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مقدمه
رواب��ط جمهوری اس��المی ای��ران و کانادا 
از همان روزهای آغازین انقالب اس��المی 
ب��ا چالش مواجه ش��د و تا کن��ون روزها و 
س��ال های پرفراز و نش��یبی را سپری کرده 
اس��ت. کشور کانادا نیز به تبعیت از غرب و 
با محوریت آمریکا سیاست های خود را بر 
مدار تقابل با ایران در پیش گرفت. اگرچه 
روابط ایران و کانادا در س��ال های گذش��ته 
عمدتاً با تنش همراه بوده است، اما در یک 
دهه گذش��ته و ب��ا روی کار آم��دن دولت 
محافظه کار استفن هارپر تنش های فی مابین 
بیش از هر زمان دیگری به اوج خود رسید 
و نهایت��اً وی در س��ال 2012 روابط خود را 
با ای��ران قطع کرد. هارپر با اتخاذ سیاس��ت 
نزدیک��ی  و  تهاجم��ی  و  یکجانبه گرایان��ه 
بی س��ابقه به اس��رائیل، در جری��ان پرونده 
هسته ای و تحریم های ناشی از آن، شدیدتر 
از آمری��کا و اروپ��ا و فرات��ر از تحریم های 
شورای امنیت دست به تحریم های یکجانبه 
علیه ایران و اتب��اع آن در کانادا زد. حزب 
لیبرال کان��ادا به رهبری جاس��تین ترودو با 

پی��روزی در انتخابات به یک دهه ق��درت محافظه کاران پایان داد. 
در جریان مبارزات و کمپین انتخاباتی، ترودو به ش��دت از مواضع 
سیاس��ت خارجی دولت اس��تفن هارپر و محافظه کاران به ویژه در 
م��ورد نزدیک��ی بیش از حد به رژیم صهیونیس��تی و سیاس��ت های 
تقابل جویانه با ایران انتقاد کرد و از س��رگیری ارتباط با ایران را در 
شعارهای انتخاباتی خود مطرح نمود. گزارش حاضر ضمن بررسی 
آث��ار و پیامدهای تیرگی و قطع روابط دو کش��ور در دوره هارپر، 
ب��ه چش��م انداز و احتماالت پیش روی این رواب��ط در دوره جدید 
پس��ابرجام و روی کار آمدن دولت جدید کانادا خواهد پرداخت. 
ب��رای این منظور، در بخش های نخس��ت مؤلفه ه��ای تأثیرگذار در 
سیاس��ت خارجی کانادا و پیش��ینه روابط آن با ایران از نظر خواهد 
گذشت و سپس در بخش اصلی، پیامدهای قطع روابط و سناریوهای 

پیش رو، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه روابط خارجی کانادا و ایران
به طور کلی، می توان س��ه نقطه عطف را در روابط عمدتاً تنش آمیز 
ایران و کانادا پس از انقالب مش��اهده کرد. نخستین نقطه عطف تنها 
یک س��ال بعد از پیروزی انقالب اس��المی به وقوع پیوست. پس از 
اش��غال س��فارت آمریکا توسط دانش��جویان انقالبی در سال 1358، 
س��فارت کانادا در ته��ران، 6 تن از دیپلمات ه��ای آمریکایی را که 

روابط ایران و کانادا و 
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به نظر می رسد سیاست خارجی کانادا در قبال جمهوری اسالمی ایران پس از یک دهه تنش در نتیجه سیاست های 
یکجانبه گرایانه دولت محافظه کار استفن هارپر، با روی کار آمدن جاستین ترودو لیبرال تعدیل خواهد شد. ترودو 
در چندین نوبت، از تمایل دولت خود برای از سرگیری مجدد روابط با ایران سخن گفته است. با توجه به فضای 
جدید شکل گرفته ناشی از توافق جامع هسته ای و تغییر دولت در کانادا، این نوشتار تالش دارد این مسائل را مورد 
بررسی قرار دهد؛ نخست، قطع روابط ایران و کانادا چه هزینه هایی برای ایران در برداشته است؟ دوم، از سرگیری 
روابط در فضای جدید چه منافع اقتصادی و احیانًا سیاس�ی برای ایران خواهد داش�ت؟ و س�وم، چه س�ناریوها و 

