرفاً در کانادا قابل مشاهده است ).(Bastarche, 2000

ساختار اکامت کانادا ،نی به قرار یل است .قاه مقننه که شامل دو بخش سناتارها و مجلس عاام و البتوه
ملکه میشاد .نخستوزیر ،خاد ر یس ا ب اکلریت نی میباشد 2.جهت تا یود یوب الیحوه ،تا یود سونا و
پارلمان هر دو الزم است .اما قدرت مجلس عاام بیشتر از سنا است؛ چرا که آنها نمایندههای واقعی موردم
هستند .به عناان نمانه ،مسا ل مرتبط با مالیات صرفاً بر عهده مجلس عاام است و یا این مسئله کوه اکلریوت
الیحهها تاسط مجلس عاام مطرح میشاند و کمتر مشاهده شوده اسوت کوه سونا مخوالفتی کنود .همچنوین
مجلس عاام میتااند وتای الیحهها تاسط سنا را بشکند .3از دیگر اختیوارات مجلوس عواام ،وادار کوردن
نخستوزیر به استعفا است که در این زمینه ،سنا هیچ قدرتی ندارد .پوس از اینکوه قواانین تا یود مویشواند،
ملکه نی باید آنها را تا ید نماید.
ملکه (فرماندار کل)

قوه مجریه

قوه قضائیه
قوه مقننه

دیوان عالی کانادا

سنا

نخستوزیر و کابینه

مجلس عوام (توسط
مردم تعیین
میشوند).

شکل :1عوامل سیاستگذار در کانادا
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قاه مجریه که شامل نخستوزیر و وزرا نی میشاد ،در پارلمان نی اضار دارند و به همین دلیل جداسازی
این دو قاه کمی دشاار است .تصمیمات آن تاسط کابینه که شامل نخستوزیر ،وزرا و مشاورانشان شکل
میگیرند ) .(Savoie, 1999در ساختار اکامتی کانادا به دلیل کنترل و تاازن بسیار ضعیف ،نخسوتوزیور
قدرت مانار بسیار باالیی دارد .این امر تنها در ساختار دولت کانادا وجاد دارد که نخستوزیر دارای چنین
قدرت باالیی است .نخستوزیر میتااند قانانگذاران را تحت فشار گذاشته و آنهوا را وادار بوه تصوایب
الیحهای نماید ) (Smith, 2009که البته این ماضاا پیرامان عامل "فرد" نی صدد خااهد کرد.
پیرامان سیاست خارجی نی  ،تصمیمات صرفاً تاسط بخش روابط خارجی و تجارت بینالملل 1تعیین نمی-
شاند .سیاست خارجی بهناعی با سیاست داخلی گره خارده است و سایر وزرا نی بایود نظور خواد را ارا وه
دهند .اما آنچه مشخآ است ،این است که در این ساختار ،نخستوزیر بهرااتی میتااند تعیینکننده باشد.
دفتر نخستوزیر که تحت نظارت نخستوزیر فعالیت میکند و کامالً ا بی است ،اولایتهوا را مشوخآ
میکند ،استراتژی و تاکتیب را پیشنهاد میکند ،مالقاتها را هماهنگ میکند ولی نقشی ساختاری نودارد
و قدرت آن از سای نخستوزیر تأمین میگردد .اما شارای نخبگان نی وجاد دارد .وظیفه ایون شوارا کوه
فرا ا بی عمل میکند ،این است که تنها به نخستوزیر گ ارش دهد و در سیاستگذاری عموامی کشوار
معماالً تأثیرگذار اسوت .هرچنود برخوی نسوبت بوه مسوتقل بوادن و ا بوی عمول نکوردن آن تردیود دارنود
).(Savoie, 2008

کانادا پیرو نظام اقاقی قانان عرفی (کامن

ال2

برگرفته از اقاد انگلسوتان اسوت (بوهجو اسوتان کبوب .

