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ما فقط جنازه خاک می کنیم؛

جنازه ی نور ... جنازه ی خورشید ... جنازه ی صلح و آبادانی،

 جنازه ی زندگی را خاک می کنیم.

ما که قاتلین را خوب می شناسیم،

 و راه مبارزه با آن ها را در »یادآوری« می دانیم.

راه مبارزه با ستمگر،

در خشم ما 

و در »به خاطرسپردن« است.

خوزستان را فراموش نکنیم؛

قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم؛

در روزهایی که دیگر از عزا گذشته است؛

و وقت عزا نیست،

که هنگامه ی خشم است.

ما نه فراموش می کنیم، و نه می بخشیم.

 1از سخنرانی حامد اسماعیلیون

(۷۵۲)یادمان جان باختگان سرنگونی هواپیمای پرواز 

 ویدئوی قرائت این شعر را در اینجا ببینید: 1

«. بازنشر در وبسایت گفتگوهای زندان.آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه های ماحامد اسماعیلیون: »
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:دیالکتیک کارگاه

نسخه ی ورد

:    درس های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه

سرفصل دل دادگی به دولت ایران

      

 ۷۵۲به احترام رنج عظیم و ایستادگی و روشنگری های حامد اسماعیلیون و دیگر دادخواهان سرنگونی هواپیمای پرواز 

۱۴۰۱ نیما صبوری، خرداد

بهشت کانادایی. ۱

 هنوز راه زیادی در پیش دارد تا همچون برخی همتایانش بIIه۷ کانادا به عنوان عضوی از گروه قدرت های جی

اما شIIیوه هایی کIIه بIIرای پیمIIودن این راه به کIIار. قدرت تعیین کننده ای در پهنه ی سیاست جهانی بدل شود

می گیرد و شتابی که برای انباشIIت سIIرمایه بIر پIIایه ی مناسIIبات نIابرابر جهIIانی به خIIرج می دهIIد نمIونه ی

گذشته ی تاریخی کانادا به عنوان. زنده ای ست برای فهم ماهیت قدرت و نحوه ی تجمیع آن در عرصه ی جهانی

(سرخپوست)کشوری مهاجرنشین، همانند تاریخ تکوین ایاالت متحده، پیوند مستقیمی با خلع ید از بومیIIان 

ولی در مقایسه با آمریکا، این وجه از پیشینه ی تکIIوین. اجتماعی آنان داشته است-و کشتار و حذف فرهنگی

چرا که ایاالت متحIIده به سIIرعت بIIه بزرگ تIIرین قIIدرت. کانادا به ندرت در فضای عمومی برجسته شده است

امپریالیستی بدل شد و به همین نسبت در هفتاد سال گذشته اصلی ترین عامل جنگ افروزی در سطح جهIIان

حال آنکه سیاست خارجی کانادا در مقایسه بIIا آمریکIIا کمIIتر تهIIاجمی، و عمIIدتا از نIوع پIIیروی. بوده است

امIIروزه وجهه ی عمIIومی کانIIادا. انفعالی از سیاست های هم پیمان و همسایه ی قدرتمند جنوبی اش بوده است

عمدتا همچون کشوری با اقتصاد پویا، مهاجرپذیر و گشوده به روی فرهنگ های متنIIوع تثIIبیت شIIده اسIIت؛

کشوری متعهد به تساهل فرهنگی و دارای شاخص های دموکراتیک بIاال، کIه در مقایسIه بIا ایIاالت متحIده

درنتیجه، در دهه های اخIIیر. به ندرت درگیر سنت های دست وپاگیر مذهبی، افراط گرایی و راسیسم بوده است

کانادا به دلیل تلفیق شکوفایی اقتصادی با ثبIات اجتمIاعی-سیاسIی و گشIودگی فIرهنگی همIواره همچIون

همین تصویر، در کنار سIIازوکارهای. الگویی از یک سرمایه داری معقول و معتدل ولی پویا به نظر رسیده است

های مهاجرت بIرای کIار و تحصIیل و یIا«بهشت »هدفمند و گشوده ی مهاجرپذیری، این کشور را به یکی از 

سرمایه گذاری بدل کرده است که خصوصا جوانان دارای تحصیالت و/یا مهارت حIIرفه ا ی و صIIاحبان ثIIروت و

امIا این تصIویر رایج و دل پIذیر دربIاره ی کانIIادا. سرمایه از جوامع جنوب جهانی را بIIه خIود جIIذب می کند

کانادا را می پوشاند، چرا که آن را از متن مناسبات قدرت و نابرابرِی جهIIانیمادی سویه های مهمی از واقعیت 
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در اینجلIIوه می دهIIد.  گریزگاهی در برابر ناهنجاری ها و نامالیمات واقعیات جهان امروز همچونجدا کرده و 

 همین مناسIبات جهIانی قIدرت برمی آیIد واز دلنوشتار، نشان می دهیم که وضعیت معاصر کانIادا درسIت 

در همین راستا، خواهیم دید که چگونIIه وضIIعیت  امIIور درم می بخشد. نابرابری های ساختاری موجود را تداو

جوامعی مثل کانادا و ایران، که در دو سر طیف جهانی شاخص های رفاه و دموکراسی قرار دارند، با هم پیونIIد

. و وابستگی دارند

شکاف های ناگزیر در دل انسجام. 2

یکی علنی شدن کشتار انبIIوه کودکIIان. اخیراً دو رویداد در این تصویر منسجم و دلپذیر شکاف ایجاد کرده اند

فIرهنگی کانIادای جIوان، کIه-بومی سرخپوسIت و نحIوه ی ادغIام سIرکوب گرانه ی آنIان در نظIام آموزشی

و. بIود« جIIان سIIیاهان اهمیت دارد»برجسته شدن آن در فضای رسانه ای مرهون مازادهای سیاسIIی جنبش 

دیگری، مماشات آشکار و مساله ساز دولت کانادا با دولت ایران در پی گیری پرونده ی سرنگون سازی هواپیمای

آنچه بیش از همه هضم این رویIIداد اخIIیر را به نفIIع.  توسط دستگاه نظامی دولت ایران۷۵۲ پرواز مسافربری

 برای دولت کانادا دشوار ساخته، ایستادگی و افشاگری شماری از خانواده های جان باختگان«روند عادی امور»

پافشIاریایستادگی وفادارانه ی حامد اسماعیلیون و همراهانش و . در قامت شهروندان دولت کانادا بوده است

کانIادا آفریIد کIه« دموکراتیک»بر مساله ی عدالت و دادخواهْی تنگنIایی پیش بینی نشIده بIرای دولت آنان 

بخشی از این تنگنا از آنجا ناشIIی می شIIود کIIه چIIون در این. دامنه ی پیامدهای آن هنوز خاتمه نیافته است

فاجعه شماری از شهروندان کانادایی )ایرانی تبار( هم کشته شده اند، دولت کانادا این امکان معمول و مطلIIوب

همانند کشIIتار نIIیزار« )مساله ی داخلی دولت ایران»دولت های غربی را در اختیار ندارد که این فاجعه را نیز 

درنتیجه، دولت کانادا نمی توانIد فشIار افکIار عمIومی داخلی در. قلمداد کند( ماهشهر در همان مقطع زمانی

ارتباط با این موضوع را نادیده بگیرد. بخش دیگری از این تنگنا ناشی از آن است کIIه دولت کانIIادا نتوانسIIته

است دادخواهان را به سادگی و با وعده های متعارف رسیدگی قضایی از سIر خIود بIاز کنIد، یIا مثاًل آن هIا را

بنIIابراین، دولت. معادل اجIIرای عIIدالت است( از سوی دولت ایران)مجاب سازد که پرداخت احتمالی غرامت 

از سIIویی در سIIطح داخلی، به عنIIوان نماینIIده ی قIIانونی: کانادا با دشواری حاد دوگانه ای مواجIIه شIIده است

خواست و منافع شهروندانش، با فشار رسانه ها و افکار عمومی برای ایفای نقشی فعال در پی گیری این پرونده

خاصه آن که دوام سیاسی دولت منوط به باورپذیری داعیه های دموکراتیک و حقوق بشری آن است. روبروست

و از. ی دولت ایجIIاد می کند«آزادانه»که حتی پای بندی صوری به آن ها نیز محدودیت هایی بIIرای عمل کIIرد 

سوی دیگر، به عنوان نماینده ی سرمایه های کانادایی مسIIئولیت تIIأمین و تضIIمین »گIIردش آزاد« و انباشIIت

سرمایه را بر عهده دارد و درنتیجه می باید در اولین فرصْت مناسباتش با دولت ایIران را عادی سIIازی نمایIIد و

به همین دلیIIل اسIIت کIIه. ناهنگIIام را برطIIرف سIIازد« بلوای سیاسِی»نارضایتی دولت ایران از برپاشدن این 

جاستین ترودر، این نماد پیکریابِی انسانی دولت سرمایه داری معقIIول و دموکراتیIIک، تIIاکنون انIIواع و اقسIIام

.   واکنش های متناقض را به نمایش گذاشته است

با این همه، این تصادف تاریخی لزوماً نقش یکتایی ندارد. چون در روند فزآینIIده ی قدرتمندشIIدن کانIIادا بIIه

عنوان یکی از کانون های جهانی سرمایه داری، این تصویر بی خْش دیر یIIا زود - بIIه این یIIا آن طریIIق - بایIIد

۴



شکاف برمی داشت. فهم اقدامات اخیر دولت کانادا برای خالصی از این تنگنا نیازمند آن اسIIت کIIه مهم تIIرین

بسترهای تاریخی ِ تعین بخِش روابط خارجی دولت کانادا  را بشناسیم تا در پرتو آن بتوانیم مناسIIبات کنIIونی

: بIIرای این منظIIور، در ادامه ی این متن موضIIوعات زیIIر را پی می گIIیریم آن با دولت ایران را مکان یابی کنیم.

، مسیر تاریخی تکوین کشور امروزی کانادا و نیز ساختار سیاسIIی حIIاکم بIIر آن را به طIIور(۳نخست )در بند 

( مهم ترین ویژگی ها و ملزومات فرآیند انباشت سرمایه در مرزهای۴فشرده مرور می کنیم؛ در گام بعدی )بند 

بند)ملی کانادا که ضامن ارتقای جایگاه این کشور در نظام قدرت جهانی بوده اند را بررسی می کنیم؛ در ادامه 

 سابقه ی روابط سیاسی و دیپلماتیک دولت های کانادا و ایران و عوامل تاثیرگذار بر فIIراز و فرودهIIای آن را(۵

، به بررسی این پرسش می پردازیم که جایگاه کانادا در نظم جهانِی(۶در بند )در همین راستا . مرور می کنیم

مسلط چه پیوندی با منافع اقتصادی اش دارد و چگونه در روابط سیاسی اش با دولت ایران نمود می یابIIد؛ پس

همین بحث را به طور انضمامی تر در رابطه با رویکرد( ۷بند ) از این مالحظات کلی و فشرده، در بخش بعدی 

 پی می گیریم و نگIIاهی انتقIIادی خIIواهیم۷۵۲ هواپیمای مسافربری پرواز ۲دولت کانادا به فاجعه ی سرنگونی

و سرانجام، این نوشتار را با یک جمع بندی. داشت به اقدامات اخیر دولت کانادا برای رهایی از تنگنای یادشده

.  کوتاه به پایان می بریم

. رویش سرمایه داری از ریشه  های استعمار3

پیدایش اولیه  ی کشور کانادا یا واردشدن آن به قلمIرو سیاسIی جهIان مIدرن، مرهIون وسIعت سIرزمینی و

اش بود که فاقد متولی سیاسی نیرومندی )در قالب یIIک دولت مIIدرن(«دست نخورده »فراوانی منابع طبیعی  

بر این اساس، در بافتار ظهور و توسعه طلبی سرمایه داری نوپا، تصرف و سلطه بر این سرزمین بکر به یکی. بود

سIIIکونت گاه های دایمی. ۳از اهIIIداف و مسIIIاعی دایمی اسIIIتعمارگران فرانسIIIوی و بریتانیIIIایی بIIIدل شد

مستعمره نشینان اروپایی از اوایل قرن هفدهم برپا شدند و شهرهایی متأثر از سIنت های  فIرهنگی و سیاسIی

اندک مانع موجIIود، یعIIنی حضIIور و مقIIاومت نIIاگزیر بومیIIان هم به مIIدد تجIIارب و. اروپای غربی پا گرفتند