احتماالتی پیش روی برقراری مجدد روابط قرار دارد و راهبرد ایران چه باید باشد؟

تحلیل

:اشاره

یاسر نورعلی وند *

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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هنگام اشغال س��فارت آمریکا در محل س��فارتخانه نبودند، پناه داد 
و محرمان��ه موجبات خروج آنان را از ایران فراهم آورد. این مس��ئله 
موجب تیرگی روابط دو کش��ور شد و کانادا در همان سال، سفارت 
خود در ایران را تعطیل و س��فارت دانمارک را به عنوان حافظ منافع 
معرفی کرد و سفارت ایران در کانادا نیز به سطح کاردار تقلیل یافت. 
بع��د از خاتمه جنگ تحمیلی و به دنبال اب��راز تمایل مقامات اتاوا و 
تهران برای توس��عه روابط دوجانبه، سرانجام سفارت کانادا در سال 
1369 )18 اکتبر 1998م( در تهران فعالیت های عادی خود را از س��ر 
گرفت و مبادله س��فیر بین دو کشور در سال 1374 صورت پذیرفت. 
نقطه عطف دوم به تیرگی روابط کانادا و ایران به سال 1382 )2003 
می��الدی( در پی  م��رگ زهرا کاظمی، خبرن��گار و عکاس ایرانی- 
کانادایی، باز می گردد. این رویداد موجبات تیرگی روابط دو کشور 
را فراه��م آورد و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد 
و کنار گذاشته ش��دن سیاست تنش زدایی از دستور کار وزارت امور 
خارجه، تیره تر نیز ش��د. در آذرماه سال 1386 )2007( وزیر خارجه 
کانادا اعالم کرد دولت ایران از س��فیر این کش��ور خواسته تهران را 
ترک کند. این دستور دیپلماتیک را تهران پس از آن صادر کرد که 
دولت کانادا هیچ  یک از سفیران پیشنهادی ایران در اتاوا را نپذیرفته 
ب��ود. از این رو، ای��ران در اقدامی متقابل از جان مندی س��فیر کانادا 
خواس��ت به کشور خود بازگردد. بدین ترتیب، مندی به عنوان سفیر 
جدی��د کانادا در حالی که هنوز اس��توارنامه خ��ود را تقدیم محمود 
احمدی نژاد نکرده بود، مجبور به ترک تهران ش��د. نقطه عطف سوم 
در سال 1391 )2012 میالدی( به وقوع پیوست. در این سال، روابط 
س��رد و شکننده دیپلماتیک دو کشور که از سال 1386 به این سو در 
س��طح کاردار باقی مانده بود، مجدداً قطع ش��د. در 7 سپتامبر 2012 
برابر با 17 ش��هریور 1391، وزارت امور خارجه کانادا با اعالم بستن 
س��فارت خود در تهران و »عنصر نامطلوب توصیف کردن کارمندان 
سفارت ایران« در این کشور، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک خود با 
ایران کرد. این وزارتخانه همچنین از همه کارمندان سفارت ایران در 
خاک کانادا درخواس��ت کرد طی 5 روز خاک این کشور را ترک 
کنن��د. به طور خالصه، وزارت خارجه کان��ادا در بیانیه ای که صادر 
کرد، پنج دلیل را برای این اقدام خود برشمرد. این دالیل عبارتند از:

1. ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است؛
2. ایران در حال کمک رسانی به دولت بشار اسد است؛

3. ایران از اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در برنامه 

هسته ای خود امتناع می ورزد؛
4. ایران با لفاظیهای نژادپرس��تانه کشوری 

دیگر را )اسرائیل( تهدید می کند؛
5. ایران ناقض معاهده وین ناظر بر حس��ن 
اجرای وظایف دیپلماتیک و همچنین 