همانند دیگر کشارهای پیرو این سیستم ،قاه قضاییه کانادا نقش مهمی در معرفی قاانین ایون کشوار بوازی
میکند و قدرت لغا قاانین مغایر با قانان اساسوی را داراسوت .دادگواه عوالی ایون کشوار ،بواالترین مرجوع
قضایی کشار است و تاسط قاضی ارشد ،ریاست میشاد .نوه عضوا آن تاسوط فرمانودار کول بوه پیشونهاد
نخستوزیر انتخاب میشاند .بنابراین قاه قضا یه 3نحاه قرا ت و تفسیر قاانین بهویژه در رابطوه بوا سیاسوت
خارجی را انجام می دهد .همچنین وظیفه بررسی مسا ل قانانی و وجاد یب سیستم عادالنه کوه در راسوتای
ارزشهای کانادا باشد نی از وظایف این قاه است .سیسوتم قضوا ی در کانوادا در ظواهر و چوارت سوازمانی
مستقل ،بیورف و از ااترام عالی برخاردار اسوت .قضوات هویچ نواا مسوئالیتی در مقابول پارلموان و قواه
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اجرا یه ندارند .به وار خالصه در مراله اتخا تصمیم در زمینه سیاست خارجی و قبل از اجرایی شدن آن،
عاامل یل دخیل و بهصارت نشان دادهشده با یکدیگر در ارتبا اند :پارلمان؛ بخشهای رابط هسوتند کوه
در ارا ه یب الیحه تاسط ا ب بسیار دخیلاند .از این ناا میتاان به روابط خارجی کانادا ،تجارت بوین-
الملل کانادا و  ...اشاره کرد؛ دفتر نخستوزیر /شارا نخبگان؛ کابینه؛ انجمن ا بی 1که همه نمایندههای هر
ا ب جهت تصمیمگیری پیرامان ماضاعی در پارلمان گردهم میآیند؛ دپارتمان سورمایهگوذاری کانوادا
که با تحلیلی اجتماعی-اقتصادی در می ان ه ینه و مسا ل مرتبط با سورمایهگوذاری بوه وزرا و سوایر نهادهوا
مشاوره میدهد ).(Smith, 2009

بخشهای رابط

کابینه

سایر عناصر تأثیرگذار

دفتر نخستوزیر/دفتر

انجمن حزبی

شورای نخبگان
شکل :2عوامل سیاستگذار

ماضاا دیگر ،بحث نحاه انتخاب شدن سناتارهاست که آنها نی در این روند تصمیمگیری ایفوای نقوش
در اتخاذ سیاست خارجی در کانادا

میکنند .سناتارها از وریق انتخابات ،انتخاب نمیشاند و تاسط نخستوزیر به ملکه پیشنهاد و سپس وارد
سنا میشاند .اما آنچه ماضاا را جالبتر میکند این امر است که هارپر عوالوه بور افو ایش ظرفیوت سونا،
سناتارهایی را که بازنشسته شده بادند (سن آنها به  75رسیده باد را سوریعاً خواد جوایگ ین کورد .او در
سال  ،2007برت برون را از ا ب محافظهکار و منطقه آلبرتا ،بتی اونگور از او ب محافظوهکوار و در سوال
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 2012و از همان ا ب از منطقه آلبرتا ،در سال  2013نی داگ بلوب و نهایتواً اسوکات تانواس را از او ب
محافظه کار و مجدداً از منطقه آلبرتا وارد سنا کرد .درواقع الیحوههوا را درصوارتیکوه نخسوتوزیور مایول
نباشد ،سنا بهرااتی رد خااهد کرد و این نشان از قدرت باالی ساختاری شخآ نخستوزیر نی میباشد.
نظام بینالملل

یکی از مااردی که در شکلدهی به سیاست خارجی بسیار موارد تأکیود اسوت ،فضوای بوینالملول و
تهدیداتی است که در فضای آنارشی محار آن وجاد دارد که بر سیاسوت خوارجی و امنیتوی کشوارها نیو
تأثیرگذار است .آنچه که در فضای پس از  11سپتامبر و بهویژه در اال ااضر ،در جهان و خصاصاً کانادا
به شدت ماردتاجه است ،بحث تروریسم است که البته به پیروی از هژمان منطقه ،یعنی آمریکوا ،در صودر
اولایتهوای امنیتوی و سیاسوت خوارجی کانوادا قورار گرفوت .اموالت تروریسوتی  11سوپتامبر  2001در
نیایار

که نقطه عطفی در رویارویی جهان غرب با چالش فراگیر تروریسم به شمار مویآیود ماجوب

پیامدهای جدی و عمیقی برای مجماعه دولتهای غربی از جمله کانادا در ابعاد امنیت ملی و بین المللی
شد ) .(Whitaker, 2003ال امات رویکرد راهبردی مبارزه با تروریسم ماجب شد اکلر کشارهای غربوی
تغییرات بنیادین در راهبرد و ساختارهای امنیتی خاد ایجاد نمایند که کانادا از این جمله است .لذا مبارزه
با تروریسم به یکی از ماضاعات و چالشهای اصلی در سیاست داخلی و خارجی کانادا تبدیل شد و به
دنبال اتخا یب استراتژی و سیاست داخلی و خارجی منسجم و هماهنوگ بوا آمریکوا در راهبورد خواد بور
آمد .بهعناان نمانه ،در گ ارش سال  2014کانادا پیرامان خطر تروریسم برای منافع کانادا و راههای مقابلوه
با آن مطرح شده است .یکوی از خطرهوایی کوه در ایون گو ارش بوه آن اشوارهشوده اسوت ،خطور عضوایت
شهروندان کانادایی در گروههای تروریستی میباشد .در این گ ارش از تالش در جهوت ا وتالفسوازی در
جهت جلاگیری از خرو این افراد و شناسایی آنها صحبت شده است .این گ ارش از آنها تحت عنواان
"مسافران افراوی "1نام میبرد .دولت کانادا در سال  2014به  130تبعه کانادا به جرم ارتبوا بوا شوبکههوای
تروریستی مظنان باد .قانان مبارزه با تروریسم در سال  2013به اجورا درآمود کوه شوامل شناسوایی اامیوان
گروههای تروریستی میشد  .این گو ارش بیوان کورده اسوت کوه ایوران و سواریه از اامیوان تروریسوتهوا
محساب شده و بنابراین مخالفت با این دو در اولایت قرار خااهد گرفت