، و در امتIداد سIتیزهای1۷۶۳در سIال . ۴فناوری های نظامی برتِر استعمارگران اروپIایی در هم شکسIته شد

در قIIالب معاهIIده ی)مکرر قوای فرانسوی و انگلیسی، سرانجام امپراطوری بریتانیا موفق شIIد به طIIور رسIIمی 

از آن پس، قلمIIرو این. را تصIIاحب کند( عمدتا شامل ایالت کنونی کبک« )فتوحات فرانسه»تمامی ( ۵پاریس

مستعمره  نشین جدید، با پس راندن باقی مانده ی بومیان و تصاحب زمین های آنان به طور مستمر تا قرن بیستم

سرزمین کانادا نه فقط برای سرمایه گذاران و جویندگان ثروت جذابیت باالیی داشت، بلکه نیاز. گسترش یافت

.بخشی از جمعیت مازاد شهرهای صنعتی نوپدید اروپای غربی به فرصت های تازه  برای زندگی را پاسخ می داد

به یُمن گستردگی منابع طبیعی در کانادا، و نیز رشد تصIIاعدی نیازهIIای وارداتی صIIنعت نوپIIای اروپIIایی، دو

 »سرنگون سازی« است.  ناظر بر معنای در تمامی این متن کلمه ی »سرنگونی« 2

 سال بعHHد، ژاک۴۰، جان کابوت پس از رسیدن به سواحل نیوفاندلند، یک مستعمره ی بریتانیایی ایجاد کرد. حدود 1۴۹۷ در سال 3
دهانه ی رود سن لورن )در نزدیکی شهر مونترال کنونی( مستعمره ای فرانسوی بنHHا نهHHاد. از آن پس، مهHHاجران بریتانیHHاییدر کارتیه 

 فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. )ویکی پدیا(وبیشتر در سواحل دریا و خلیج هادسن مستقر شدند 

«اکتشافی» چهار جنگ عظیم بین استعمارگران فرانسوی و بومیان سرزمین 1۷۶3 تا 1۶۸۹ثال، تنها در فاصله ی سال های برای م ۴
.خاتمه یافتنددرگرفت که طبعا به زیان بومیان 

خHHود ات مستعمربر سر قلمرو متصرفات، تمامی( 1۷5۶-۶3)با بریتانیا « جنگ های هفت ساله»دولت فرانسه پس از شکست در  5
(.1۷۶3/معاهده ی پاریس)، را به بریتانیا واگذار کرد (Nouvell-France« )فرانسه ی نو»در کانادا، موسوم به 
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وانگهی، ارتقIای رونIق و. فاکتور افزایش جمعیت و افزایش سIرمایه گذارْی اثIراتی هم افIزا بIر یکIدیگر نهادند

، پیوسته زمینه ی جIذب مهIاجرین جدیIد و ورود سIرمایه ی بیشIتر را فIراهم(برای جمعیت مهاجر)آبادانی 

می کرد، طوری که درمجموع نوعی دیالکتیک توسعه و پیشرفت سرمایه دارانه در این مستعمره ی بریتانیا شکل

درحالی که مستعمره نشینان اولیه عمدتا مهاجرانی از فرانسه و انگلستان و ایرلند بودنIIد، پس از جنIIگ. گرفت

این موج جدید مهIIاجرت. ۶جهانی دوم انبوهی از مهاجران از کشورهای جنگ زده ی اروپایْی راهی کانادا شدند

و انتقال سرمایه، در پیوند با رشد اقتصادِی چشمگیر دهه های پساجنگ، اثIIرات مهمی در جهش اقتصIIادی و

و این رونق اقتصادی باز به سهم خود جذابیت های مادی و بسترهای اجتماعی. صنعتی کانادای متاخر داشتند

به مدد مهاجرپذیرِی مستمر، کانادا از قرن بیستم تIIاکنون یکی. الزم برای تداوم روند مهاجرت را مهیا ساخت

در فاصIIله ی سIIال های. ۷از بزرگ ترین نرخ های افزایش جمعیت را در میان کشورهای پیشIIرفته داشIIته است

از سIIوی. ۸ میلیIIون نفIIر رسIIیده است۳۸ میلیون نفر به حIIدود 1۳ جمعیت کانادا از حدود ۲۰۲۲ تا 1۹۵۰

دیگر، پیشتازی آمریکا در صنعت و اقتصاد جهانی تأثیرات مستقیمی بر رشد صنعت و اقتصاد کانادا بIر جIای

، مIIوجب(در کنار عوامل دیگر)برخورداری از موقعیت همسایگی و طوالنی ترین مرز زمینی مشترک . گذاشت

گردید تا حجم مبادالت تجاری میان این دو کشور به بزرگ ترین رقم مبادالت ثبت شده در میIIان کشIIورهای

مجموع این عوامل، یعIIنی منIIابع طIIبیعی عظیم، مهIIاجرت فزآینIIده و انتقIIال مسIIتمر دانش و. جهان برسد

(۹بر پایه ی داده های بانIIک جهIIانی)سرمایه، و همسایگی و تجارت گسترده با ایاالت متحده موجب شده اند تا 

حدوداً بیست برابر گردد، و ۲۰۰۰تا  1۹۶۰کانادا در فاصله ی سال های (GDP I)میزان تولید ناخالص داخلی 

. تریلیون دالر برسد1.۷  بیش از دو برابر رشد یابد، تا به رقمی حدود ۲۰۲۰از همین سال تا سال 

با اینکه این مستعمره ی سابق بIIا. نوع حکومت کانادا، سلطنت مشروطه ی فدرال، همراه با نظام پارلمانی است

، امIIا(روز ملی کانIIادا) استقاللش را از بریتانیای کبIIیر اعالم کIIرد 1۸۶۷تصویب قانونی الحاقی در اول ژوئیه 

 تIIاکنون،1۹۵۲پادشIIاه کانIIادا )از  مقام پادشاهِی این کشور همچنان در اختیار پادشاه یا ملکه ی بریتانیاست.

 بIدین اعتبار، و11 نهIاد تIاج وتخت کانIادا محسIوب می شIود1۰الIیزابت دوم، ملکه ی بریتانیIا( تجسIم انسIانِیِ

ازجملIIه قضIات، نماینIIدگان مجلس، اعضIIای پلیس و)کارفرمIIای قIانونی همه ی مقامIIات و کارکنIIان دولت 

، ساختمان ها و امالک و تجهیزات(Crown land)و نیز مالک قانونی همه ی زمین های دولتی ( نیروهای مسلح

دولتی (Crown held property I)دولتی  شرکت های  »است(Crown corporations I)و  کانادا.  کِل«  فرماندار 

نخسIIت وزیر و اعضIIای کIIابینه  به طIIور رسIIمی توسIIط. نماینده ی پادشاهی کانادا در سطح فدرال یا ملی ست

اعضIIای کابینIIه کIIه معمIوال اعضIای حIزب. 1۲فرماندار که نماینده ی ملکIه نIIیز هسIIت، منصIوب می شIوند

نهاد پارلمIIان. نخست وزیر هستند، در جلسه ای محرمانه در حضور ملکه برای خدمت به کانادا قسم می خورند

اعضIIای مجلس. در کانادا از دو مجلس جداگانه، یکی مجلس عوام و دیگری مجلس سنا تشIIکیل شIIده است

 از مردم آمریکا برای گریز از اجبار خدمت نظامی، به کانادا مهاجرت کردند.  ی همچنین، طی سال های طوالنی جنگ ویتنام، شمار۶

 گروه قومی، هر یک با جمعیتی بیش از صد هزار نفر، در کانادا زندگی می کنند.3۴ هم اکنون بیش از  ۷

8 Canada Population Growth Rate 1950-2022  

9 Canada GDP 1960-2022  

10  Personal Embodiment

11 Queen's Printer for Canada. 2006  

 در عمل، نخست وزیر اعضای کابینه را انتخاب می کند و فرماندار نیز به انتخاب وی احترام می گذارد.12
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اعضای مجلس سIنا، کIه هIر کIدام مسIئول منطقه ای خIاص. عوام ازطریق انتخابات عمومی معلوم می شوند

جایگIIاه نخسIIت وزیر. خواهند شد، توسط نخست وزیر تعیین و به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند

کانادا به عنوان عضو ارشد دولت، متعلق به حزب سیاسی پیروزمنIد اسIت کIه بایIد اعتمIاد اکIثریت اعضIای

نخست وزیر در کشور کانادا )در حال حاضر جاستین ترودر( بیشترین قIIدرت. مجلس عوام را نیز به دست آورد

.1۳سیاسی را خصوصاً در انتصاب دیگر مقامات رسمی در دولت در اختیار دارد

حالوت باال رفتن بر شانه های دیگران. ۴

اقتصادی و اجتماعی را در( یا انحطاط« )پیشرفت»کشورها مسیر ادغام در مناسبات سرمایه داری و نیز مسیر 

در سIIطح)بدین معنا که داشته ها و موقعیت عیIIنی آن هIIا . بافتار تاریخی پیش داده ی نظم جهانی می پیمایند

تنها در تعامل با شرایط و نیروهای پیش داده ی جهانی کارکرد نهایی خویش به عنIوان عوامIل پیشIرفت( ملی

از این منظر اگر به کانادا بنگریم درمی یابیم که منابع طبیعی عظیم کانادا تنها. را کسب می کنند( یا انحطاط)

و انتقIال مسIتمر سIرمایه( در دهه های اخیر عمدتا نیروی انسانی متخصص)در تلفیق با مهاجرت نیروی کار 

مانوئل کاستلز، نظریه پIIرداز مشIIهور اسIIپانیایی، در. توانست دستمایه ی جهش اقتصادی این کشور واقع شود

سیاسی و نظامی ایاالت متحده، نقش سازوکار هدفمند-پاسخ به پرسشی درباره ی شالوده ی هژمونی اقتصادی

دولت آمریکا برای جذب نیروی انسانی متخصص از سراسر جهان را برجسته می سازد، که به موجب آن برتری

رد پای همین عامل را به روشنی می توان در. 1۴مستمر این کشور در نوآوری علمی و فناورانه تضمین می گردد

در همین راستا، برای مثال، ابعاد و اثرات مهاجرت ایرانیان به. 1۵فرآیند پیشرفت اقتصادی کانادا هم پیدا کرد

از حدود بیست سال پیش که پدیده ی مهاجرت انبوه جوانIIان ایIIران بIIه کشIIورهای. کانادا در خور توجه است

به موضوع توجهات گهگاهی و سرسری رسانه ها بIدل شIد، در اثIر انکIار و« فرار مغزها»خارجی، ذیل عنوان 

تحریف دولت، آمارها و تحلیل های ارائه شده درباره ی ابعاد این پدیده چنان ضدونقیض بودند که نهایتاً همانند

امIا نگIاهی بIه داده هIای. بسیاری از پدیده های َدردنشان، صورت مساله گم شد و اهمیت خود را از دست داد

گویای بحرانی بودن وضعیت ایران در این زمینه( Brain Drain)نهادهای جهانی درباره ی پدیده ی فرار نخبگان 

به اختیار( نیروی کار ماهر)پرسش این است که چه عاملی موجب می شود تا نیروی انسانی متخصص . 1۶است

 بخشی از فاکت های ذکر شده در این بند از صفحه ی ویکی پدیای کشور کانادا برگرفته  شده اند.13

. بنHHا بHHه13۸۴ مانوئل کاستلز و مارتین اینس: »گفتگوهایی با مانوئل کاستلز«، ترجمه ی حسن چاوشیان و لیال جوافشانی، نشر نی، 1۴
.ص)کاستلز در همین کتاب . 53. ص هزار مهاجر بسیار ماهر را جذب می کند«. 2۰۰گفته ی کاستلز »ایاالت متحده ساالنه بیش از 

در حوزه هHHای PH.Dهای ]تحصHHیلی-پژوهشHHِی[ فرصت در ایاالت متحده حدود پنجاه درصد از : »خاطرنشان می کندهمچنین ( 11۰
«.علوم و تکنولوژی به دانشجویان خارجی اعطا می شود

خود بHHه از آنجا که جذب نیروی متخصص خارجی اهمیتی حیاتی برای حفظ جایگاه فناورانه و اقتصادی کشورها دارد، این مساله 15
اخHHیرا دولت بریتانیHHا در کHHارزاری رسHHانه ایاز همین روسHHت کHHه . یکی از موضوعات رقابت بین کشورهای پیشرفته بدل شده است

شرایط جدید بسیار سهل گیرانه )و جذاب( این کشور برای مهاجرت نیروی متخصص خارجی را اعالم کرده است )در همان حال کHHه
تقاضای پناهندگی شHHان رانتیجه ی با اجرایی شدن مصوبه ای دیگر، پناهجویان واردشده به خاک بریتانیا می باید دوره ی انتظار دریافت 

در کشور روآندا سپری کنند(. 