مصونیت دیپلماتیک است.
تن��ش در روابط ایران و کانادا در دوران 
نخست وزیری استفن هارپر به اوج خود رسید. 
 هارپر در یک دهه گذشته، با فاصله گرفتن از 
اصول سنتی چندجانبه گرایی، عمل گرایی و 
بی طرفی، سیاست خارجی کانادا را به سمت 
یکجانبه گرای��ی و رویکردهای افراط گرایانه 
س��وق داد. بی توجه��ی ب��ه نق��ش مجام��ع 
بین المللی به ویژه سازمان ملل، حمایت قاطع 
از رژیم صهیونیس��تی، تن��ش و تقابل با ایران 
و محور مقاومت، نزدیکی و ارتقاء مناسبات 
تجاری، سیاس��ی و امنیت��ی- نظامی با اعراب 
از جمل��ه مصادیق این رویکرد در سیاس��ت 

خارجی هارپر بود.

تحلیل آثار و پیامدهای قطع روابط
بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان معتقدند 
با وجود جایگاه مناسبی که کانادا در حوزه 
توان اقتصادی و فن��اوری دارد، اما از لحاظ 
سیاس��ی کش��ور تأثیرگ��ذاری به حس��اب 
نمی آید. در نگاه نخس��ت، شاید این دیدگاه 
درس��ت به نظر برس��د، ام��ا با کم��ی تأمل 
می توان دریافت جایگاه سیاس��ی این کشور 
به موازات رشد اقتصادی و صنعتی آن رو به 
ارتقاست. کسب شش دوره متوالی عضویت 
غیر دائم ش��ورای امنیت و تأثیرگذاری باال 
در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، 
عضوی��ت ای��ن کش��ور در نات��و و همچنین 
همس��ایگی آن ب��ا ایاالت متح��ده و روابط 
س��طح باال با کش��ورهای ب��زرگ اروپایی 
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همچ��ون بریتانیا، فرانس��ه و آلم��ان وزن و 
جای��گاه مناس��بی از لح��اظ سیاس��ی به این 
کش��ور بخش��یده اس��ت، اگرچه عموماً این 
کش��ور به عنوان یک قدرت اقتصادی دیده 
می ش��ود. با این مقدمه، در ادامه به بررس��ی 
آثار و پیامدهای قط��ع روابط کانادا با ایران 
می پردازیم. به طور کلی می توان این آثار به 

صورت زیر مورد شناسایی قرار داد:
1. ع�دم بهره برداری از پتانس�یل های 
اقتصادی: کانادا کش��ور صنعتی و برخوردار 
از فنّ��اوری روز دنیاس��ت و در حوزه صنایع 
و تجهیزات موت��وری، صنایع س��اختمانی و 
همچنی��ن صنای��ع پاالیش��گاهی از توانمندی 
باالیی برخوردار است و با توجه به نیاز ایران 
در دوران پس��اتحریم به فن��اوری روز جهان، 
کانادا می تواند بخش��ی از این نیاز را برطرف 
نماید. هم جواری این کشور با ایاالت متحده 
ای��ن امکان را فراه��م می کند که در صورت 
داش��تن روابطی مطلوب بت��وان فناوری های 
آمریکایی را از این کش��ور دریافت کرد. در 
مقابل، پس��ته و خشکبار و فرش از مزیت های 
صادراتی ایران به کانادا محس��وب می شوند. 
ارزیابی ها نش��ان می دهد ک��ه حجم تجارت 
ظرفی��ت  ای��ن  از  میان م��دت  در  فی مابی��ن 
برخ��وردار اس��ت ک��ه ب��ه س��طح 1 میلیارد 
دالر در س��ال برس��د. با وج��ود ظرفیت ها و 
پتانس��یل های فراوان همکاری متقابل، عوامل 
مختلفی از قبیل ش��رایط و مالحظات سیاسی 
و بین الملل��ی، موقعیت و فاصل��ه جغرافیایی، 
عدم ش��ناخت صحیح طرفین از ظرفیت های 
فق��دان موافقت نامه مهم  اقتصادی یکدیگر، 
تج��اری )اجتن��اب از اخذ مالی��ات مضاعف 
و همکاری ه��ای گمرکی و غی��ره( و وجود 
بازرگانی  مب��ادالت  تبعیض آمیز در  قوانی��ن 
دخیل بوده و این مس��ئله به ویژه در سال های 