(2014 Public Report on The

).Terrorist Threat to Canada, 2014
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پس از امله  11سپتامبر ،دولت آمریکا ،وبق پیش بینی و آنچه در سند امنیت ملوی و دکتورین بواش
پسر آمده باد ،نظارتها بر مرزهای جنابی و شمالی خاد را افو ایش داد ".ایواالت متحوده آمریکوا تموامی
وسیلههای نقلیه را متاقف ساخت و ورود افراد را از کانادا و مک یب نیو بوه شودت کواهش داد

(Flynn,

) .2003, p. 38پس از یازده سپتامبر ،هر کامیان ادود  10دقیقه مارد بازرسی قورار مویگرفوت و در چنود
روز تکرار آن ،این تأخیر به  12-10ساعت رسید .نتیجه این تأخیرهای مکرر به خصاص در بخش اتامبیل،
خسارت سنگین اقتصادی به دو کشار وارد کرد ".هر تأخیر چهار ساعته 7 ،میلیان دالر 1بوه کانوادا و 14.3
میلیان دالر به میشیگان صدمه میزد ) .(Government of Canada, 2005, p. 10بنابراین در جهت کاهش
خسارت اقتصادی ،دولوت کانوادا وورح اجرایوی " مورز هاشومند "2را پیواده کورد .آمریکوا بودون تاجوه و
هماهنگی با سایر کشارهای عضا نفتا پس از این اتفاد بالفاصله مرزهای خاد و به تبوع آن بوازار و اقتصواد
خاد را به روی کانادا و مک یب بست .آنها بدون اینکه اتی نظری از آنها پرسیده شاد ،از بازار آمریکا،
محروم شدند ).(Clarkson, 2008, p. 421

پس از این اتفاد و آنچه در  11سپتامبر  2001تجربه شد ،نخسوت وزیور کانوادا ژان کوریتین بوه وزیور اموار
خارجهاش جان منلی دستار داد تا با اعمال مسا ل امنیتی ،تأخیر در تجارت را کاهش دهد

(Mace, 2008,

) .p. 78البته مک یب نی به مانند کانادا از این تأخیرها و خسارات اقتصوادی اظهوار نوارااتی کورد و لوذا از
ورح مشارکت در آمریکای شمالی امایت میکرد ).(Paquin & James, 2014, p. 140
جدول( :)1مقایسه قراردادهای مرزی در دو سال  1995و 2001
پیمان کانادا و آمریکا در مورد مرز مشترک 1995

اعالم مرز هوشمند 2001

اف ایش تجارت جهانی

جابهجایی امن مردم

تسهیل جابهجایی مردم

جابهجایی امن کاال

افاظت در قبال قاچاد مااد مخدر و ورود غیر قانانی مردم

ایجاد زیرساختی امن

کاهش ه ینهها برای دولتها و مردم

تبادل اوالعات در نیل به این اهداف

________________________________________________________________
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همانوار که مشاهده میشاد ،در سال  1995هدف ،تسهیل سیاست درهای باز و کاهش ه ینوههوای
آن باد اما پس از سال  ،2001امنیت مستقیماً در اولایت قرار گرفت و اقتصاد در اولایوت بعودی و پوس از
امنیت قرار گرفت .باش نی در عملکرد خاد به وضاح نشان داد که اولایت او پوس از  11سوپتامبر امنیوت
است و در این راه ااضر است اقتصاد را قربانی کند ) .(Paquin, 2009همچنین میتاان به افو ایش گشوت
مرزی به  15تا  20ه ار نفر و یا تصایب الیحه  FY2005که به ماجب آن ه ینه امنیت مرزی تا سقف 400
میلیان دالر میرسد که به معنوی افو ایش  %103اسوت ،اشواره کورد ) .(Ackleson, 2005هرچنود پویش از
اتفاقات سال  2001و در دوره ریاست جمهاری کلینتان ،قوانان "اصوالح مهواجرت و مسوئالیت مهواجر"1
اجرا شد که مشابه ورح  2001اما بسیار ضعیفتر از آن باد .بوه ماجوب ایون قوانان ،کلیوه مهواجران و غیور
آمریکاییان باید قبل از ورود یا خرو از آمریکا از پیش ثبت نام کرده و مجاز میگرفتند .این قانان بنا بوه
اعتراضات کشارهای مک یب و کانادا به علت تأخیر و وقفهی زیادی که ایجاد میکرد ،ملغی شد .اجرای
موورز هاشوومند از سووال  2001تووا سووال  2005کووه رهبووران کشووارهای آمریکووا ،مک یووب و کانووادا قوورارداد
"مشارکت امنیتی و شکافایی آمریکایی شمالی "2را اعالم کردند ،ادامه یافت ).(Mace, 2008, p. 82