(. در این گزارش، که بر اسHHاس داده هHHای1۹۹۸  برای نمونه نگاه کنید به این گزارش منتشرشده توسط صندوق بین المللی پول )1۶
 در ایاالت متحده تنظیم شده، میزان مهاجرت به آمریکا از کشورهای مختلف، سطح سHHواد تحصHHیلی و سHHهم1۹۹۰سرشماری سال 

نیروی کار ماهر در بین مهاجران مورد بررسی قرار گرفته است. 

W. Carington, E. Detragiache (1998): How Big Is the Brain Drain?, IMF Research Department, WP/98/102. 

 ماهر( در میان خیلانسانی دیپلم متوسطه )نیروی تر از سهم باالی مهاجران دارای تحصیالت باالنشان دادنیکی از نتایج این تحقیق، 
 هHزار15۰ خHروج سHاالنه ی متHداول مربHوط بهجهانی مهاجران به آمریکا )ازجمله مهاجران ایرانی( است. }به نظHر می رسHد آمHار 

{تحصیل کرده از ایران، برداشت نادرستی از یکی از جداول همین مقاله است.
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خود راه مهاجرت یا سکونت در این کشور)ها( را در پیش بگیرد؟ پاسخ را می بایIد در حضIور دیIرینه  و رشIد

فزآینده ی نابرابری های ساختاری در نظم جهانی مسلط جستجو کرد، که پیامIدهای آن بIا  همIراهی عوامIل

تشIدید( مIذهبی، جنIگ و تغیIیرات اقلیمی و غIیره-نظیر خفقان سیاسIی، تنش هIای قIومی)مخرب دیگر 

در سایه ی همین نظم مسلط جهانی و خصوصا با تحمیIل سیاسIت های نولیIبرالی در چهIار دهه ی. می شوند

-اخیر، بسیاری از جوامع جنوب جهانی درمعرض افزایش فقر و فالکت اقتصادی و تبIIاهی شIIرایط اجتمIIاعی

در این شIرایط، مهIIاجرت و پنIاهجویی، راه هIایی بIرای خالصIIی از شIIرایط رنج بIار و. سیاسی قرار گرفته اند

بازدارنده ی سرزمین مادری به نظر می رسند که گسترش اقبال عمومی به آن ها پیش از هرچیز نشان گر فقدان

. )به طور مشابه، بی ثباتی اقتصادی در جوامع جنوب جهانی، مسIIیرچشم انداز حداقلی در جامعه ی مبداء است

(.1۷گریز سرمایه به کشورهای کانونی سرمایه داری را هموار می کند

از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، کانادا به دلیل داشتن منابع معدنی غنی، منابع هنگفت انرژی فسIIیلی،

فناوری و صنایع پیشرفته و نیز زمین های گسترده و زیرسIIاخت های نIIوین کشIIاورزی از پتانسIIیل اقتصIIادی

از( دومین کشIور بIزرگ دنیا)اما این کشور همزمIان به نسIبت وسIعت سIرزمینی اش . باالیی برخوردار است

کمبود جمعیت رنج می برد، که می تواند مانعی جIدی بIرای تحقIق آن پتانسIیل  اقتصIادی و تضIمین رشIد

برای مواجهه با این مساله، دولت کانIIادا از دیربIIاز سیاسIIت مهاجرپIIذیری را در. 1۸اقتصادی باثبات ایجاد کند

در صفحه ی رسمی تقاضIIای ویIIزای مهIIاجرت بIIه کانIIادا در. سرلوحه ی برنامه های کالن ملی قرار داده است

: 1۹چنین آمده است« دالیل نیاز کانادا به مهاجران»توضیح 

 اقتصاد خود استقبال می کند. کانادا به عنوان یکی از ُمس::ن ترینتقویت برای  مهاجرتمیزان افزایشکانادا از 
. این مساله باعث ایجاد فش::ارهایاستجمعیت های جهان، دارای یکی از پایین ترین نرخ های جهانی زادوولد 

 نرخ بازتولی::د ن::یروی ک::ار را پ::ایین،اقتصادی و مالی می شود. چرا که پایین بودن نرخ رشد طبیعی جمعیت
 رشد اقتصادی پایین هم به ن::وبه ی خ::ود …نرخمی آورد و از این طریق موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. 

 س::طح۱۹۸۰در نتیج::ه، کان::ادا از اواخ::ر دهه ی حفظ استانداردهای زندگی اجتم::اعی را دش::وار می س::ازد. 
مهاجرت خود را افزایش داده است تا نرخ جمعیت، نیروی کار و رشد اقتصادی خود را اف:زایش ده:د. کان:ادا

جمعیت، رشد نیروی کار و س::هم بیش::تری از رش::دخش اعظم رشد اکنون به مهاجرت وابسته است، چون ب
اقتصادی آن ازطریق مهاجرت تأمین می گردد.  

با کنIIار هم  نهIIادن این. را در سطح جهان دارد« ۲۰نرخ سرانه ی مهاجرپذیری»برهمین اساس، کانادا باالترین 

دو دسته نیاز در کشورهای جنوب جهانی و کشور پیشرفته ای نظیر کانادا مالحظIIه می کIIنیم کIIه این نیازهIIا

یعIIنی نیIIاز فزآینIIده بIIه مهIIاجرت و پنIIاهجویی در جوامIIع. متقابال با یکدیگر وابسIIتگی و هم پوشIIانی دارند

 کانادا یکی از مقاصد مطلوب برای مهاجرت سرمایه و به اصطالح »مهاجرت میلیونرهHHا« اسHHت. کشHHورهای اصHHلی مبHHدا معمHHوال1۷
کشورهای جنوب جهانی هستند. در مورد جایگاه ایران در میان کشورهای مبدا فقدان آماری وجود دارد، اما مجموع شHHواهد موجHHود

مهمی دارد. در مورد این پدیده برای مثال نگاه کنید به:نشان می دهند که در میان کشورهای مبدا از جنوب جهانی، ایران جایگاه 

 Millionaire Immigrants Flocking To Canada, Study Shows.

The Changing Face of Millionaire Migration.

Mapping the Migration of the World’s Millionaires.

 درصد جمعیت آمریکا دارد.12 حدود  کانادا با وسعتی بزرگ تر از آمریکا، جمعیتی 1۸

19 Why Canada Needs Immigrants  

  نرخ سرانه ی مهاجرپذیری: نسبت تعداد مهاجرت های ساالنه به کانادا به کل جمعیت این کشور.2۰
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بIIرای« - برگزیIIده»بحران زده، با نیاز دایمی کشورهای پیشرفته بIIه افIIزایش شIIمار مهIIاجران و پناهجویIIاِن 

بر همین اساس، برای مثIIال، جمعیت ایرانیIIان و. به خوبی قابل مفصل بندی ست- تضمین رشد اقتصادی شان 

در سرشIIماری) هIIزار نفIIر ۲1۰بIIه حIIدود ( ۲۰۰۶در سرشماری ملی ) هزار نفر 1۲1ایرانی تبارهای کانادا از 

طبعا از منظر دیدگاه. ۲1 درصدی داشته است۳۴رسید؛ یعنی طی این ده سال رشد میانگین ساالنه ی ( ۲۰1۶

.و شایسته ی قدردانی ست« برد-بازی برد»مسلط نولیبرالی، این موضوع نه تنها درخور انتقاد نیست، بلکه یک 

در سطح جهIIانی« تحرک پذیری نیروی کار»اصحاب اقتصاد مسلط بورژوایی هم این پدیده را به سان تسهیل 

.نرمIIالیزه می کنند« افزایش رشد اقتصادی در مقیاس جهانی »تلقی کرده و آن را به سان امری خجسته برای 

حال آن که اگرچه این پدیده در سطح فردی، به لحاظ تبعات شخصی اش برای افراد مهاجر، سویه های مثبIIتی

هم دارد، اما مساله ی اصلی بررسی خاستگاه های پیIIدایش آن در نظم جهIIانی و تبعIIات بلندمIIدت آن بIIرای

بIIر دوش چIIه« افزایش رشد میIIانگین اقتصIIادی در مقیIIاس جهIIانی »جوامع مبداء است؛ این که هزینه های 

از این منظر، پویایی اقتصادی و اجتماعِی کانIIادا نه فقIIط به میIIانجی بهره منIIدی اش از پیامIIدهای. کسانی ست

نابرابری های جهانی - در متن مناسبات سلطه ی پیشاموجود - ممکن شده است، بلکه به ناچار به تشIIدید این

. و این، موضوِع بند بعدی ست. نابرابرها و تحکیم آن مناسبات سلطه می انجامد

         تنگنای اقتصاد در بن بست سیاست؟. 5

بIIا اقتصIIاد پیشIIرفته  و پویIIای( مرز مشIIترک)دیدیم که پتانسیل های اقتصادِی درونی کانادا، در اثر مجاورت 

به لحاظ تاریخی، حجم عظیم مبادالت تجاری با آمریکا مسIIیر. ایاالت متحده آمریکا اهمیت چشمگیری یافت

 طبعا موجب شده اسIIت تIا۲۲وابستگی تاریخی کانادا به تجارت خارجی. اصلی تحقق این پتانسیل ها واقع شد

درعین حIIال، تنظیم و تعیین سیاست خارجی کانادا تابع مستقیم نیازمندی ها و اولویت های اقتصادی گIIردد.

انجIIام می شIIود، دولت کانIIادا در( آمریکا)از آنجا که بخش اصلی این تجارت با همسایه ی قدرتمنIIد جنIIوبی 

.سیاست گذاری خارجی اش به طور معمول نزدیکی قابل توجهی با سیاست خارجی دولت ایIIاالت متحIIده دارد

افزون بر این، اشتراکات زیاد دو کشور در زمینه های فرهنگ، مذهب و پیشینه ی تاریخی، در کنار برتری هIIای

، هم موجب شده اند تا دولت کانادا سیاسIIت(به عنوان قدرت هژمون جهانی)نظامی و اقتصادی ایاالت متحده 

اما تIIأثیر این دو عامIIل کلی بIIر. ۲۳اقتصادی با ایاالت متحده را در پیش بگیرد-همزیستی و همکاری سیاسی

روابط دولت کانادا با ایران چگونه بوده است؟ خواهیم دید که در ساحت انضمامی-تاریخی، این روابIIط مسIIیر

پیچیده تری را پیموده اند. برای ورود به این بحث، نخست مروری کIنیم بIر فIراز و فرودهIای این روابIط طی

: ۲۴ سال گذشته، در همان سطحی که در رسانه های عمومی بازتاب یافته اند۴۳حدود 

۹۰حHHدود مهاجران جذب شده از مبHHداء ایHHران  مجموع شمار 2۰15 تا 2۰۰۶، بین سال های آمار اداره ی مهاجرت کانادا مطابق 21
(.   مهاجر ایرانی از سوی دولت کانادا پذیرش شدند۶۰۰۰ بیش از 2۰1۹تنها در سال هزار نفر بوده است )

  درصد تولید ناخالص ملی این کشور را در بر می گیرد. ۴۰ حجم تجارت کانادا بیش از 22

این سازمان در سال)است ( OECD کانادا عضوی از پیمان نظامی ناتو و نیز عضوی از »سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی« )23
 کشور دموکراتیک و متعهد به اقتصاد بازار با هدف رونHق اقتصHHاد و تجHHارت جهHانی3۸ با هدایت ایاالت متحده و مشارکت 1۹۶1

این موافقت نامHHه کHHه از. است( نفتا« )قرارداد تجارت آزاد آمریکای شHHمالی»کانادا همچنین یکی از سه کشور عضو (. تاسیس گردید
 و آمریکHHا اجرایی شد، ناظر بود بر حذف تدریجی تمام محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری میان کانHHادا، مکزیک1۹۹۴ژانویه ی 

