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  بین الملل  

مواضع سیاست خارجی »ترودو«
انتخابات پارلمانی کانادا در حالی به پایان رس��ید که نتیجه آن به اذعان 
خبرگزاریه��ای بین المللی »تغییر بزرگ در دولت کانادا« و »شکس��ت 
سنگین دولت محافظه کار استفان هارپر پس از ۱۰ سال نخست وزیری«  

بود.
به منظور دریافت تصویر روشن تر از مواضع خارجی حزب لیبرال به رهبری 
»جاستین ترودو« نگاهی اجمالی به اظهارات و بیانیه های رهبر 43 ساله 
و نخست وزیر آینده کانادا در جریان مبارزات انتخاباتی می تواند راهگشا 
باشد هرچند در عالم سیاس��ت این موضوع اثبات شده که تفاوت زیادی 

بین رهبر یک حزب اپوزسیون و نخست وزیر وجود دارد.
»ترودو« پس��ر بزرگ ترودو نخست وزیر اس��بق کانادا است که در سال 
2۰۰8 توانس��ت از حوزه انتخاباتی پپینو در استان کبک به پارلمان کانادا 
راه بیابد و در ادامه فعالیت های سیاس��ی در س��ال 2۰۱3 به عنوان رهبر 

حزب لیبرال انتخاب شد.
 در جریان مبارزات و کمپین انتخاباتی ترودو 43 ساله به شدت از مواضع 
سیاست خارجی دولت اس��تفان هارپر و محافظه کاران انتقاد کرد. رهبر 
حزب لیبرال در جریان یک مناظره از تصویب قانون پیش��نهادی دولت 
محافظه کار که به دولت اختیار س��لب تابعیت و ش��هروندی کانادایی ها 
را م��ی داد، انتقاد کرد؛  قانونی که می توانس��ت با اس��تناد به دخالت یک 
شهروند کانادایی در اقدامات تروریس��تی، تابعیت و شهروندی این فرد 

را از او سلب کند.
رهبر حزب لیبرال در جریان مبارزات انتخاباتی اختالف نظر خود را با هارپر 
در موضوع رابطه با ایران اعالم و تصریح کرده بود که او خواهان حرکت در 
مسیر عادی سازی روابط با ایران است. دولت محافظه کار این کشور در 
سال 2۰۱2 ضمن قطع روابط با ایران، سفارت اوتاوا در تهران را بست. او 
در این باره گفته بود: »من امید خواهم داشت که کانادا قادر به بازگشایی 
مجدد سفارت خود باشد البته آنطور که من فهمیدم نگرانی های امنیتی 
منجر به تعطیلی و بستن آن ش��ده اما من مطمئنم راه هایی برای تعامل 

مجدد )با ایران( وجود دارد.«
به گزارش فارس، در موضوع مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه ۱+5 هم 
ترودو موضعی متفاوت از دولت هارپر در پیش گرفته بود و پیش از نهایی 
شدن »برجام« درباره موفقیت مذاکرات هسته ای گفته بود که »به طرز 

محتاط آمیزی خوش بین« است.
در موضوع مذاکرات هس��ته ای ایران، دولت اس��تفان هارپر ضمن ادامه 
مواضع به ش��دت ضد ایرانی خود، کاماًل مواضع��ی هماهنگ با بنیامین 

نتانیاهو و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده بود.
»ترودو« از حضور و ش��رکت کانادا در حمالت نظامی هوایی به مواضع 
داعش در عراق و س��وریه هم انتقاد کرده بود. رهب��ر حزب لیبرال تاکید 
ک��رده بود در صورت پیروزی به این حم��الت پایان می دهد چون »این 
حمالت به نتایجی که مردم آن را دوست داشته باشند، نینجامیده است.«