اخیر بر س��طح تبادل هیئت ها و حجم مبادالت تجاری دو کشور تأثیر 
منفی گذاش��ته است. جدول زیر، حجم روابط تجاری دو کشور را بر 
اس��اس اطالعات منتشرشده توس��ط مرکز آمار کانادا از سال 2006 تا 

2010 نشان می دهد. )ارقام به دالر آمریکا محاسبه شده است(:

2006200720082009201020122015سال

صادرات 
کانادا به 

ایران
272.246254.689638.687373.0051159540

صادرات 
ایران به 

کانادا
39.23841.68337.38921.68637405

بر این اس��اس، اوج صادرات کانادا به ایران مربوط به سال 2008 
و باالترین حجم صادرات ایران به کانادا مربوط به سال 2007 است. 
ص��ادرات کان��ادا به ایران در س��ال 2009 کاه��ش و روابط تجاری 
دو کش��ور با نوسانات بیشتری مواجه ش��د. در سال 2010 صادرات 
ای��ران به کانادا با 69 درصد افزایش به حدود 37 میلیون دالر رس��ید 
و صادرات این کش��ور به ایران به 115 میلیون دالر کاهش یافت؛ اما 
در بازه زمانی 2010 تا کنون به س��بب تحریم های بین المللی ناشی از 
پرونده هسته ای و تحریم های یکجانبه کانادا علیه ایران، به تدریج از 
حجم روابط تجاری دو طرف کاسته شد و پس از قطع روابط سیاسی 

عماًل به سطح تجارت چمدانی تنزل پیدا کرده است.
2. عدم استفاده از ظرفیت های فرهنگی: بر طبق ارزیابی های 
مختل��ف اتباع ایرانی س��اکن در کانادا رقمی بی��ن 400 تا 600 هزار 
نفر و بزرگتری��ن جمعیت ایرانیان خارج از کش��ور بعد از آمریکا و 
انگلیس را تش��کیل می دهند. ایرانیان مقیم کانادا بهترین بازار هدف 
محصوالت ایرانی در کانادا هستند. نسل دوم این مهاجران ایرانی در 
مناصب و مجالس ملی و محلی کانادا صاحب نفوذ هستند و در نتیجه 
می ت��وان با توجه به حضور جامعه فرهیخته ایرانی مقیم کانادا، نه تنها 
بس��یاری از موانع تجاری سر راه صادرات را حل و فصل کرد، بلکه 
از آنها برای بهبود روابط سیاس��ی نیز بهره ب��رد. ایرانیان مقیم کانادا 
می توانند پیش��گامان رابطه اقتصادی ایران و کانادا باشند. چینی ها از 
این تجربه به خوبی در ایاالت متحده آمریکا بهره برده اند؛ آنها یک 
کلونی ب��زرگ در ایاالت متحده آمریکا دارن��د به ویژه آنکه ورود 
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ب��ه بازار آمریکا از یک ط��رف و ورود آمریکایی ها به بازار چین از 
طرف دیگر، توس��ط جامعه چینی مقیم آمریکا، تس��هیل شد. از این 
رو از مهاجران ایرانی مقیم کانادا می توان برای تش��کیل انجمن های 
دوس��تی در جهت تقویت دیپلماس��ی عمومی ای��ران در قبال کانادا 
برای رفع ایران هراس��ی سود جس��ت. با توجه به اینکه هدف تشکیل 
انجمن های دوستی بین کشورهای مختلف، بهره مندی از آثار حیاتی 
تحکیم و گس��ترش روابط دوس��تی و برادری بین مردم دو کشور با 
جلب منافع و پیش��برد اهداف مشترک علمی، ادبی، تاریخی، هنری، 
صنعتی، تجاری، ارتباطات اجتماعی و بازرگانی اس��ت، قطع روابط 

