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 سربازان کانادائی را به خاطر سياست های 
 !ندهيد جنگ طلبانه بوش به کشتن

 
 ٢٠٠٧در سال .  در افغانستان کشته می شود٢٠٠١هفتاد و هشتمين سرباز کانادائی است که از سال  )١(اتيان گانتير

کشته شدگان .  تن کانادائی٢٧ تن از آنان امريکائی بودند و ١١٠  سرباز در افغانستان کشته شدند که٢١٩مجموعا 
کبک هستند که اخيرا به افغانستان اعزام شده اند و اين مسئله درگيری " ون گوک"اخير کانادا بيشتر از واحدزبده 

های سياسی بين حزب استقالل طلب کبک و دولت محافظه کار هارپرـ که خواهان حضور درازمدت سربازان 
حمايت از ماموريت نيروها در % ٣٣کبکی ها در حال حاضر با  . نادائی در افغانستان است ـ را تشديد کرده استکا

نيروهای کانادائی در حال حاضر دراستان قندهار مستقر هستند . افغانستان کمترين استان حامی حضور ارتش هستند
 .ون چندين عمليات انجام داده اندو مستقيما در درگيری بانيروهای طالبان شرکت دارند و تا کن

 
  علت اعزام سربازان کانادائی به افغانستان 

دولت جورج بوش بااستفاده از فرصت تاريخی . سربازان کانادا به درخواست آمريکا و ناتو به افغانستان اعزام شدند
دت جهانی عليه که باعث وح٢٠٠١به دست آمده در پی انفجار برج های تجارت جهانی نيويورک در سپتامبر 

تروريسم و مظلوميت امريکا شد،با کمک ناتو به افغانستان حمله کرد و دولت طالبان را که با حمايت سازمان سيا و 
  .سازمان ضد اطالعات ارتش پاکستان سازماندهی و به قدرت رسيده بود،سرنگون کرد

ز برای حفاظت از صلح در زمان نخست بالطبع با توجه به نقش تاريخی کانادا در ماموريت صلح،اين ماموريت ني
با نخست وزيری هارپر . وزير ژان کريتين ـ که در سياست خارجی مستقل از آمريکا عمل می کرد ـ صورت گرفت

عمليات نظامی و درگيری در " اسم مستعار"ايجاد صلح. اين ماموريت برای ايجاد صلح تغيير يافت٢٠٠٦در سال 
ست که به نوعی برای فريب افکار عمومی کانادا از طرح های سياستمداران راست خط اول برای سربازان کانادائی ا

 با افزايش سربازان کشته شده ی کانادايی،افکار عمومی.گرای آمريکا و دنباله روهای کانادائی آنان است
  . کانادا هم به شدت تحت تاثير قرار می گيرد

به همين دليل هارپر که . های کانادا از افغانستان بودنداز مردم خواهان خروج نيرو% ٥٠ بيش از٢٠٠٧در اکتبر 
سياستمدار دست راستی توانائی است از ضعف رهبری استفان ديان در حزب ليبرال نهايت استفاده را کرد و با تشکيل 
يک کميته در مورد آينده نيروهای کانادا در افغانستان به رهبری جان منلی وزيرامورخارجه دولت ليبرال ژان 

وی با يک تير دو . که هر دو به جناح راست حزب تعلق داشتند،استفاده کرد) جانشين کريتين(ريتين و رقيبپل مارتين ک
از يک سو اختالفات داخلی ليبرال ها را بيشتر کرد و از سوی ديگر يک مانور سياسی تبليغاتی فراحزبی : نشان زد

  . برای جلب نظرات مردم کاناداانجام داد
 ترک ٢٠٠٩کانادا نبايد افغانستان را بعد از سال " منتشر شد پيشنهاد شده که ٢٠٠٨يته منلی که ژانويه در گزارش کم

، يعنی همان زمانی که هارپر زير فشار افکار عمومی، به احزاب مخالف برای خروج نيروها قول داده بود و "کند
  .  ژانويه می خواست به دست آورد٢٨ر اين همان نتيجه ای بود که هارپر در آستانه بازشدن دوباره مجلس د

% ٣٧بر اساس آخرين نظرسنجی های اعالم شده، از يک سو درصد کسانی که خواهان خروج نيروها هستند به 
 ٢٠٠٩و از سوی ديگر يک ضربه سياسی به استفان ديان وارد شد که بر خروج نيروها در سال ) ٢(کاهش يافت

با حضور ديان در افغانستان بود که اتفاقابدون اطالع دولت و مالقات با اعالم اين گزارش همزمان . اصرار داشت
  .ارتشی هاانجام گرفته بود