به وار کلی ،آمریکا همااره بر تفکیبناپذیری تجارت و امنیت و ضرورت وجاد همکواری امنیتوی
در جهت رشد اقتصادی تأکید کرده است و پس از  11سپتامبر نی  ،برنامههای زیادی در دو سطح جهانی و
منطقهای به رهبری آمریکا در راستای تأمین امنیت مرزها ،انجام شوده اسوت ).(Peterson & Treat, 2008

این رهبری آ مریکا همچنین منجر به پیروی اوالعاتی دو کشار مک یب و کانادا نی تعمیم یافتوه اسوت .بوه
عناان ملال ،میتاان به همکاری اوالعاتی کانادا و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم اشاره کرد که این امور
تاانست روند مبارزه کانادا را مطابق میل آمریکا تغییر دهد و البته صدماتی چوان رخنوه اوالعواتی را بورای
کانادا در بر داشته باشد ) .(Hussain, 2010همچنین ه ینه دیگر این امر برای کانادا ،تغییور سواختار قوانانی
این کشار باد که پس از "برنامه ایجاد ظرفیت مبارزه با جرم" و البته تروریسم در کانادا صارت گرفوت و
این برنامه ه ینهای در ادود  15میلیان دالر را سالیانه به کانادا تحمیل میکرد ) .(Gabriel, 2010از دیگر
اقدامات کانادا که نشوانه بوارز لو وم پیوروی از آمریکوا را نشوان مویدهود ،زنوده شودن مفواد پیموان امنیتوی

________________________________________________________________
)Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA
and Prosperity Partnership of North America

1Illegal

2Security
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اگدنسبرگ است که در دوران جنگ جهانی دوم بسته شده باد .به ماجب این شرایط جدید ،کانادا نه تنها
مجبار شد در راهبردهای تهاجمی ،بلکه در تدافعی و امنیتی آمریکا نی مشارکت داشته باشد.
در گ ارش تهدید تروریسم برای کانادا در سال  ،2014مستقیماً  4راهکار جهوت پیشوبرد سیاسوت خوارجی
کانادا با تاجه اوضاا بینالمللی و تهدید تروریسم در سطح جهان مشخآشده است که شامل  .1پیشگیری
 .2شناسایی  .3امتناا و  . 4برخارد هست و این ماارد از شرو الزم جهت رسیدن بوه ثبوات و اایوا مجودد
دانسته شدهاند .لذا دولت کانادا در تصمیمگیریهای امنیتی و خارجی خاد ،قطعاً این ماارد را لحاظ کورده
و سپس ماضع خاد را اتخا خااهد کورد .از وورف دیگور ،کانوادا در پیموانهوا ،نهادهوا و همکواریهوای
بینالمللی مختلفی عضا است که هر یب از آنها نیازمند رویکردی خاص به سیاست خوارجی اسوت .ایون
امر سیاست خارجی کانادا را بهسای نظامیگری و سپس منفعتولبی اقتصادی ساد داده اسوت .برخوی از
این سازمانهای بینالمللی که کانوادا در آنهوا عضوایت دارد عبوارتانود از :اپوب ،1گوروه اسوترالیاییای.
اس.دی.پی ،2کشارهای مشتر

المنافع ،3جی  ،8جی  ،10صندود بینالملل پال ،4شارای امنیوت سوازمان

ملل متحد( 5عضا غیر دا م شارای امنیت  ،سازمان تجوارت جهوانی ،6سوازمان بهداشوت جهوانی ،7نواراد،8
سازمان بین المللی کارا ،9نفتا 10و  ...میباشد.
از سازمانها و پیمانهایی که کانادا در آنها عضایت دارد و تأثیرات آنها میتاان بهعناانملوال بوه مواارد
یل اشاره کرد .عضایت این کشار در ناتا و روابط گستردهاش با آمریکا از دالیل عمده مشارکت کانوادا
در جنگ افغانستان در سال  2001باد ) (Kirkeya & Ostroyb, 2010و یا عضوایت در نفتوا کوه منجور بوه
شکلدهی سیاست خارجی با تأکید بر منافع اقتصادی بر این منطقه شد .بهعناانملال تاماس دونها ،11ر یس
اتاد بازرگانی آمریکا ،نفتا را ناعی همگرایی بازارها دانست .هرچنود بور بعود امنیتوی و توأثیر آن در بهبواد
امنیت آمریکای شمالی و شناخت تهدیدات مشتر