کانادا با ایران مانع بزرگی برای بهره برداری از این ظرفیت ها است.
3. نبود رابطه تجاری تأثیرگذار در تعدیل سیاست تشدید 
فشار بر ایران: روابط سطح باالی اقتصادی میان کشورها در بسیاری 
از مواقع به عنوان ضربه گیر تنش های سیاسی فی مابین عمل می نماید. 
به عنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا به سبب حجم تجارت باالیی 
که با چین دارند از مس��ائل حقوق بشری چین در بسیاری از موارد 
چشم پوش��ی می کنند. ش��اید اگر روابط اقتصادی ایران با کانادا در 
س��طح مطلوبی بود، دولت هارپر به راحتی نمی توانست به صورت 
یکجانب��ه روابط خود را با ایران به حالت تعلی��ق درآورد. به همین 
دلی��ل بود که این کش��ور در جریان پرونده هس��ته ای ایران با فراغ 
بال ش��دیدترین تحریم ها را حتی فراتر و شدیدتر از آمریکا و اروپا 
علیه ایران اعمال کرد. در همین راستا، در 26 جوالی 2010، هارپر 
اع��الم کرد، دولت کان��ادا می خواهد در ادامه و برای پش��تیبانی از 
تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، تحریم های جدیدی با نام 
»قانون اقدامات اقتصادی ویژه« وضع کند.   همان زمان، دولت کانادا 
اعالم کرد این تحریم ها به این دلیل وضع می شود که ایران تعهدات 
بین المللی خود را در قبال مصوبات پی درپی ش��ورای امنیت، مبنی 
بر توقف غنی سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
شکسته اس��ت. در نتیجه اعالم شد که دولت کانادا در یک رایزنی 
و همراهی با دولت های ایاالت متح��ده و دولت های اتحادیه اروپا 
و بنا بر قطعنامه 1929 س��ازمان ملل، وض��ع تحریم های جدید علیه 
ای��ران را در قال��ب »قانون اقدامات اقتصادی ویژه« در دس��تور کار 

قرار خواهد داد.
همچنین در یازدهم نوامبر 2011، دو روز پس از انتش��ار گزارش 
آژان��س بین المللی ان��رژی درب��اره ارزیابی از وضعیت غنی س��ازی 
اورانیوم در تأسیس��ات هس��ته ای ایران، دولت کانادا باز هم اقدام به 