کانHHادادولت . بHHود( 1۹۸۹ژانHHویه ی « )موافقت نامه ی تجارت آزاد بین آمریکا و کانHHادا»قرارداد نفتا به واقع بسط .  سال15در مدت 
.همچنین به موجب شماری از پیمان های دفاعی دوجانبه ، در حوزه ی سیاست خارجی پیوندهای نزدیکی با دولت ایاالت متحده دارد

.اطالعات ویکی پدیای فارسی استفاده کرده ام تاریخچه ی روابط سیاسی دو کشور عمدتا از بر برای تنظیم این مرور فشرده 2۴

9
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 قطIIع1۳۵۹ ایIIران در سIIال 1۳۵۷روابط دولت کانادا با دولت ایران در پی تنش های سیاسِی پس از انقالب 

پس از روی کIIار آمIIدن.  ادامه داشت1۳۶۹این وضعیت تا بازگشایی سفارت خانه های دو کشور در سال . شد

-کاظمی خبرنگار ایرانی ( زیبا)دولت خاتمی، گرچه روابط ایران با کشورهای غربی بهبود یافت، اما قتل زهرا 

به دنبIال آن، دولت کانIادا اعالم. موجب آغاز تنش در روابIط دو کشIور شد( ۲۰۰۳) 1۳۸۲کانادایی در سال 

کرد که روابط خود را با ایران به شدت محدود خواهIد کIرد و کوشIید تحIرک بیشIتری در محکIومیت نقض

حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران نشان داد. با این حال، نه فقط روابط دیپلماتیIک دو کشIور قطIع نشIد،

به دولت ایران، سIIازمان مجاهIIدین« حسن نیت»دولت کانادا برای نشان دادن (II ۲۰۰۵مه  )بلکه اندکی بعد 

پس از.  که این اقدام مورد قدردانی دولت ایران قرار گرفت۲۵خلق را در لیست سازمان های تروریستی قرار داد

روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و با اوج گرفتن تنش های بین المللی بر سر مساله ی هسته ای ایران )کمIIابیش

.۲۶(، دولت کانادا نیز همچون سایر دولت های غربی در تحریم ایران مشIIارکت جست۲۰۰۶/1۳۸۵از تابستان 

در این دوره، روابط دیپلماتیک در حد کاردار باقی ماند و روابط سیاسی دو کشIور همIIواره پIIرتنش و بحIIرانی

( نقش فعIIالی در ارائه ی بیIIانیه ی محکIIومیت ایIIران در۲۰۰۸ )نوامIIبر 1۳۸۵بIIود. دولت کانIIادا در آذرمIIاه 

، دولت ایران نیز کانادا را به دلیل آنچه۲۷در پی تصویب این بیانیه. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایفا کرد

نقض حقوق اقوام اولیه ی کانادا خواند محکوم کرد )و برخی نمایندگان مجلس خواستار بستن سIIفارت کانIIادا

در تهران شده و آن را النه ی جاسوسی دوم نامیدند(. بعد از سرکوب خیزش های متأثر از بهار عربی در سوریه

( دولت۲۰1۲ )سIIپتامبر 1۳۹1و شروع جنگ داخلی در این کشور و مشارکت فعال ایران در آن، در شهریور 

به دلیل حمایت از تروریسم، حمIIایت از رژیم اسIIد، تهدیIIد اسIIرائیل و)کانادا با انتشار بیانیه ای دولت ایران را 

تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد و روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایIIران( تبلیغات یهودستیزانه

بIه تبIع آن، حجم از پیش نIاچیِز مبIادالت. ۲۸نIادا در تهIران بسIته شدبه حالت تعلیق در آمد و سIفارت کا

همچنین، در پی قرارگرفتن دولت ایIIران در فهرسIIت. مستقیم اقتصادی میان دو کشور، باز هم کاهش یافت

کشورهای حامی تروریسم توسط وزارت امور خارجه ی کانادا، قانونی به نام »عدالت برای قربانیIIان تروریسIIم«

ت ایران به دادگاه های کانادا شکایت بُرده وبه تصویب رسید که به موجب آن قربانیان تروریسم می توانند از دول

غرامت دریافت کنند. مناقشات بر سر این قانون تنش های موجود در فضای روابط دو دولت را تشدید کرد.

(، دولت جدید لیبرال جاستین ترودو جایگزین۲۰1۵ )ژوئیه ی 1۳۹۴چندماه پس از امضای برجام در تیرماه 

اکتبر همان سال(. ترودر ضمن بیان نارضایتی از وضعیت حقوق بشر در)دولت محافظه کار استیون هارپر شد 

 ازسرگیری مجدد رابطه بIIا۲۰1۶ایران، حمایت دولت خویش از توافقنامه ی برجام را اعالم کرد و از ژانویه ی 

در همان ماه دولت کانادا اعالم کرد که برای برداشتن تحریم هIIای. دولت ایران را در دستور کار خود قرار داد

اقتصادی علیه ایران در گام نخست به شرکت هواپیماسازی بمباردیه اجازه خواهد داد به ایران صادرات داشته

.13۸۷ آذر ۸«. ایران از تصمیم کانادا علیه مجاهدین خلق قدردانی کرد بی بی سی فارسی: »25

. در پی تعلHل وشد خواسHتار تعلیHق غنی سHازی اورانیHوم در ایHران 1۶۹۶ با تصویب قطعنامه ی 13۸5 شورای امنیت در مرداد 2۶
 را تصویب کرد که بیشتر فعالیت های تجاری، مHHالی، صHHنایع1۷3۷ قطعنامه ی 13۸5مخالفت دولت ایران، شورای امنیت در دی ماه 

. این قطعنامه نخستین سند بین المللی حقوقی بود که فعالیت های هسته ای ایHHرانمی داد قرار هدف تحریمموشکی و هسته ای ایران را 
را به عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه ای معرفی می کرد )ویکی پدیای فارسی(.

. 2۰۰۸ نوامبر 22، دویچه وله، قطعنامه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران 2۷

.13۹1 شهریور 1۷«. سفارت کانادا در تهران بسته شد  بی بی سی فارسی: »2۸

۱۰
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از.  کانادا رسماً اعالم کرد تحریم های خود علیه ایران را لغو کرده  است۲۰1۶یک هفته بعد، در فوریه ی . باشد

البتIIه وزیIIر خIIارجه ی. اوایل ماه مه همین سال، گفتگوهای رسمی دو دولت برای عادی سازی روابط آغاز شد

کانادا خاطرنشان کرد که دولت مطبIIوع وی برنIامه ای بIرای خIIارج کردن ایIران از فهرسIت حامیIان دولIIتی

 پس از دیدار جIواد ظریIف بIا وزیIر خIارجه ی کانIادا در نیویIورک،۲۰1۶در اواخر سپتامبر . تروریسم ندارد

حIIدود یIک هفتIIه پس از این مIIذاکرات،. دوطرف عزم جدی خویش برای از سرگیری روابIIط را اعالم کردند

به دالیIIل( 1۳۹۴کانادایی دستگیرشIده در اسIفند-شهروند ایرانی)وزارت خارجه ی ایران از آزادی هما هودفر 

:ازجمله. با این حال، هنوز موانع متعددی در مقابل عادی سازی روابط وجود داشت. خبر داد« انسان دوستانه»

به تصویب مجلس رسیده بود، مصونیت سیاسIIی( استیون هارپر)قانونی که در زمان دولت پیشین کانادا  (الف

 که لغو این قانون۲۹ اعالم کرد1۳۹۵دولت ایران در بهمن . دیپلمات های ایرانی در این کشور را سلب می کرد

عIIدالت بIIرای»پیامدهای قضایی قIIانون  (ب. یکی  از پیش شرط های بازگشایی سفارت خانه اش در کاناداست

 میلیون دالر کانIIادا از1۳ به مصادره ی 1۳۹۵، ازجمله حکم دادگاه عالی اُنتاریو در خرداد «قربانیان تروریسم

محل دارایی های غیردیپلماتیک ایIIران بIIرای پIIرداخت غIIرامت بIIه خانواده هIIای قربانیIIان حمالت گروه هIIای

، پس از به روزرسانی۳1باقی ماندن نام ایران در فهرست حامیان دولتی تروریسم (ج. ۳۰حزب اهلل لبنان و حماس

دسIتگیری کIاووس( د(. ۲۰1۷ژوئن ) 1۳۹۶و اعالم این فهرست توسط وزارت خIارجه ی کانIادا در خIرداد 

1۳۹۶کانIIادایی و کنش گIIر محیط زیسIIت و مIIرگ او در زنIIدان اوین در بهمن -سIIیدامامی شIIهروند ایIIرانی

مجمIIوع عIIواملی از این دسIIت، در کنIIار. ، که دولت ایران علت آن را خودکشIIی اعالم کIIرد(۲۰1۸فوریه ی )

 مIIوجب۳۲الزامات متعارف دولت کانادا به همسویی با سیاست خارجی ایاالت متحده، و نیز فشار افکار عمومی

به توقف مIIذاکرات از سIIرگیری روابIIط بIIا ایIIران رأی( ۲۰1۸ژوئن ) 1۳۹۷شدند تا پارلمان کانادا در خرداد 

. ۳۳بدهد و ضمناً سپاه پاسداران را وارد فهرست گروه های حامی تروریسم نماید

 اوکراین توسط سپاه۷۵۲فاجعه ی سرنگونی هواپیمای پرواز ( ۲۰۲۰ ژانویه ۸) 1۳۹۸ دی 1۸و سرانجام، در 

و از آنجIا کIIه بیشIتر.  سرنشIین این هواپیمIا منجIIر شد1۷۶پاسداران رخ داد کIه بIه جان بIاختن تمIامی 

، قابل تصور بود که این فاجعه تIIأثیر۳۴سرنشینان این هواپیما شهروندان کانادایی یا ایرانیان مقیم کانادا بودند

؛ خصوصا که به زودی در داخل کانادا، به همت شماری از۳۵ویژه ای بر روند آتی روابط دو کشور بر جای بگذارد

خانواده های جان باختگان، یک جنبش دادخواهی برای پی گIیری عIدالت و حقیقت حIول این رویIداد شIکل

.13۹5 بهمن 11«. بی بی سی فارسی. مانع قانونی برای بازگشایی سفارت در کانادا وجود دارد »وزارت خارجه ایران: 2۹

1 اُنتاریو حکم ایالت دادگاه استیناف 2۰1۷ در ژوئیه ی 3۰ درخصHوص میلیارد دالری دادگاه ایHاالت متحHده  علیHه دولت ایHران ۷٫
ردقربانیان آمریکایی تروریسم را مورد تأیید قرار داد و درخواست تجدیHHد نظHHر دولت ایHHران را رد کHHرد. دادگHHاه اسHHتیناف ضHHمن 

 برای تضعیف »قانون عدالت کانادا برای قربانیان تروریسم« را محکوم کHHرد. در سHHپتامبرتهرانتالش ، مصونیت کشوری برای ایران
 دولت کانادا با فروش ساختمان های متعلق به دولت ایران در شهرهای اتاوا و تورنتHو ده هHHا میلیHHون دالر بHه خانواده هHHای این2۰1۹

قربانیان پرداخت.