نی در این منطقه جهت همگرایی بیشتر تأکید میشاد

________________________________________________________________
1APEC

Australia Group
of Nations

2AsDB,

3Commonwealth
4IMF

Security Council

5UN

6WTO
7WHO

NORAD

8

9ILO
10NAFTA
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11Thomas
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) (U.S. Department of Defense, 2014; Government of Canada, 2014عضوایت در کشوارهای
مشتر

المنافع نی در گرایش کانادا به تعامل با آسیا (و نهایتاً سیاست چورخش بوه شورد 1کموب زیوادی

کرد ).(Pearson, 1951
برخی نی این انتظار را دارند که کانادا با اضار گسترده خواد در جنوگهوای متحودینش و اضوار
فعالتر در صحنه بینالمللی ،به متحد اصلی بریتانیوا در کشوارهای مشوتر المنوافع تبودیل شواد

.(Wylie,

) 2005برخی دیگر مانند هیگالند نی سخن از مللث بریتانیا ،آمریکا و کانادا زدهاند .او پایه سیاسوت کوالن
کانادا را اف این رابطه و پررنگ کردن نقش خاد در این بین میداند .البته او بیان کرده است که بریتانیوا
با اتحادیه اروپا جایگ

ین شده است چرا که بریتانیا را در قالب اروپا تعریف مویکننود ).(Haglund, 2000

سیاست خارجی کانادا بهشدت تابع قدرت برتر منطقه یعنوی آمریکوا بواد .ایون تبعیوت پوس از اتفاقوات 11
سپتامبر برای کانادا دردسرساز شد .آمریکا در این دوره هودفی نهوایی نداشوت و "جنوگ علیوه تروریسوم"
اوضاا را مغشاشتر کرد .استراتژی کلی کانادا در گذشته و بهعناانملال در دوره نخسوتوزیوری لارنوت
پیرسان ( ، 1963-1968شامل استراتژی مهار باد و برخی بر این باورند که کانادا برای بهباد جایگاه خواد
در جهان ،باید مجدداً به همان سیاست که دربرگیرنده اصالی چان آزادی ،اکاموت قوانان و ارزشهوای
انسانی نی باد ،بازگردد ) .(Pratt, 2008این تفکر که کانادا تابع آمریکا است ،تفکری است که در پنتاگان
نی ااکم است و برخی معتقدند کانادا باید اداقل در مسا ل مرتبط با دفاا ،خاد را از آمریکا تا ادی جدا
کند ) .(McKercher, 2012تاریخ کانادا نشان داده است کوه ایفوای نقوش بوهعنواان قودرتی متاسوط ،2آن
چی ی است که مردم میخااهند .این نقوش در دوره دیفون بیکور ( 1957-1963وجواد داشوت و در دوره
کرتین ( 1993-2003نی دوباره اایا شد ) .(Ravenhill, 1998بااینوجاد همکاری با سوازمانهوا و نظوام-
های بینالمللی همااره از اولایت های سیاست خارجی کانادا باده است .کانادا همااره در تالش باده است
تا ساختارهای خاد را با ساختارهای نظام بینالملل وفق دهد ).(Thompson, 2000

آنچه در این بخش درنهایت باید کر شاد این است که دولتها و بهویژه کانادا بوا تأکیود بور هودفهوا و
نیتهای خیرخااهانه 3و بشردوستانه برای سیاست خوارجی خواد و نشوان دادن تعهود بوه هودفهوای ایوده
________________________________________________________________
1دیدگاه نگارنده مقاله در داخل پرانت اضافه شده است.
Power
3این مطلب نگاه نایسندگان نباده و اعتقاد آقای دوبل است.
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آلیستی ،به دنبال کسب منفعت بیشوتر بورای خواد هسوتند ) .(Dobell, 1972ایفوای نقوش بوهعنواان قودرت
متاسط و چندجانبهگرایی نی در همین راستا است .هرچند دولت هارپر با اف ایش دامنوه فعالیوتهوا و تواان
نظامی کانادا ،به دنبال خرو از این قدرت متاسط بادن است.
فرد