گس��ترش تحریم ها کرد؛ این بار ممنوعیت 
م��راودات مالی با ای��ران و مراودات تجاری 
کاال ه��ا را تا جایی که همه نوع کاالهایی را 
که در صنایع پتروش��یمی، نفت و گاز ایران 
به کار برده شود، به لیس��ت تحریم ها افزود 
و همزم��ان ن��ام نهاد ها و اش��خاص حقیقی 
جدید را نیز به لیس��ت سیاه خود اضافه کرد. 
به طور کلی، بخش��ی از ای��ن ممنوعیت ها، 
ش��امل ممنوعیت گس��ترده مراودات مالی، 
ممنوعی��ت گس��ترده برای انج��ام معامالت 
مربوط به کاالهای کاربردی در صنعت نفت 
و گاز و پتروش��یمی )نه تنها با اشخاص معین 
بلک��ه با هر ف��رد و نهاد ایران��ی(، ممنوعیت 
ایجاد مؤسس��ات مال��ی توس��ط ایرانیان در 
کان��ادا و هر کانادایی در ایران و حتی ایجاد 
ش��عباتی از مؤسس��ات موج��ود، ممنوعیت 
س��رمایه گذاری در ه��ر نهادی که مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم ب��ا صنعت نف��ت و گاز ایران 
در ارتباط اس��ت و ممنوعی��ت ارائه کاال ها 
یا خدمات رس��انی در خص��وص و مرتبط با 
صنعت کش��تی رانی ایران ک��ه تحت اختیار 
کلی یا جزئی شرکت کشتی رانی جمهوری 
اس��المی ایران فعالیت می کند. همچنین در 
اواخ��ر ژوئن 2012، بانک ت��ی  دی کانادا1، 
به دنبال اعم��ال تحریم های اقتصادی دولت 
فدرال کانادا علیه جمهوری اس��المی ایران، 
اقدام به بس��تن حساب های بانکی  تعداد قابل 
توجهی از ایرانیان مقی��م کانادا کرد. عالوه 
بر این، در 11 دس��امبر 2012، دولت کانادا 
با اص��الح »قوانین اقدامات خاص اقتصادی« 
علیه جمهوری اس��المی ایران، در راس��تای 
اعمال فش��ار بیش��تر بر ایران، 98 نهاد ایرانی  
از جمله س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی و 
بس��یج را به بهانه حمایت از برنامه هس��ته ای 

1. TD Bank
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کشور، به لیست نهاد ها و اشخاص تحریمی 
اف��زود. به طور کلی، کانادا برای اعتراض به 
برنامه هس��ته ای، حقوق بشر و همچنین آنچه 
دخالت های منطقه ای ایران می خواند، عالوه 
بر اعم��ال تمامی تحریم های س��ازمان ملل، 
تحریم ه��ای جداگانه ای را علیه ایران اعمال 
کرده اس��ت. این رویکردها نش��ان می دهد 
کانادا خود را از متحدان��ش متمایز کرده و 
را  محافظه کاران، سیاست س��خت گیرانه ای 
در برابر ایران برگزیدند، به طوری که حتی 
پس از توافق جامع ایران با 1+5 نیز دست از 

تشدید فشار بر ایران برنداشتند.
4. افزای�ش خصوم�ت و دش�منی ب�ا 
ایران: تنش میان ایران و کانادا در سال های 
گذش��ته صرف��اً در قط��ع رواب��ط مح��دود 
نمانده، بلکه این کش��ور از هر فرصتی برای 
ضربه زدن و فشار بر ایران بهره برده است. به 
عنوان مثال، کانادا در همان روز نخست قطع 
روابط، بر مبنای مصوبه عدالت برای قربانیان 
قانون اساس��ی  این کشور، رس��ماً جمهوری 
اس��المی ای��ران را در لیس��ت کش��ور های 
حامی  تروریس��م قرار داد. کانادا با قراردادن 
فهرس��ت  در  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 
کش��ورهای حامی  تروریسم، عماًل مصونیت 
ای��ران را لغ��و و ام��کان قانون��ی  و حقوقی 
از جمهوری  ش��کایت ش��هروندان کان��ادا 
اس��المی ایران در دادگاه های این کشور را 
فراهم کرد. توقیف اموال جمهوری اسالمی 
ای��ران در کان��ادا به واس��طه ش��کایت یک 
ش��هروند آمریکایی  )از جمهوری اس��المی 
ایران( به دادگاه کانادا یکی از س��ناریوهایی 
بود که پس از  قراردادن جمهوری اس��المی 
ایران در فهرست کشورهای حامی  تروریسم 
از س��وی ای��ن کش��ور طراح��ی ش��د. قرار 
گرفتن جمهوری اس��المی ایران در فهرست 

کشورهای حامی  تروریس��م این کشور، در حالی است که بر اساس 
قوانین این کشور، همه دولت ها در کانادا دارای مصونیت می باشند.