.13۹۶ تیر 13«. خبرگزاری فارس. کانادا نام ایران را در فهرست »دولت های حامی تروریسم« حفظ کرد »31

 فشار افکار عمومی )در مضمون این مصوبه ی پارلمان کانادا( مربHوط اسHت، اخبHار و رویHدادهای مربHوط بHهسهم تاجایی که به 32
 و تشدید روشنگری های مخالفان دولت ایران نقش موثری در برانگیختن حساسیت های انتقادی داشته اند.  ۹۶ سرکوب خیزش دی

23«. بی بی سی فارسHHی.   پارلمان کانادا به درج سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و توقف مذاکره با ایران رای داد  » 33
.13۹۷خرداد 

، کانادا بود.مسافران این هواپیما نفر از 13۸  مقصد نهایی 3۴

 بدین سو بوده است )در این سال1۹۸5، بزرگ ترین تلفات جانی در صنعت هوانوردی کشور کانادا از سال سرنگونی این هواپیما 35
 خطوط هوایی هند فاجعه ی انسانی دیگری را رقم زده بود(.1۸2بمب گذاری در پرواز شماره ی 

۱۱
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.شواهد اولیIه نIیز حIاکی از »عIزم جIدی« دولت کانIادا بIرای پیگIیری قاطعIانه ی این پرونIده بIود. گرفت

۸( اعالم کرد دولت کانIIادا، روز ۲۰۲۰ )دسامبر 1۳۹۹با صدور بیانیه ای در دی ماه ( ترودر)نخست وزیر کانادا 

اما روند بعدی رویدادها نشIIان داد. ژانویه را به عنوان روز ملی بزرگداشت قربانیان سوانح هوایی تعیین می کند

که سیاست دولت کانادا در قبال دولت ایران، آن قIIدرها کIIه از تIIاریخچه  ی تنش هIIای دیپلماتیIIک برمی آیIIد،

در ادامه نشان می دهیم که این تنش ها حتی در زمان اوج یابی شان اساساً تضادی بIIا. مستقل از اقتصاد نیست

هرچند شکل و مسیری که الزامات اقتصادْی روابIIط سیاسIIی را متعین. منافع اقتصادی ویژه ی کانادا نداشتند

می سازند، خود تابع شرایط متحول تاریخی ست؛ شرایطی که هم  نIIوع نیازمنIIدی ها و منIIافع اقتصIIادی، و هم

.   امکانات مانور سیاسی دولت ها را تعیین می کنند

 ناگزیرِی بازی کثیف در زمینی به ظاهر پاکیزه. 6

چنان که از مرور فشرده ی بند قبلی برمی آید، در سیر روابط سیاسی و دیپلماتیIک دولت هIای کانIادا و ایIران

تنش های مشهودی وجود داشته است. وجود این تنش ها به ظاهر تاییدی ست بر آنکه در روابط میان دو دولت

.منافع اقتصادی در سایه ی اولویت های سیاسی قرار گرفته اند. اما چIIنین دریIIافتی بنیادهIIای محکمی نIIدارد

نخست آن که باید درنظر بگیریم که همراهی با سیاست خارجی ایاالت متحIIده در رویIIارویی بIIا دولت ایIIران

خود متأثر از منافع اقتصادی کانادا بوده است، چرا که ایاالت متحده مهم ترین شریک اقتصIادی کاناداسIت. و

دوم آنکه منافع اقتصادی لزوماً به طور بی واسطه حاصل نمی شوند تا ابعاد آنها مثاًل با شاخص هایی چون حجم

اگر به خاطر بیاوریم که پیشرفت اقتصادی کانادا پیش از هر چIIیز متکی. مبادالت تجاری قابل سنجش باشند

جذب نیروی انسانی از خارج مرزها بوده است، سIیل مهIاجرت ایرانیIان بIه کانIادا در تمIام( و وابسته به)بر 

سال هایی که دولت های دو کشور روابط پرتنشی را گذرانده اند، خود بزرگ تIIرین منبIIع نفIIع اقتصIIادی بIIرای

بوده است؛ خصوصا که بخش قابل توجهی از این مهاجران نیروهای جوان و( در رابطه اش با ایران)دولت کانادا 

این فرآیند، مستقل از نوع رابطه ی سیاسی دو دولت، همواره برقرار بIIوده. دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند

به واقع، در متن مناسIIبات نIIابرابر جهIIانی، دولت کانIIادا. و در دو دهه ی اخیر حتی سیر صعودی داشته است

از وجود بحران های درونی در کشورهای جنوب جهانی یIIا از شIIکاف فزآینIIده ی( نظیر سایر دولت های غربی)

مبIIادله ی»دو محور اصلی از مولفه های این بهر ه منIIدی عبارتنIIد از . میان شمال و جنوب جهانی بهره می برد

متخصIص از جوامع جنوب جهIانی به/در حوزه ی تجارت جهانی، و انتقال مستمر نیروی انسانی ماهر« ۳۶نابرابر

اما برخی بر این باورند که تالش دولت هایی مثل کانادا برای بهره مندی از مناسIIبات. کشورهای شمال جهانی

مساله. به خودی خود امری قابل نکوهش یا مناقشه آمیز نیست( به سان امر پیش داده ی تاریخی)نابرابر موجود 

نقش« پیش داده»اما اینجاست که نه فقط این قبیل دولت هIا به لحIاظ تIاریخی در شIکل گیری این وضIعیت 

ی امIروزِ آنIان از این وضIIعیت، بIIه بازتولیIد و تعمیIق آن«بهره مندی هوشIمندانه »فعالی ایفا کرده اند، بلکه 

unequal مبادله ی نابرابر )3۶  exchanges H)ا مفهومی ست برایHانی یHارت جهHتثمار در تجHدات نشان دادن اشکال پنهان اسHمعاه
 دراصHHطالح. این داللت داردهش ساختاری شرایط تجارِت برابر برای کشورهای توسعه نیافته اقتصادی در سطح بین المللی، که بر کا

Arghiri توسط اقتصاددان یونانی-فرانسوی آرگیری امانوئل )1۹۶2سال   Emmanuel HH)تگی  شد وضعHHو بعدها در نظریه ی وابس(
dependency  theory HH)ال ارزش . مورد استفاده و تعدیل و بسط قرار گرفتHHر انتقHHاین مفهوم به طور کلی ناظر است ب(value HH)از

توسHHعه ی)جوامع جنوب جهانی به شمال جهانی بر پایه ی اَبرسودهای انحصاری؛ پدیده ای که توامان هم بر وجود این شکاف تHHاریخی 
. استوار است، و هم این شکاف را مستمرا تشدید می کند( ناموزون
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هسته ی اصلی این نقش آفرینی همانا مشارکت در بازسازی مناسبات امپریالیستی سIIت کIIه موتIIور. می انجامد

. پیش ران سرمایه داری و گسترش جهانی آن بوده و هست

برای نشان دادن نقش فعال دولت کانادا در حفظ و پویش مناسIبات امپریالیسIتی و تعمیIق شIکاف نIابرابری

جهانی، باید سیاست های دولت کانادا در قبال دولت ایIران را در بافتIار همین مناسIبات مIورد بررسIی قIرار

دهیم. دیدیم که سیاست مهاجرپذیری یکی از ارکان تعیین کننIIده ی سیاسIIت گذاری های دولت کانIIادا بIIوده

موضوع فقط این نیست که وجود دایمی بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهایی چIIون. است

ایران پی گیری و تحقق این سیاست را برای دولت کانادا تسهیل کرده است، بلکه مسIIاله ی مهم تIIر سIIهم این

در مورد ایIران مشخصIاً بازتولیIد این عوامIل. دولت در بازتولید عوامل بحران آفرین در چنین کشورهایی ست

پیوند مستقیمی با تحکیم دیکتاتوری دارد، چرا که خفقان و سرکوب سیاسی حIIتی اگIIر به تنهIIایی مولIIد آن

(ظIاهری)در اینجا با این تنIاقض . بحران های چندگانه نباشد، بی گمان آن ها را تشدید کرده و دوام می بخشد

مواجه می شویم کIه دولت کانIادا همIواره از منتقIIدان بین المللی نقض سیسIتماتیک حقوق بشIر در ایIران و

سیاست های تروریستی دولت ایران بوده، و درست به همین دلیْل روابIط سیاسIی دو دولت عمIدتا تنش آمIیز

و)چنین استداللی از این رو نارساست که از قضا دولت ایاالت متحده هم عمIIدتا چIIنین موضIIعی . بوده است

این تناقض بدین صورت رفع می شود که این دست. نسبت به دولت ایران داشته است( حتی به شیوه ای قاطع تر

، درنهIایت بIه تثIبیت و بسIط۳۷رویارویی ها با دولت ایران، بنIا بIه مIاهیت اهIداف و منIافع اعالم نشده  شIان

صحت این مIدعا را می تIوان به طIIور مشIIخص بIا بررسIIی اثIرات. خودکامگی سیاسی در ایران منجر شده اند

تحریم های اقتصادی که مهم ترین اهIIرم. عمومی تحریم های اقتصادی وضع شده علیه دولت ایران ارزیابی کرد

بIIا( الف: اِِِعمال فشارهای تنبیهی بین المللی بر دولت ایران محسوب می شوند، به دولت ایران امکان داده اند تا

(امنیIIتی اش را بسIIط دهIIد؛ ب-تغییر اولویت بندی ها، انحصارات اقتصادی و سیاسی و زیرساخت های نظIIامی

پیامدهای ناکارآمدی ها و فساد ساختاری اش را به فشارها و توطئه های دشIمنان خIارجی نسIبت دهIد؛ و در

، دامنه ی خفقان سیاسی و ابعاد حذف و سرکوب معترضIIان و«شرایط استثنایی»با توسل به ( همان حال، ج

. مخالفان را به طور نامحدودی گسترش دهد

«متنIIاقض»و « ناکارآمد»ولی اگر به راستی چنین است، چرا دولت  ایاالت متحده و همراهIIانش بIIه سیاسIIت 

به طIور آشIکار وتحریم اقتصادی ادامه می دهند؟ پاسخ فشIرده آن اسIت کIه اگرچIه تحریم هIای اقتصIادی 

 برای اکثریت مردم ایران پیامدهای فاجعه باری داشته اند، امIا تIاکنون اهIداف اصIلی قIدرت هایانکارناپذیری

چرا که هدف کالن سازوکارهای امپریالیستی نه تضIIعیف یIIا. را به خوبی تأمین کرده اند( و حتی شرقی)غربی 

سرنگونی دولت  های خودکامه، بلکه منضبط سازِی آنان در راستای حفظ الگوهای مسلط در مناسبات جهIIانی ،

الگوهIای مسIلط در. امپریالیستی ست-و بعضا هم سو سازی آنان با اردوگاهی معیْن در عرصIه ی منازعIات بینا

نظام جهانی ، که خود درجهت تضمین منافع قدرت های برتر سرمایه داری شکل گرفته اند، حIIاوی دو مIIولفه ی

یکی تIIامین ملزومIIات محلی و منطقه ای انباشIIت جهIIانی سIIرمایه ؛ و دیگIIری، مهIIار و: بنیادی و هم بسته اند

حال کافی ست در نظIIر بیIIاوریم کIIه دولت. سرکوب مقاومت های ناگزیِر مردمی در برابر تحمیل این ملزومات

غربی اش، درعین اینکIIه هرچIIه بیشIIتر در مسIIیر خودکIIامگی« دشمنان»ایران طی فرآیند طوالنی مقابله با 

  ازجمله اهداف ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در پهنه ی رقابت  ها و ستیزهای بینا-امپریالیستی )در میان قدرت های رقیب(.3۷
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سیاسی و گسست از اراده ی عمومی حرکت کIرده، به لحIاظ اقتصIادی دقیقIا همIان سیاسIت های نولیIبرالی

پی گرفته اسIت؛ طوری کIه دشIوار بتIوان نظIام سیاسIی ( با جدیت تمام)قدرتمندش را « دشمنان»مطلوب 

سیاست های نولیبرالی را بر اکثریت جامعIIه« کارآمدی»دیگری را متصور شد که قادر بوده باشد با این حد از 

درنتیجه، تحریم هIIای اقتصIIادی. ۳۸تحمیل کند و با این درجه از سبعیت مقاومت های مردمی را سرکوب کند

تا جایی که قدرت دولت ایران را تقویت و امکانIIات مقIIاومت فرودسIIتان را( به سان یک سازوکار امپریالیستی)

.تضعیف کرده اند، دقیقاً مطابق اهداف طراحان اش پیش رفته اند

هIای واقعی و نمایشIی اش، در تحلیIل نهIایی در«یIاغی گری »پس، می توان گفت دولت ایران به رغم مجموع 

نظم جهانی، از تداوم الگوی سلطه ی امپریالیستی در خاورمیانIIه پاسIIداری کIIرده« ژاندارم منطقه اِی»کسوت 

چراکه خود زاییده  و وابسته ی همین نظام سلطه است و تنهIIا بIIدین طریق می توانIIد منIIافع. است )و می کند(

بIIدین. را تIIداوم بخشد( به مثIIابه ی دولت)اقتصادی انحصارِی نخبگان حاکم و شرایط بقای سیاسIIی خIIویش 

عمل کIIرد. اعتبار، وجود دولت های مقتدر در جنوب جهانی تکیه گاهی مغتنم برای بازتولید نظم مسIIلط است

آن ها به کانون های قدرت سرمایه داری امکان می دهد ضمن بهره برداری اقتصادی از شکاف عظیم نIابرابری در

این قبیل دولت های خودکIIامه ،. جهان، پیامدهای سیاسی آن را در جوامع و مناطق مختلف »مدیریت« کنند