در این بخش از ویژگیهای فردی نخستوزیر کانادا ،آقای هارپر صوحبت خااهود شود .بوه عبوارت
بهتر ،آنچه در این بخش با آن روبرو هستیم ،ناعی تحلیل در سطح فرد از انااا تحلیل ماجواد در سیاسوت
خارجی اسوت .خصاصویات فوردی تصومیمگیوران یعنوی مهوارت ،شخصویت ،بواور و اسوتعدادهای روانوی
تعیینکننده ناا شخصیت و رفتار را میتاان به عناان اولین منبع شوکل دهنوده سیاسوت خوارجی کشوارها
تلقی نماد .(Rosenau et al., 1972) .در ساختار دولت کانادا اینگانه است که نخستوزیر قدرت زیادی
را داراست .نخستوزیر  ،این قدرت را دارد که سیاست خارجی را به سمت سیاست خارجی ااف صلح و
یا تهاجمی و تنشزا پیش ببرد ) .(Jones, 2014عالقههوای شخصوی ،جواهولبویهوا ،انورژی و تاانواییهوای
نخستوزیر و وزرای امار خارجه (Ravenhill, 1998) ،گرایش به خواد و دیگوران ،الگاهوای رفتواری و
نگرشهای سیاسی مسیر اصلی برخارد در عرصه جهانی در کانادا را شکل میدهند .در کانوادا دولتوی کوه
اکلریت است در صارت نیاز ،قدرت زیادی را میتااند اعمال کند و وبیعتاً رهبور آن او ب نیو  ،بیشوترین
قدرت را خااهد داشت .هرچند اگر او بیشازاد غیرعاقالنه رفتار کند ،نماینده ملکه میتااند او را کنتورل
کند ).(Samuels& Shugart, 2010

عالوه بر ویژگیهای ساختاری ،ویژگیها و خصاصیات فردی نخستوزیر نی اا اهمیوت هسوتند.
هارپر که با شعار "رهبری اثبات شده برای کانادایی قوای "1و "ایسوتادن بورای کانوادا "2وارد رقابوتهوای
انتخاباتی شد ،دانش آماخته اقتصاد باد که این خاد در انتخاب مسیر سیاست خارجی بسیار مؤثر باد .شاید
به همین دلیل است که او اقتصاد را در اولایت سیاست خارجیاش قرار داده است .عالقوه او بوه اقتصواد بوه
همراه جاهولبیاش ،او را به این سمت واداشت که با الگاگیری از افرادی چان تاچر و ریگوان و مافقیوت
آنها در ایجاد مکتبهای تاچریسم و ریگانیسم ،به دنبال چنین ماضاعی در باب اقتصاد با عناان هارپریسم
باشد .او اعتقاد داشت پس از انقالبهای ریگوان و تواچر" ،هوم ساسیالیسوتهوا و هوم لیبورالهوا خااسوتار
بادجهای متاازن ،ارجحیت بازار ،عقبگرد رفاه ،تجارت آزاد و برخی خصاصیسازی هسوتند ".و لوذا او
________________________________________________________________
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خصاصیسازی را نسخهای نهایی جهت پیشرفت کانادا میدید .این امری باد که بهوضاح در سیاستهای
اعمالی او نی قابلمشاهده باد .او اتی به مسا ل محیط زیست هم صرفاً در صارت همراستایی آنها با منافع
اقتصادی تاجه میکرد ) .(Gutstein, 2014, pp. 10-15باایناال ،علیرغم اینکه او خاد تحصویل کورده و
دانشگاهی باد و دارای بهره هاشی باالیی باد ،اما بههیچوجه به این محافل اعتماد نداشوت و آنهوایی کوه
مخالف او بادند را نی

 ،بهشدت سرکاب کرد ).(Martin, 2012

هارپر بهشدت تحت تأثیر اید الاژیاش باد .عالقه او بوه سورمایهداران و بوهویوژه یهادیوان تصومیم-
گیریهای او را تحت تأثیر قرار داده باد .ا ب او نیو مودتهاسوت بوه سومت یهادیوان گرویوده اسوت و
تاانسته درصد ر ی باالیی از آنان را به خاد اختصاص دهد .او در سالگرد هالاکاست ،از وظایف خواد و
کانادا را مبارزه با ضد یهاد و زنده نگهداشتن یواد هالاکاسوت بیوان کورد

(Prime minister of Canada,

) .2015از جمله اقدامات دولت هارپر قطع هرگانه روابط اقتصادی و دیپلماتیب با فلسطینیها و دادن اوق
دفاا از خاد 1به اسرا یل باد .هارپر همچنین در مراسم یوادباد یکوی از تجوار یهوادی نیو اضوار یافوت و
پیرامان خدمات او به بشوریت سوخنرانی کورد ) .(Prime minister of Canada, 2015سوایر صوحبتهوا و
اقدامات او هم ااکی از امایوت تموامعیوار او از اسورا یل و یهادیوان اسوت .بوهعنواانملوال او در آخورین
روزهای سال  2014و در میان یهادیان گفت "شکر خدا که ما اسرا یل را در آن منطقوه تاریوب در جهوان
داریم"  .او همچنین اف ود که از کادکی پدرش به او آماخته که سال نا را با یواد بورادران یهوادیش آغواز
کند .(Arnold, 2014) 2همچنین در خبرنامهای که متعلق به خانااده تسکی اسوت ،آنهوا بوه اصوالت خواد
اشاره میکنند و خاد را خاناادهای یهادی بیان میکنند .خانااده تسکی ،خانااده همسور هوارپر اسوت .ایون
خانااده که رسماً از استیفن هارپر و همسرش لارین هارپر 3بهعناان اعضای خاد نام میبرد ،خاد را یهادی
مینامد ) .(Teskey, 2006این سیاست تبعیت و امایت از اسرا یل هوارپر توا جوایی پویش رفوت کوه کلیوه
سیاستهای خاورمیانهای تحت تأثیر البی صهیانیست قرار گرفته باد و هرگانه مخالفت ،انتقاد و یا تحریم
اسرا یل و صهیانیستها را برابر با ضدسامیگری 4قلمداد میکرد ).(Schönwälder, 2014; Barry, 2010
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1