دولت کانادا در ادامه تحرکات ضد ایرانی خود در 20 دس��امبر 
2012 ، گروهک منافقین را از لیس��ت رسمی  سازمان های تروریستی 
خ��ارج کرد. دول��ت هارپر در راس��تای تقابل وس��یع تر با جمهوری 
اس��المی ایران، همواره در پی  حمایت از جریان ها و گروه های ضد 
ایرانی  و تقویت آن ها بوده اس��ت. پن��اه دادن به خاوری متهم اصلی 
پرون��ده 3 هزار میلی��اردی و عدم همکاری با ایران برای دس��تگیری 
وی و اقدام دولت کانادا در خارج کردن گروهک منافقین از لیست 
رس��می  سازمان های تروریس��تی کانادا نیز در همین راس��تا معنا پیدا 
می  کند. یکی  از پیامدهای مهم این تصمیم این است که از این پس، 
اقدام��ات دفتر گروهک منافقین در کان��ادا قانونی  بوده و حمایت از 
این گروهک اعم از حمایت مالی، در زمره جرائم قضایی محس��وب 
نخواهد ش��د. کانادا، همچنین، در ادامه تحرکات ضد ایرانی، نیروی 
قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی را جایگزین گروهک منافقین 

در لیست رسمی  سازمان های تروریستی کانادا کرد. 
5. پیگیری قطعنامه های حقوق بش�ری علیه ایران: همان طور 
که پیش از این نیز عنوان ش��د، یکی از اصول سیاست خارجی کانادا 
توجه به مس��ئله حقوق بشر است. این کش��ور در طول دوره تیرگی 
روابط خود با ایران تالش بسیاری نموده تا از این ابزار علیه جمهوری 
اس��المی ایران بهره الزم را ببرد. در همین راستا، در سال های 2012، 
2013 و 2014 پیش نوی��س قطعنامه های��ی ب��ا محوری��ت کانادا، در 
ادامه تحرکات ضد ایرانی این کش��ور، در اقداماتی کاماًل سیاسی و 
با اس��تفاده ابزاری از حقوق بش��ر، علیه جمهوری اس��المی ایران در 
س��ازمان ملل متحد به تصویب رس��ید. در جمع بندی این بخش باید 
گف��ت، با توج��ه به ظرفیت های نهفت��ه در روابط با کان��ادا، واقعیت 
این اس��ت که تدوام ای��ن قطع رابطه، جمهوری اس��المی ایران را از 
فرصت های آن بی نصیب می سازد و در مقابل این امکان را در اختیار 
کانادا قرار می دهد که از طرق مختلف بر ایران فشار آورد. در بهبود 
روابط با کانادا، نه تنها این کشور می تواند به عنوان معبر و جایگزینی 
برای دسترس��ی به فناوری های روز آمریکایی و اروپایی به حس��اب 
آید، بلکه می توان از خصومت ها و اعمال فش��ارهای حقوق بشری و 

سیاسی آن نیز کاست.
نتیجه گیری

م��ا با دوره ای جدی��د در روابط ایران و کانادا مواجه هس��تیم که در 
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و چشم انداز آن 

صورت تدوین راهبرد صحیح از س��وی دس��تگاه دیپلماسی کشور، 
می تواند موجبات تأمین منافع ملی ما را فراهم س��ازد. از یک سو، با 
دستیابی به توافق جامع هسته ای و از میان برداشتن تحریم های سیاسی 
و اقتصادی، فضای جدیدی پیش روی سیاس��ت خارجی ایران قرار 
گرفت��ه که برای بهره ب��رداری هرچه بهت��ر از فرصت های آن، تداوم 
تیرگی روابط با کشورهای جهان از جمله کانادا بی معنی خواهد بود 
و از س��وی دیگر، در کانادا دولتی بر سر کار آمده که تمایل خود را 
در چندین نوبت برای ازس��رگیری مجدد روابط با ایران اعالم کرده 
اس��ت. دولت جدید به رهبری جاس��تین ترودو تمای��ل دارد همانند 
اروپایی ها سهمی از بازار ایران را در اختیار گیرد و در رقابت با آنها 
منافعی کس��ب نماید. ش��رکت های کانادایی به دنبال سرمایه گذاری 
و اس��تفاده از فرصت به وجود آمده پس از برجام هس��تند و چشم به 
حضور در بازارهای نوظهور ایران دارند. در این ش��رایط، پیش بینی 