امنیتی-از آنجا که در مسیر جدایی حداکثری از جامعه مستقیماً و به طور روزافزون بر پایه ی لرزان زور نظامی

 خارجی اتکا می کنند و لذا در هر دو وجه اقتصIIادیمی ایستند، خواه ناخواه هرچه بیشتر به حمایت قدرت های

سیاسی بIIرای« بدیلی»وانگهی، به وقت سقوط ناگزیر و نهایی  شان، تدارک . می گردند« معامله پذیر»و سیاسْی 

چون از یک سو،.  نخواهد بودو بر فراز سر مردم، کار چندان دشواری برای قدرت های مسلط« از بیرون»آنان، 

تحمیIIل درازمIIدت خفقIIان و سIIرکوب، نیروهIIای مIIترقی جامعIIه و امکانIIات رشIIد سیاسIIی و سIIازمان یابی

و از سوی دیگIIر، نبIIود چشIIم انداز خالصIIی از جهنم. محدود می کند/ستمدیدگان را تا مرزهای وخیمی نابود

های دسترس پذیر متمایل می سIIازد و بIIا تقIIویت«بدیل »موجود، بسیاری از مردم را از سر مستأصل به سمت 

دولت ایران را در جایگاه منجیIIان« مخالف»، قدرت های غربی «دشمن دشمِن مْن دوست من است»انگاره ی 

درست به میIIانجی- به طور متناقض نمایی - بنابراین، دولت ایران و دشمنان غربی اش . ۳۹آتی مردم برمی نشاند

این واقعیت را هم درنظر گرفت که دولت ایران به واسطه ی مجموعه خصلت ها و جهت گیری هHایش، نقش می باید در همین راستا 3۸
داعیه هHHای مHHذهبی و جاه طلبی هHHای. داشHHته است( بر بستر تنش های از پیش موجود)مهمی در تداوم و تشدید بحران در خاورمیانه 

درنهHHایت،. نظامی دولت ایران، اتخاذ رویکردهای مشابه از سوی دولت های عربستان و اسHHرائیل را تسHHهیل و تشHHدید کHHرد-سیاسی
شکل گیری چرخه ای هم افزا از این رویکردهHا خاورمیانHه را به لحHاظ سHتیزهای مHذهبی، تنش هHای قHومی و نظHامی گری بHه یکی از

وانگهی، از آنجا که سیاست خارجی ایران برپHایه ی تخاصHمی پرهیHاهو بHا دولت هHای ایHاالت. بحرانی ترین مناطق جهان بدل ساخت
متحده و اسرائیل تنظیم شده است، دولت ایران هم کمک شایانی به استقرار و بسط دکترین ضد تروریسم ایاالت متحده کرده اسHHت
و هم به بسط سیاست های استعماری دولت اسرائیل؛ همچنان که به اوج گیری چرخه ی نظامی گری و مسابقه ی تسHHلیحاتی در منطقHHه

«خطHر ایHران»نظامی دولت ایران در منطقه به دولت ایاالت متحده کمک کرد تا با بHرگ -جاه طلبی های سیاسی. خدمت کرده است
در هیچ یک از این موارد به نظر نمی رسد که دولت ایHران تهدیHدی جHدی بHرای منHافع. دولت عربستان را زیر نگین خود نگه دارد

ایاالت متحده و هم پیمانان اش بوده باشد؛ به عکس، عملکرد خام دولت ایران به سهم خود پیشبرد سیاسHHت های امپریالیسHHتی را بHHرای
(. دست کم با موجه نمایی آنها در سطح جهانی)دولت آمریکا و متحدانش تسهیل ساخت 

 بهHار عHربی در مصHر( درخHیزش یHا 5۷ بار دیگHر )هماننHد انقالب سازوکار بدیل سازِی امپریالیستی  اکنون به نظر می رسد این 3۹
تحوالت جغرافیای سیاسی ایران به جریان افتاده است: با تشدید بحران های سیاسی-اقتصادی در سال های اخیر ایHHران و خیزش هHHای
توده ای پیامد آنها و اعتراضات پایان ناپذیر روزمره، بر همگان معلوم شده که دولت جمهHHوری اسHالمی در آسHHتانه ی فروپاشHی قHHرار

 بHدیلتکHوین ارگانیکگرفته است. از آنجا که چهار دهه خفقان سیاسی و سرکوب بی امHان توسHط این دولت ضHدمردمْی امکانHات 
ستمدیدگان را مسدود و نابود ساخت، اکنون فضای مساعدی برای قدرت های جهانی فرآهم آمدهسیاسی اش از دل پیوستار مبارزات 

فرضی اش وجHHود« دشمنان»مطلوب خویش را به روی صحنه بیاورند؛ تو گویی یک تقسیم کار نانوشته میان دولت ایران و « بدیل»تا 
به همین دلیل است که رسانه های توده ای وابسته به این قدرت ها به طور همزمان به اسHطوره پردازی حHول رضHا پهلHوی. داشته است

و طHHنز تلخ. روی آورده اند؛ درست همان طور که با معلوم شدن سقوط اجتناب ناپذیر محمدرضاشاه، روح اهلل خمینی را به اوج رسHHاندند
اسHHت،( سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی)تاریخ آن که رضا پهلوی همانند خمینی در آن مقطع، خواهان حفظ ساختار ماشین سرکوب 
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مناقشات دیپلماتیک و تنش های سیاسی شان، شالوده  های نظم مسلط را متناسب با نیازهای امIIروز و فIIردای

این  هم سازی متناقض نما از آن روست که هستی مادی و منافع ویژه ی هIIر یIIک از. خویش بازتولید می کنند

دو طرْف با تاروپود نظم موجود درهم تنیده است و لذا به بازسازِی مستمر آن وابسIته اسIIت؛ گIیریم به لحIIاظ

وجه مسIIلم آن. درجه ی ثبات و قدرت تعیین کنندگی شان در دل این نظم، جایگاه های نابرابری داشته باشند

، هم نتیجه ی عملی(به زیان اکثریت فرودستان)است که تا اطالع ثانوی، تثبیت قوای نظام خودکامه در ایران 

این مناقشات و ستیزهاست، و هم اهداف راهبردی قدرت های جهانی )و حاکمIIان ایIIران( را تIIأمین می کنIIد؛

. دست کم تا آن دم که آستانه ی فروپاشی ساختار سیاسی حاکم بر ایران پدیدار گردد

تIا جIایی کIه بIه. بُرِد میان دولت ها، مسلماً بIه همین کلیIات محIدود نمی شIود-اما شرح این مناسبات بُرد

مربوط می شود، همIIراهی دولت کانIIادا بIIا(Iran-Canada-Affairs II)سابقه ی روابط دولت های کانادا و ایران 

، و جذب مستمر مهاجراِن گریزان از جهنم ایIIران(در رویارویی با دولت ایران)سیاست خارجی ایاالت متحده 

«مساله ی ایران»رویارویی کانادا با . تصویری کمابیش ایستاست، که پویایی روابط دوجانبه را توضیح نمی دهد

در فضای بین المللی و نوع بهره مندی اش از تحوالت درونی ایران، به واقع در فرآیند پیچیده تری انجIIام گرفتIIه

واکاوی زمینه های عمل کرد مناقشه انگیز دولت کانادا. است که بازشناسی ماهیت این روابط را دشوار می سازد

، بر تاریکی های این فرآیند پیچیده روشنی می اندازد؛ چIIرا کIIه۷۵۲در پی فاجعه ی سرنگونی هواپیمای پرواز 

. اهمیت این فاجعIIه و دادخIIواهی آن، نIIه در شIIمار«۴۰آن هواپیمIIا بارهIIا سIIقوط کIIرده در خانه هIIای ما»

جان باختگان و اصطالحاً »بی گناهی« آنان، بلکه دقیقاً در حقایقی ست که به طور بالقوه می تواند آشIIکار سIIازد:

خواه با نشان دادن مناسبات جهانی سلطه و پیوندهای ساختاری دولت های شمال و جنوب جهانی؛ و خواه بIIا

عیان سازی این خصلت ویژه ی دولت ایران که برای دستیابی به اهداف خIIود )یIIا تضIIمین بقIIای خIIویش(، -

 مرزی نمی شناسد.هیچ جنایتی فروگذار نمی کند و هیچبه معنای دقیق کالم- از 

فاجعه ای که از واقعیْت افسون ُزدایی می کند. 7

دیدیم که اقدامات دولت کانادا در همراهی با تحریم های اقتصادی علیه دولت ایIIران بIIه تحکیم غیرمسIIتقیم

دیکتاتوری در ایران کمک کرده است. و از آنجا که پیامدهای بحران زای تحکیم دیکتاتوری، سهم مIIوثری در

تشدید روند مهاجرت و جستجوی پناهندگی داشته اند، مناقشات سیاسی-دیپلماتیک میان دو دولت، نه فقIIط

نقش بازدارنده ای در سیاست بنیادین مهاجرپذیرِی کانادا نداشته اند، بلکIIه نهایتIIاً )در حIIوزه ی دسترسIIی بIIه

نیروی انسانی ایران( به آن یاری رسانده اند. اما ابعاد بهره مندی دولت کانادا از تداوم بحران درونی ایران فراتIIر

از جذب جوانان و افرادی می رود که به  واسطه ی مجموع فشIارها و سIتم های موجIود و/یIا فقIدان چشIم انداز

تا هم انقالب محتمل به گذاری معتدل دگردیسی یابد و هم مشارکت طبقه ی حاکم کنونی در نظام سیاسی بعدی تضHمین گHردد؛ تHا
افزون بHHر این، جHHذابیت. « گHHردداسHHالمی»سپاه پاسداران نظام سلطنتی« جایگزین »سپاه پاسداران نظام نظم سیاسی ظاهرا جدید، در 

از عوام فریHHبی مHHذهبی، چپ سHHتیزی و فوبیHHای: پهلوی برای بدیل سازِی امپریالیستی اشتراکات مهم آن بHHا نظHHام کنونی ست« بدیل»
سازی از رضا پهلوی همان قدر که در هم خHHوانی بHHا«بدیل»بنابراین، (. و نولیبرالیسم)سوسیالیسم، تا ایمان خالصانه به بارگاه بازار آزاد 

:در این باره نگاه کنید به. حفظ وضع موجود انجام می شود، از خواسته های ستمدیدگان ایران به دور است

.1۴۰1. خرداد 213«، فالخن شماره ی  و چه می خواهد؟درضا پهلوی چه می گویمنجنیق: »

(.آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه های ما. تعبیر حامد اسماعیلیون )۴۰
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زندگی متعارْف راه مهاجرت یا پناهجویی را در پیش گرفتنIد. چIرا کIه دولت کانIادا بIا »جهشIی کیفی« در

امتداد همین مسیر، به زودی کشور کانادا را به پناهگاهی امن برای حاکمIIان ایIIران و سIIرمایه های سIIرگردان

و البتIIه چنIIدان. به تعبیر هگل، تغییر در کمیت، از جایی به بعد به تغیIIیری کیفی انجامید. آنان بدل ساخت

برآمIIده از« فرصIIت های»ی دولت کانIIادا به روی «هوشIIمندانه »چون اگر گشودگی . هم جای شگفتی نیست

جهان نابرابر، معطوف به منافع اقتصادی )اصطالحاً منافع »ملی«( بوده باشد، همان طور که در فراز نقل شده از

 قاعدتاً بایIIد منشIIاء اثIIربی تفاوتی سرمایه به هنجارهای متعارف انسانیاداره ی مهاجرت کانادا پیداست، اصل 

می شد. لذا دیپلماسی سرسختانه ی دولت کانادا علیه نقض حقوق بشر و عملکردهIای تروریسIIتی دولت ایIران

بی تردیIIد هیچ کس به قIIدر نخبگIIان سیاسIIی ایIIران بIIه. محکوم بدان بود که به نمایشی توخالی بIIدل گIIردد

پوشالی بودن دیپلماسی مخالف خوان دولت کانادا واقف نشد، چون آن ها بیش از سایرین مخاطبان مسIIتقیم و

همزمان دو سیاست متضاد بودند. و در واقع، مقصود دولت کانادا تأمین نمی شد، اگر حاکمان ایران به معIIانی

از همین رو، تIIدابیر اطمینIIان بخش دیگIIری هم بIIرای. پِس پشت این شکل از رئال پولتیک واقف نمی شIIدند