3LaureenTeskey

Anti-Semitism

4

تبیین سیاست خارجی کانادا در دوره نخستوزیری هارپر ()2006-2015

75

او که عضا ا ب محافظهکار است ،عالوه بر اولایتهای ا بی ،اید الاژی شخصی خاد را داشت که او
را بسیار به نامحافظوهکواران آمریکوا خصاصواً جوار بواش ،ن دیوب مویکورد .بوه عنواان ملوال از جملوه
اولایتهای محافظهکاران کانادا میتاان به وجاد نیروی نظوامی بوه عنواان سرمنشوأ غورور کانوادا ،تقایوت
سیاست خارجی کانادا تقایت بر اساس افتخار و اس میهن پرستی و تاجوه بوه سوازمانهوای چندجانبوه توا
جایی که منافع کانادا را تأمین میکنند و نهایتاً تجارت ،اشواره کورد ) .(Ibbitson, 2014او همچنوین ماننود
جار باش ،گرایش زیادی به جنبش راست مسیحی و همچنین اندیشههای لئااشتراسی داشت .از تأثیراتی
که آمازههای راست مسیحی بر استراتژی کالن هارپر داشت مویتواان بوه "مبوارزه قهرآمیو بوا تروریسوم،
گسترش اجبارآمی دماکراسی ،عدم پایبندی به ال امات سازمانها و معاهدات بوین المللوی و پویش دسوتی"
( )Jamshidi, 2015اشاره کرد که اندیشه های اندیشمند صهیانیست ،اشتراس نیو مکمول آن اسوت .بحوث
تأثیرات اندیشه این متفکر یهادی آمریکایی ،پس از انتخاب جار باش در استراتژیهای نامحافظهکاران
مطرح گشت و به تبع آن اتخا سیاستهای تهاجمی در اولایت سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت .امله
آمریکا به عراد و افغانستان را میتاان در زمره این تأثیرات دانست .هارپر نی  ،عالوه بر اینکوه تحوت توأثیر
اندیشههای نامحافظهکاران آمریکا باد ،پیشتر از وریق مکتب کالگاری 1که اامی رفع هرگانه اخوتالف و
تفاوتی میان رفتار آمریکا و ک انادا است ،با اشتراس آشنا شده باد .گایا هارپر در دوره فاد لیسانس ،تحت
تأثیر این مکتب قرار گرفته است ) .(Staring, 2015بوه عنواان ملوال ،بویاعتموادی و عودم تعهود هوارپر بوه
سازمان ملل و مخالفت او با اندیشههای لیبرالی این سازمان ،نی کامالً گااه تبعیت از همین اندیشه است .بنوا
به نظر اشتراس ،لیبرالیسم پس از جنوگ ،دارای ضوعف درونوی و همچنوین ضوعف در برابور آرموانگرایوی
(رسیدن به صلح و سازش است و لذا او این مدینوه فاضوله سوازمان ملول را خطرنوا  ،ایون امیود صولح را
منسا و عضایت در این مشارکتهای صلحجایانه را ریسکی ب رگ دانسته است ) .(Strauss, 1964لوذا
هارپر سکات و صرف قطعنامههای شارای امنیت 2را قبوال نداشوت و بوه دنبوال راهکواری عملوی و اتوی
جنگ ،اما بر اساس اصال اخالقی خاص این اندیشه باد.
با تاجه به مسا ل کر شده ،هارپر عالقه زیادی به ارسال نیرو به منواوق مختلوف جهوان و اضوار در
درگیریها نه بهعناان ااف صلح و بلکه بهعناان یکی از ورفین درگیر دارد .او در صوحبتهوای خواد بوا
________________________________________________________________
Calgary School
این امر خصاصاً پس از ناتاانی در کسب ر ی برای عضایت در شارای امنیت تاسط هارپر ،تشدید شد.
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مرکل در کانادا نی  ،بر اهمیت سرکاب پاتین و ال مسئله بحران کریمه تأکید کرد .هرچند او بر گسترش
روابط اقتصادی نی بسیار تأکید داشت ) .(Prime Minister of Canada, 2015این مسئله میتااند از جهت
دیگری نی اا اهمیت باشد و آن عالقه کانادا به اف ایش روابط خاد و اتخا تصمیم چندجانبهگرایی ولی
با اختصاص اقی کمتر برای آمریکا ،باشد که خاد به معنی تالش کانادا جهت خرو از قدرت متاسط به
مرالهای باالتر است .بهوارکلی ،هارپر پارادایم سیاست خارجی کانادا را که بیشتر اامی اف صلح بواد،
در سیاست خارجی کانادا تغییر داده و به جنگافروزی گرایش یافت ).(Smith, 2009
بحث و نتیجهگیری