منلی در اين گزارش تاکيد دارد که کانادا نبايد از افغانستان خارج شود، زيرا اعتماد دولت های دوست وافغانستان را 
نيروهای ارتش افغان آموزش بدهد تا آنان بعد از خروج وی پيشنهاد می کند که کانادا بايستی به . از دست خواهد داد

کانادا در حال حاضرعمده ترين نيروی اصلی جنگی در . کانادا، آمادگی کامل برای دفاع از افغانستان را داشته باشند
 با او ادامه می دهد که امکان ماموريت حفاظت از صلح وجود ندارد و اين ماموريت بايد آموزش توام.افغانستان است

  .عمليات جنگی باشد
در پارلمان مطرح کرده ) ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٧(اين نتيجه گيری همان خواستی بود که حميد کرزای در سفرش به کانادا 

  ) ٤.(دی پی توسط مقامات نظامی کانادايی برای کرزای نوشته شده بود. سخنرانی ای که به گفته حزب ان) ٣.(بود
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اگر سئوال کميته بررسی آينده افغانستان اين بود که آيااستراتژی نيروهای ناتو در افغانستان کارآمد بوده است؟ به گفته 
  ) ٥.(ی توماس والکوم ستون نويس تورنتو استار، در اين صورت جک ليتون و استفان ديون وضعيت بهتری داشتند

است که نسبت به % ٢٫٦تلفات سربازان کانادايی برابر با بر اساس گزارش منابع نزديک به وزرات دفاع، آمار 
نيروهای آمريکا و انگليس بيشتر است و نسبت به جنگ جهانی دوم هم بيشتر است که نشانگر خطرناک بودن منطقه 

  .نيروهای انگليسی در استان هلمند که همجوار قندهار است، فعاليت می کنند) ٦.(عملياتی کانادا در قندهار است
  باط دوگانه ما با حضور ارتش کانادا در افغانستانارت

صرف نظر از اينکه ما ايرانيها تجربه تلخی از جنگ داريم که هنوز زخمهای آن التيام نيافته است و اثرات اجتماعی، 
اقتصادی و سياسی آن هنوز در شهرهای مرزی و حتی تهران هست و کينه های نژادی آن همچنان زبانه می 

  .بنابر اين ما در مورد جنگ حساس تر هستيم.ز مهاجران قربانيان بالفصل جنگ بوده اندکشد،بسياری ا
به عنوان يک کانادائی ماموريت . حضور نيروهای کانادا در افغانستان از چند جنبه برای ما قابل بررسی است

 ٧٨به اضافه کشته شدن )٧. (ه است ميليارد دالر تا تابستان گذشته برای مردم کانادا هزينه داشت٤٫١افغانستان بالغ بر 
و از سوی ديگر درگيری مستقيم که به تلفات . سرباز و زخمی شدن عده ای ديگر که قابل محاسبه عددی نيست

  .غيرنظاميان زيادی منجر ميشود تاثير منفی بر اعتبار جهانی کانادا دارد
غانستان با ايران يکی از طوالنی ترين مرزها همچنين به عنوان يک ايرانی شهروند کانادا بايد در نظر داشت که اف

اهميت اين مسئله وقتی بيشتر می شود . رادارد و بالطبع هر دولتی در ايران به شدت مسائل آن را با دقت دنبال می کند
  . که دولت های ناتو در افغانستان به رهبری آمريکا با رژيم ايران روابط خصمانه ای دارند

در سياست خارجی مستقل عمل نمی کند، بلکه در همسوئی کامل با آمريکا و اسرائيل حرکت از آنجا که دولت هارپر 
در دوران هارپر، کانادا به طور رسمی . می کند، برای ما اين حضور و علت سياسی آن حساسيت بيشتری می طلبد

المللی دولتهای قبلی را ازاسرائيل در سازمان ملل دفاع می کند و سياست پنهان کاری و نقش خنثی در مجامع بين 
  )٨.(وزير امور خارجه اسرائيل کانادا را بهترين دوست اسرائيل می خواند. کنار گذاشته است

بنابر اين افغانستان به نوعی مدتی است که محل تالقی سياست ها و تالشهای نومحافظه کاران آمريکا و البی قدرتمند 
 است و از سوی ديگر رهبری طلبی رهبران ديکتاتوری واليت اسرائيل برای حمله آمريکا عليه جمهوری اسالمی

فقيه بر جهان اسالم عليه طالبان و بن الدن، امکان تالقی دو نيرو را در پی دارد که اثرات منفی بر جامعه ايرانی 
 .کاناداخواهد داشت
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