ایIIدئولوژیک-از سوی دولت کانادا اتخاذ شد، نظIIیر برگIIزاری مناسIIک مIIذهبی« مراودات»دعوت به ادامه ی 

ُطرفه آن که این دست سیگنال های آشIIتی جویانه. مطلوب حاکمیت ایران در خیابان های شهرهای بزرگ کانادا

و دعوت کننده به همان هIIایی ارسIIال می شIIد کIIه دولت کانIIادا سیاسIIت های بنیادگرایانه شIIان را در مجIIامع

. دیپلماتیک جهانی محکوم می کرد

که تبهکاری سیاسی و اقتصIIادِی آنIIان)بدین ترتیب، پناه دادن به نخبگان سیاسی ریز و درشِت حاکم بر ایران 

، و اعطای تابعیت به آنان و خانواده های شIIان، بIIه رویه ی مرسIIوم دولت کانIIادا بIIرای(بر کسی پوشیده نیست

در این میIIان، برجسته سIIازی اخبIIار مربIIوط بIIه. جذب انبوه ثروت های تاراج شده ی مIIردم ایIIران مبIIدل شد

به کانIIادا، صIIرفاً تمهیدی سIIت بIIرای خاص نمIIایی این( نظیر خاوری)پناه بردن رسواترین اختالس گران مالی 

اعطIIای تIIابعیت بIIه مقامIIات دولت ایIIران از سIIوی دولت کانIIادا. پدیده و پوشاندن ابعاد واقعی و هولناک آن

سرمایه داری معقول و»پدیده ای نادر و تصادفی نبود، بلکه سیاستی هدفمند در امتداد همان منطق راهبردی 

دوتIIابعیتی بودن. پIIیروی می کند« سود و زیان»دولت کاناداست، که طبعا از قاعده ی عام محاسبات « معتدل

 به تIIدریج در فضIIای1۳۸۰بسیاری از مسئولین رده  باال و مدیران میانی دولت ایران دست کم از اوایIIل دهه ی 

رواج گسIترده  و نرمالیزه شIدن این پدیIده به تنهIایی حIاکی از آن اسIت کIه در. ۴1رسانه ای ایران علIنی شد

تنش های پرهیاهو و دیرینه ی بین دولت  های غربی و دولت ایران نقش مسلط از آن پروپاگاندای ایIIدئولوژیک

بی بنیادبودن داعیه ی مقابله ی دولت های غربی با مشIIی سیاسIIی دولت ایIIران در آنجIIا. است( در هر دو سو)

ایاالت متحIIده، بریتانیIIا و کانIIادا، و بIIا انIIدکی)آشکار می شود که شاخص ترین کشورهای مخالف خوان غربی 

و این خIIود. ۴۲، خود به بهشت  امن حاکمIIان ایIIران بIIدل شIIده اند(آلمان و اتریش و سوئیس و فرانسه: فاصله

با برمالشدن تابعیت آمریکاییدولت اسالمی حاکم بر ایران  یکی از نخستین جنجال های رسانه ای بر سر دوتابعیتی بودن مسئولین ۴1
عالالدین بروجردی، ریاست وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس درگرفت. به زودی در رونHHد افشHHاگری های متقابHHل و جنHHاحی، ابعHHاد
عظیم رواج این پدیده آشکار شد، تا اینکه در نهایت این پدیده همانند سایر تناقضات عظیم جمهوری اسHالمی، بHه واقعیHتی عHادی و

.گردیدبدیهی بدل 

دیکتاتورهHHا چنHHانهمدستی دولت های غربی با نظام هHHای دیکتHHاتوری و تHHامین »خHHانه ی دوم« بHHرای مسلط، سیاست پهنه ی  در ۴2
پدیده ی مرسوم و دیرینه ای ست که رد آن را حتی در آثار ادبی هم می توان پیدا کHHرد؛ ازجملHHه، در طHHنز گزنHHده ی رومن گHHاری در

پیوندیابی دوطرف. وجود این روابط زیرزمینی میان دشمنان اسمی، خاستگاه و ماهیتی چندوجهی دارد«. خداحافظ گاری کوپر: »کتاب
خHHانه ی»افزون بر این، دولت های غHHربی بHHا تHHامین . ، طبعا یک محمل مهم است(ثروت غارت شده از کشور مبداء)به میانجی سرمایه 

برای دیکتاتورها این هدف را دنبال می کنند که با افزایش وابستگی های متقابHHل، امکHHان تاثیرگHHذاری بHHر مشHHی سیاسHHی آنHHان« دوم
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ترجمان دیگری از این اصل کلی ست که سIرمایه نه فقIط هیچ مIرزی نمی شناسIد، بلکIه گشIاینده ی همه ی

تناقض مهم و دردناک اما در اینجاست که در حالی که حیات اکثریت فرودست مردم ایران. درهای بسته است

در اثر پیامدهای تحریم های اقتصادی با رنج هIIای بی امIIان و محنت روزافIIزوْن عجین شIIده، کسIIانی کIIه این

شIIان قIرار«دشIمنان»تحریم ها ظاهرا سیاست های مخرب آن ها را نشانه رفته، با آغوش بIاز مIورد اسIتقبال 

پس، بی راه نیست اگر بگوییم کوبیدن اغراق آمIیز دو طIرف بIر طبIل خصIومت های دوجانبIه در. ۴۳می گیرند

.است( روابط زیرزمینی )رسانه های مین استریم، بخشا تمهیدی برای پنهان سازی نیمه ی دیگر واقعیت 

بهشIت»در این میان، به واسطه ی عمل کرد فعIال دولت کانIادا در پاسIخ گویی بIه نیازهIای حاکمIان ایIران، 

بIدین تIرتیب،.  جایگاه و جذابیت ویژه ای نزد نخبگان سیاسIی ایIران و وابستگان شIان یافتIه است«کانادایی

سیاست دیرین دولت اسالمی ایIران بIرای تکثIیر خIویش در بIیرون از مرزهIایش، توسIط دشIمنان نIام دار

از. می یابند« خانه»غربی اش چنان تسهیل شIده کIه حاکمIان ایIران در زمین دشمنان شIان هم خIود را در 

همین روست که در سال های اخیر شاهد ظهور و رشد سریع البی های سیاسIی خIاص دولت ایIران در درون

افزایش شمار حامیان و وابسIتگان دولت ایIران و. بوده ایم( ازجمله در ایاالت متحده و کانادا)کشورهای غربی 

، و نیز ورود خیل کسانی که با دسترسی(و آمریکا)افزایش دامنه ی تحرکات سیاسی و رسانه ای آنان در کانادا 

(community)به امتیازات رانتی، از مزایای زیست دوگانه در هر دو کشIور بهIره می برنIد، نه فقIط جIامعه ی 

، بلکIIه قIIدرت البی هIIای وابسIIته بIIه۴۴ساکن این دو کشور را دچار شکاف مشهودی کرده است/ایرانیان مقیم

شIIکل گیری و رشIIد البی هIIای دولت ایIIران در کشIIورهای. دولت ایران را به طرز مشهودی افزایش داده است

به منظور« قلب دشمن»غربی تنها نشان گر تالش حاکمان ایران برای تاثیرنهادن بر روند سیاست گذاری ها در 

تداوم بقای سیاسی شان نیست؛ بلکه مهم تر از آن، نشان دهنده ی سازمان یابی فرامIرزی حاکمIان ایIران بIرای

«خلق»تاثیرگذاری بر فرآیند ناگزیِرِ گذار از جمهوری اسالمی و مشارکت فعال شان در سازوکار امپریالیسIIتی 

و سIایر)بنابراین، آسیب ها و مخاطرات سیاسIت گشIودگِی رنIدانه ی دولت  کانIادا . ۴۵بدیل سیاسی از باالست

به روی حاکمان ایران، صرفاً معطوف به رنج های گذشته و اکنون مIIردِم سIIتمدیده نیسIIت؛( دولت های غربی

بلکه خطر اصلی این سیاسِت دلدادگْی مختل سازِی روند تکوین بIIدیل سیاسIIِی رهIIایی بخش از دل مبIIارزات

و با نظر به رویدادهای اخیر شاید روشن تر شده باشد کIIه اگIIر این مختل سIIازِی. روزمره ی ستمدیدگان است

. هدفمند به ثمر برسد، بنیان های همه ی آن ستم ها و رنج ها در هیاتی جدید ماندگار خواهند شد

کارکرد حاکمان دیکتاتور و عوامHHل- از منظری کالن - درعین حال، اگر . را افزایش دهند( درجهت تضمین منافع اقتصادی خویش)
باشد، اجرای موثر این کارکرد شHHکننده از جHHانب آنHHان،( ملی )آنها تحمیل سرکوب گرانه ی مقتضیات نظم جهانی در حوزه های محلی 
محHافظت شHوند، یHا دسHت کم( در حیطه ی زنHدگی شخصی)مستلزم آن است که در برابر مخاطرات محتمل ناشی از این کHارکرد 

.    احساس اطمینان خاطر کنند

با نظر به وضHعیت پناهنHدگان و تبعیHدیان سیاسHی در کشHورهایاعطای تابعیت به مقامات جمهوری اسالمی، دیگر تناقض مهم ۴3
 قHHرار می گHHیرد؛ وحکمران و ستمدیده و رانده شده در جایگاهی هم ارز با جنایت کار و زخم زننده و زخم دیدهغربی عیان می شود: اینک 

.تجHربه ی سHتمدیدگی خHویش را اثبHات کندبایHد اصHالت اولی ست که در عین کنارآمدن با رنج مهیب بازگشت ترامای درون، می 
(. نمونه ی رسانه ای سنخ نمای این پدیده را در چینش برخی از مصاحبه های بی بی سی فارسی می توان یافت)

 بخشی از کامیونیتی ایرانی )با داعیه ی نمایندگی خواست ایرانیان کانادا( در امتداد خواسHت عادی سHازی روابHط بHا دولت ایHران،۴۴
خواهان برگزاری مسابقه ی فوتبال شد. 

  نخبگان طبقه ی حاکم کنونی بدین طریق قادر می شوند متناسب با شرایط روز رنگ عHوض کننHد و در هم سHازی بHا قHدرت های۴5
غربی خود را به سان بدیل نظام سیاسی کنونی آماده سازند و عرضه کنند. 
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۴۶به طور خالصه، هرچه اطمینان حاکمان ایران به »بی خطر«بودِن مخالف خوانی های دیپلمIاتیک  دولت کانIادا

بیشتر جلب شد، و روند انتقال ثروت های عمومی تاراج شده  به کانادا افIIزایش یIIافت، »درجه ی آزادی« دولت

در همین بستر مغازالت. کانادا برای مخالف خوانِی حداکثری یا تعلیق کامل روابط با دولت ایران کاهش یافت

(، به بهIIانه ی امضIIای برجIIام بIIا۲۰1۵بود که دولت جاستین ترودر بالفاصله پس از رسیدن به قدرت )اکتIIبر 

تIIا اینکIIه مخمصIIه ی ناهنگIIام ناشIIی از. شتابی نمایان مسیر عادی سازی روابط بIIا ایIIران را در پیش گIIرفت

دولت کانادا به رغم اظهارات و موضع گیری های تند اولیه ، و برخی.  از راه رسید۷۵۲سرنگونی هواپیمای پرواز 

، در عمIل نشIان داده اسIت کIه(نظیر اعالم روز ملی قربانیIان سIوانح هIوایی)مانورها و اقدامات سمبولیک 

چون از زمانی که سرمایه سررشIIته ی امIIور را به دسIIت. مایل/قادر نیست موضع قاطعی علیه ایران اتخاذ کند

می گیرد، درهم تنیدگی منافع و ابستگی های متقابل چنان شتابی می یابند که برگرداندن همه چیز به موقعیت

وانگهی، همه ی نشانه ها در سال های اخیر حاکی از آن اند که نظام سیاسIIی ایIIران. اولیه بسیار دشوار می شود

در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته  است. در این موقعیت خاص، مانند همه ی مقاطع تاریخِی مشابه، انبIIوهی از

و این رونIIد فIIرار. ثروت های تاراج شده با شتابی سرسام آور به جستجوی سرپناهی در خارج از کشور برمی آیند

در حIIال حاضIIر، کمIIترین امIIا در.}شتابزده ی سرمایه از ایران به واقع از چند سال گذشIIته آغIIاز شIIده است