سیاست خارجی کانادا در وال تاریخ شاهد فراز و نشیبهای متعددی باده است ،بهواریکه عوالوه
بر تأثیر بر سطح روابط با کشارهای دیگر ،در برخی از ماقعیتهوا شواهد اضوار نیروهوای نظوامی کانوادا
بهعناان نیروهای مداخلهگر بادهایم و در برهههایی دیگر بهعناان نیروهای اواف صولح .ایون پوژوهش بوه
دنبال یافتن علت این چرخش و تغییر سیاست در سیاست خارجی کانادا باد .لذا در این پژوهش به بررسوی
عاامل تأثیرگذار در روند شکلگیری سیاست خارجی کانادا بهعناان یب کشار پیشورفته در دوره هوارپر،
از سال  2006تاکنان ،با استفاده از پیش نظریوه روزنوا پورداختیم .در سواختار کانوادا ،از آنجوا کوه بیشوترین
قدرت را در ساختار سیاسی این کشار نخست وزیر دارد ،لذا آنچه بیشترین نقش را دارد" ،فرد" و درواقوع
نخستوزیر کانادا است و پس از آن و به علت اادثه  11سوپتامبر و اضوار یوب قودرت برتور جهوانی در
همسایگی کانادا و به تبع پیروی از آن در مسا ل امنیتی ،نظام بین الملل در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار
میگیرد .به عبارت دیگر ،به علت قدرت بیش از اد نخست وزیر ،دیدگاه فلسفی و اید الاژیکی او نقش
بس یار پررنگوی در اتخوا ماضوع نسوبت بوه سیاسوت خوارجی بوازی مویکنود .دیودگاه نامحافظوهکواری و
لئااشتراسی هارپر و تبعیت شخآ او از باش نی از جمله مااردی هستند کوه باعوث اتخوا برخوی مااضوع
مهاجمی و اف ایش نظامیگری کانادا و همچنین بدبینی او نسبت به سازمانهای بین المللی گردید .اما آنچه
این اضار نظامی در سطح جهان و رفتار تهاجمی کانادا را تشدید میکرد ،توأثیر رویکورد آمریکوا بوه تبوع
اادثه  11سپتامبر باد که بر سطح نظام بین الملل و خصاصاً بر رویکرد سیاست خارجی کانادا توأثیر بسویار
زیادی گذاشت .وبیعتاً کمترین عامل را هم میتاان برای عاامل "نقش" و "جامعه" بوه دلیول ثبوات نسوبی
آنها با تاجه به ساختار کانادا و در دورههای متاالی ،قا ل شد .عالوه بر این ،در عامل "اکامت" نی  ،بواز
هم تصمیم گیر نهایی و قدرتمندترین جایگاه ،متعلق به نخست وزیر است و لذا مجدداً به عنصر "فرد" بایود
تاجه شاد .هرچند مجماعه عاامل در تعامل با یکدیگر هستند که نتیجه را مشخآ میکنند ،اما بهوارقطع
این شخآ نخستوزیر است که سیاست خارجی را شوکل مویدهود .پوس از عامول "فورد" ،عامول "نظوام
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، یعنوی هوارپر، در روند اتخا شوده تاسوط نخسوتوزیور سوابق کانوادا.بینالملل" بیشترین تأثیر را داشتهاند
 کانوادا اگرچوه در سیاسوتهوای.مشاهده شد که کانادا تغییر نقش داشته است و دیگر اواف صولح نیسوت
 اما در برخی سیاستها و ماضعگیریها ازجملوه،کالن خاد چان گذشته تابع همسایه ابرقدرت خاد است
 ایران و خاورمیانه تصمیماتی تهاجمی که در تاریخ کانادا بیسابقه باده، بحران کریمه،بحث امنیت اسرا یل
 مهمترین عامل در شکلدهی به سیاسوت خوارجی کانوادا در ایون، لذا به عبارت بهتر.است را اتخا میکند
. آقای هارپر باده است، اید الاژی شخصی نخستوزیر اسبق کانادا،دوره
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