می شود اوتاوا یکی از سه گزینه زیر را در پیش گیرد:
1. دول��ت کان��ادا به سیاس��ت خصمانه خود ادام��ه دهد. در این 
صورت دس��تاورد زیادی نصیب کانادا نخواهد ش��د و این کش��ور 
بی تردی��د در ایرانی که بعد از توافق خواهیم دید، جایگاهی نخواهد 
داش��ت. هرچند بازگش��ت به وضعیت دیپلماتیک گذش��ته و رش��د 
اقتصادی در ایران آرام و تدریجی خواهد بود، اما در طوالنی مدت، 
منافع جذابی به ارمغان خواهد آورد. البته، اتخاذ این رویکرد با توجه 

سیاست های دولت جدید ترودو ضعیف ترین احتمال است.
2. کان��ادا از متح��دان آمریکای��ی و اروپایی خ��ود پیروی کند. 
انتخاب این مس��یر، باعث دوستی و آش��تی بزرگی نخواهد شد، اما 
تنش زدایی در روابط دو طرف را به ارمغان می آورد. در این رویکرد، 
کان��ادا آرام و با دقت مواضع خود را تعدیل می کند و برای قدم های 
بعدی و همکاری در آینده آماده می شود و در واقع ارتقای روابط را 
به ص��ورت مرحله ای و پلکانی در پیش می گیرد. به عنوان مثال، گام 
اول می تواند ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه ها 
باش��د. تجارب گذشته و ش��رایط موجود حاکی از این است که این 

گزینه محتمل ترین انتخاب پیش روی کانادا و ایران است.
3. کانادا دوراندیش باش��د و تشخیص دهد که ایران پتانسیل آن 
را دارد ک��ه بیش از پیش ب��ه عنوان قدرت مهمی در منطقه مس��تقر 
ش��ود. این ظرفیت تا به انجام رسیدن فاصله دارد، اما کانادا می تواند 
تصمیم بگیرد تا در جریان استقرار مجدد ایران در بازارهای جهانی و 
ساختار امنیت منطقه ای، جایگاه یک شریک فعال را داشته باشد و از 

قافله عقب نماند. این گزینه به تحوالت آتی 
میان روابط ایران با آمریکا و اروپا و س��مت 

و سوی آن بستگی زیادی دارد.
هر کدام از س��ه گزینه باال که در دستور 
کار مقامات سیاس��ت خارجی کان��ادا قرار 
گیرد، پیشبرد آن بی تردید با ملحوظ داشتن 
مؤلفه های اثرگذار بر سیاس��ت خارجی این 
کش��ور که در بخش نخس��ت این نوشتار به 
آن پرداختیم، گره خواهد خورد. از این رو، 
نباید انتظار داشت که با بهبود روابط، کانادا 
اعمال فش��ارهای حقوق بش��ری علیه ایران 
را به عنوان یک اب��زار کنار بگذارد و نقش 
متغیر آمریکا، اسرائیل و حتی اروپا در تنظیم 
روابط خود با ایران را نادیده بگیرد. در پایان 
به عنوان یک راهبرد می توان گفت، با توجه 
به اینکه ش��رکت های آمریکایی دسترس��ی 
مستقیم به ایران را نخواهند داشت و در نتیجه 
ایران برای گس��ترش و رقابتی کردن روابط 
تجاری خود، باید به دنبال کشورهایی باشد 
که از فناوری و توان رقابت با ش��رکت های 
اروپایی برخوردار باش��ند، کانادا می تواند به 
عنوان بهترین جایگزین پیش روی ایران قرار 

گیرد )در چارچوب گزینه دوم(.