بIIرای خریIIد« ایIIرانی»دسترس ترین فاکت در تأیید این گزاره، هجوم سرسام آور و رکوردشIIکن سIIرمایه های 

در نتیجه دولت کانادا مایل نیست این فرصت را به سادگی به رقیبان اش.{ مسکن و مستغالت در ترکیه است

. واگذار کند

در مخمصه ( ۷۵۲سرنگون سازی هواپیمای پرواز )اما آنچه که دولت کانادا را پس از وقوع آن جنایت هولناک 

قرار داده، پافشاری شماری از خانواده های قربانیان و همراهان شان برای پی گیری حقیقت این فاجعIIه و طلب

و از آنجIIا کIIه در کانIIادا نمی تIIوان. اجرای عدالت است، که عماًل به یIIک جنبش دادخIIواهی فراروئیIIده است

به سادگی فضای سیاسی ایران فعالین یک جنبش دادخواهی را به طور عریان سرکوب کرد و یا صدای شIIان را

به زور زندان و شکنجه و ارعاب خفه کرد، دولت کانIIادا می کوشIIد تمهیIIدات ظریف تIIری بIIرای دل جIIویی از

نمIIونه ی متIIاخر و مهم این نIIوع. مقامIIات دولت ایIIران و عادی سIIازی وضIIعیت بغIIرنج کنIIونی انجIIام دهد

فوتبال ایران برای برگزاری بازی دوسIIتانه  بIIا« ملی»، دعوت از تیم «دعوت به فراموشی»زمینه سازی  ها برای 

پس از آنکه در اثر ایستادگی و روشنگری ها و اعتراضIIات جنبش دادخIIواهی در کانIIادا. تیم فوتبال کاناداست

پیشبرد این تمهید عماًل ناکام ماند، دولت کانادا کوشید بIا ادعIای تصIمیم گیری مسIتقل مقامIات شIهری و

اما از جانب دیگر، بنا بIIه دالیIIل سIIاختاری. مسئولین فدراسیون در انجام این دعوت، از میزان فشارها بکاهد

ذکرشده، فشIIارها بIIرای عادی سIIازی روابIIط دو دولت چنIIان باالسIIت، کIIه دولت کانIIادا نمی توانIIد وظیفه ی

از همین رو بIIود کIIه هفته ای پس از آن ناکIIامی. را به تعویق بیاندازد« دعوت به فراموشی»زمینه سازی  برای 

.  رسوا، دولت کانادا این بار از تیم والیبال زنان ایران برای برگزاری بازی دوستانه در کانادا دعوت به عمل آورد

 

مرکز امنیت سایبری کانادا با انتشار گزارشی، ایHHران را در کنHHار سHHه کشHHور( 2۰1۹نوامبر ) 13۹۹در آبان : ک نمونه ی متاخر ی۴۶
.چین و روسیه و کره ی شمالی بزرگ ترین تهدید سایبری برای این کشور معرفی کرد
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جمع بندی: 

بنا به آنچه گفته شد، برای ارزیابی جایگاه دولت ها و نوع روابط آنان در متن مناسبات جهانی سIIلطه، به جIIای

تکیه بر نیت مندی های بیان شده  یا داعیه های رتوریک  در فضای سیال ستیزهای دیپلماتیک، می بایIIد نقش و

از یک سو، حاکمان خودکامه ی جIIوامعی. ۴۷عملکرد دولت ها در بازتولید این مناسبات را مورد بررسی قرار داد

مثل ایران منافع اقتصادی ویژه  و انحصاری خویش را در پاسداری از شالوده های نظم مسIIلط، در محIIدوده ی

و از سIIوی دیگIIر، پیشIIرفت اقتصIIادی و ثبIIات اجتمIIاعی. سIIرزمینی تحت »تصIIرف «شIIان می جویند

مرهون »بهره منIدی « طبقIIات حاکم شIIان از شIکاف ( نظیر کانادا)کانون های سرمایه داری « در رشک برانگیز»

عظیم نابرابری موجود در جهان، و نیز مشارکت فعال دولت هاشان در سازوکارهای امپریالیستی برای بازتولیIد

درنتیجه، با نوعی وابستگی ساختاری متقابل و یا نوعی تقسیم کار نانوشIIته در نظIIام قIIدرت. این شکاف است

، دیIIدیم کIIه به رغم داعیه هIIای مخIIالف خوان دولت«مساله ی ایIIران»مشخصاً و در رابطه با . جهانی مواجهیم

کانادا علیه نقض حقوق بشر و فعالیت های تروریستی توسط دولت ایران در عرصIIه ی دیپلماتیIIک، و سIIابقه ی

.دراز تنش های سیاسی دوجانبه، این دولت همواره از وجود و دوام بحران های درونی در ایران سود برده است

و درعین حال، با کمک به تحکیم نظام سیاسی خودکامه ی ایران، به بازتولید و استمرار این بحران هIIا کمIIک

خواه به طور ساختاری و غیرمستقیم، با مشارکت در تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران و نظایر: کرده است

.به نخبگان دولتی ایران و وابستگان شان در خIIاک خIIود« خانه ی دوم»آن؛ و خواه به طور مستقیم، با اعطای 

در همین راستا، دیدیم که مسیر مناسبات دولت کانادا با حاکمان ایران، به میانجی تقIIدم ملزومIIات سIIرمایه،

بر همین اساس، نشان دادیم کIIه چIIرا دولت. روند ناگزیر نزدیکی و هم سازی هرچه بیشتر را طی کرده است

 را به طور جدی پیگیری نماید، بلکه بنا۷۵۲پرونده ی سرنگونی هواپیمای پرواز مایل نیست /کانادا نه تنها قادر

، خواهان بازگشت به وضعیت عادی امور است، و لذا خود مIIانعی در برابIIر«سود و زیان»به محاسبات منطق 

.هدف اصلی دادخواهی، یعنی جستجوی حقیقت است

چIIون تIIا. با این اوصاف، به نظر می رسد چشم انداز تاریکی برای تغییر وضعیت ستم بار مردم ایران وجIIود دارد

جایی که به سرکوب فاعلیت سیاسی ستمدیدگان و مسدودسIازی چشIم انداز رهIایی بخش مربIوط می شIود،

و. به سIIر می برند« اتحIIادی مقIIدس»دشمنان مردم سIIتمدیده به رغم همه ی اختالفIIات و منازعات شIIان، در 

اما به یIIاد بیIIاوریم کIIه اگIIر در خIIیزش سIIتمدیدگان تIوان. به راستی هم، چشم انداز کنونْی امیدبخش نیست

دگرگون سازی نهفته نبود، چه نیازی بود به بسط مستمر سIازوکارهای سIرکوب و هم دسIتی مقIدس همه ی

حامد اسماعیلیون و سایر دادخواهان پرونده ی سرنگونی هواپیمای پIروازمحورهای ارتجاع. و به یاد بیاوریم که 

 با ایستادگی بر خواست بنیادین دادخواهْی قادر شدند هم تناقضات دولت کانIIادا را بIIرمال سIIازند، و هم۷۵۲

جنبشاینجاسIIت کIIه پتانسIIیل یکتIIای . مIIانعی در برابIIر سIIازوکارهای پرقIIدرت دفن حقیقت ایجIIاد کنند

درواقIIع، این. ۴۸ برای فهم انتقادی نظم سیاسی حاکم بر جهان و رویIIارویی بIIا آن آشIIکار می شIIوددادخواهی

درست به همین. می بخشدماهیت انقالبی حقیقت است که به روند جمعِی جستجوی حقیقْت قابلیتی انقالبی 

 با چنین روشی، برای مثال می توان نشان داد که در چهار دهه ی اخیر دولت اسرائیل برای پیشبرد و بسط و توجیHHه سیاسHHت های۴۷
اسHرائیلیکی از مقامHات ارشHد دولت نواستعماری خود هیچ دوستی بهتر از دولت های متوالی ایران نداشته است. )چنHد سHال پیش 

رسما چنین گزاره ای را در مورد دولت احمدی نژاد به زبان آورده بود.( 

  از این منظر، فارغ از نسبت آنها با اندیشه ی سیاسی چپ، آنان در فرآیند مبارزه شان به واقع با گوشه ای از مناسبات امپریالیستی۴۸
درگیر شده اند و ماهیت نظام قدرت جهانی را به چالش کشیده اند.
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 از مادران دادخIIواه، دولت ایIIران هنIIوز ازشماری و مرگ ۶۷ از کشتار سال ۳۴دلیل است که بعد از گذشت 

دیIوار بتIنی می کشIد وه دور گورسIتان خIاوران ، و سراسIیمه بIامکانIات دادخIواهی آن فاجعIه می هراسد

شIکننده ی آن دریIات جنبش هIای دادخIواهی، خIواه در اشIکال  تجرب. دوربین های کنIترلی نصIب می کند

نشان می دهند که مIIردم جویIIای حقیقت می تواننIIد قIIدرتیجهان، کشورهای سایر حوزه ی ایران و خواه در 

. وانگهی، اگر شالوده  های نظام سیاسی ایران بIIر کشIIتار و سIIرکوب عریIIانشکوفنده از پایین را سامان بدهند

« اسIتوار اسIت، جنبش۴۹ ازطریق »ناممکن کردن زندگیفرودستانمخالفان و معترضان، و بر کشتار تدریجی 

تخریب این شالوده هاست. درجهت یند مقاومت و مبارزه ی جمعی رآ کارآترین سالح برای خلق ف۵۰دادخواهی

 ونیرو هIIای انقالبی همچنین نشان می دهIIد کIIه ۷۵۲تجربه ی دادخواهی پرونده ی سرنگونی هواپیمای پرواز 

 نسIIبت بIIه »مسIIاله ی ایIIران«  را بIIهمیزبان سیاست ها ی ریاکارانه   ی دولت های قادرند در خارج کشور مترقی

چالش بکشند؛ سیاست هایی که با نام غلط انداز مهار رویه های افراطی حاکمان ایران، در عمل تنها بIه تقIویت

انتظIار طبعIا .انجامیده اند و تشدید ستم و استثمار بر مIردم ایIران و پوشIاندن حقیقت آنانقدرت انحصاری 

نمی رود با این اعتراضاْت رویه ی دولت های غربی تغییر چندانی بیابد، اما با افشای مIIاهیت اهIIداف و عمل کرد

آن ها می توان بر افکار عمومی در داخل و خIارج کشIور تIأثیر گذاشIت و از این طریIْق امکانIات دخالت گری

در مقابIل،. را کIاهش داد« بدیل سIازی از بIاال»قIدرت های جهIانی در رونIد آتی تحIوالت ایIران و مشخصIاً 

گفتمانی که از دولت های غربی انتظار و تقاضای مداخله گری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را دارد،

 ستم و سرکوب در جغرافیای رنج ایران را پنهIIان می سIIازدبازتولیدت ها در  فعال این دولهم دستیخواه ناخواه 

. و تصویری تحریف آمیز و تلطیف شده از نظم سلطه گرانه ی حاکم بر جهان عرضه می کند

جستجوی حقیقت و ایستادگی و روشنگری حول آن می تواند به ما عزم و هویت و نیروی جمعی ببخشIد، تIا

راه مبارزه با سQQتمگر، که ؛گردباد خطرات پیش رو پس بزنیم و برای به دست گرفتن تاریخ مان مهیا گردیم

   .5۱تدر خشم ما، و در »به خاطرسپردن« اس

1۴۰1 ن. ص. - خرداد 

*   *   * 
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 آنتونیو گرامشی: »دو راه برای کشتن وجود دارد: یکی که صراحتا با فعل کشتن مشخص می شود، دیگری معمHHوال در پس تعبHHیر۴۹
 باقی می ماند: شHHیوه ی تHHرور آهسHHته و مبهمی کHه انبHHوهی از همدسHHتان نHHامرئی را از میHHان می بHHرد؛ناممکن کردن زندگیظریف 

 و شعله های آتش، بی قاضی یا حکم«. دفتر سوم از دفترهای زندان. یوجین دور، زندگی گویHHا. برگرفتHHه ازکاله بوقی بدون مرتدسوزی
صفحه ی توئیتر حسن مرتضوی. 

- سHند مشHترک جمعی از زنHدانیان سیاسHی جHان به در بHرده از کشHتارهای رژیم»جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی بخش 5۰
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. 13۹2، اردیبهشت 12«، گفتگوهای زندان شماره جنبش دادخواهی و چالش های پیش رو- جلد دو »
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