   ژورنال دفاعی جینز آی. اچ. اس آمریکا در این باره نوشت: صنعت هوا 
فضا در انتخابات کانادا موضوع مطرحی نبود اما جاستین ترودو، رهبر حزب 
لیبرال 2۰ سپتامبر اعالم کرده بود که اگر انتخاب شود اف 35 نخواهد خرید 
و ترجیح می دهد رقابتی آزاد و ش��فاف داش��ته باشد. این در حالی است که 
دولت اس��تفان هارپر، نخست وزیر سابق کانادا تالش زیادی برای تقویت 
نیروی هوایی این کشور کرد و جنگنده های اف 35 را به عنوان نسل بعدی 
خط مقدم جنگنده ه��ای تاکتیکی کانادا انتخاب کرده ب��ود. دولت هارپر 
همچنین هواپیماهای استراتژیک بوئینگ C۱7 و هلی کوپترهای بوئینگ 
CH47F چینوک خریداری کرد. با این حال ترودو در بیانیه بیستم سپتامبر 
خود همچنین اظهار کرده بود که تمایل دارد جنگنده های اف ۱8 قدیمی 
نیروهای هوایی خود را با هواپیماهای��ی ارزان تر و به صرفه تر از اف 35 به 
روز رسانی کند. با این حال اگر ترودو به این وعده انتخاباتی اش عمل کرده و 
توافق خرید اف 35 را تعلیق کند، بسیاری از شرکت های کانادایی که ساالنه 
قطعاتی را به ارزش صدها میلیون دالر برای کمپانی الکهید مارتین آمریکا 

فراهم می کنند نیز قراردادهای خود را از دست خواهند داد.

   خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی از مونترال به قلم ژاک لومیو درباره 
نتیجه انتخابات کانادا نوشت: بیشتر از »ترودومانیا« )شور و اشتیاق شدید 
برای ترودو، اصطالحی که در دوره به قدرت رسیدن پی یر الیوت ترودو 
در کانادا در س��ال ۱968 باب ش��د(، رأی تنبیهی ب��ه دولت محافظه کار 
کنونی استفان هارپر بود که به جاستین ترودو امکان داد اکثریت مطلق 
را در انتخابات پارلمانی کانادا به دس��ت بیاورد و نخس��ت وزیر آینده این 
کشور ش��ود. فردریک بوئالی استاد علوم سیاس��ی در دانشگاه آلبرتا در 
ادمونتون به خبرگزاری فرانسه گفت استفان هارپر با تصمیمش مبنی بر 
اینکه صرفا روی وجهه خود حساب کند و به تنهایی به مبارزه انتخاباتی 
بپردازد، این انتخابات را به »همه پرس��ی درباره شخصیت خود« تبدیل 
کرد. حتی خود هارپر متوجه این موضوع ش��ده ب��ود و در پایان مبارزات 
انتخاباتی اع��الم کرد: »این انتخابات درباره من نیس��ت«. کلود دنیس 
اس��تاد علوم سیاس��ی از دانش��گاه اوتاوا نیز اعالم ک��رد: »ترودومانیا تا 
حدی وجود داش��ت«. اشاره او به موجی بود که سال ۱968 موجب روی 
کار آمدن پی یر الیوت ترودو، پدر جاس��تین، شد. لیبرال ها با کسب ۱84 
کرس��ی از 338 کرسی به نخستین حزب سیاس��ی تاریخ سیاسی کانادا 
تبدیل شدند که در شرایطی در انتخابات پیروز شدند که در زمان انحالل 
پارلمان سومین حزب بودند. جاستین ترودو تنها دو سال پس از رسیدن 
به ریاست حزب لیبرال، به ۱۰ سال حاکمیت حزب محافظه کار پایان داد. 
آرا لیبرال ها در این انتخابات دو برابر بیشتر از سال 2۰۱۱ بود )39 درصد 
در مقابل ۱9 درصد( که تنها 34 کرس��ی پارلمان را به دست آورده بودند. 
پس از ۱۰ سال انزوای نس��بی در عرصه بین المللی، بازگشت لیبرال ها 
به قدرت احتماال با تعهد دوباره کانادا به ویژه در مورد مس��ئله آب و هوا 
و در نهادهای چند جانبه همچنین تغییر لحن این کش��ور در خصوص 
 مس��ائل امنیتی در جهان و پذیرش آوارگان سوری همراه خواهد بود.
پس از ۱۰ سال انزوای نسبی در عرصه بین المللی، بازگشت لیبرال ها 
به قدرت احتماال با تعهد دوباره کانادا به ویژه در مورد مسئله آب و هوا 
و در نهادهای چند جانبه همچنین تغییر لحن این کشور در خصوص 
 مسائل امنیتی در جهان و پذیرش آوارگان سوری همراه خواهد بود.

جاس��تین ترودو ک��ه در ابت��دای مب��ارزات انتخابات��ی در برابر دو 
رقی��ب قدرتمن��د یعن��ی اس��تفان هارپ��ر محافظ��ه کار و توماس 
مولک��ر سوس��یال دموک��رات کس��ی روی او حس��اب ب��از نک��رده 
 ب��ود، اکن��ون م��ی توان��د از ای��ن موفقیت ش��خصی به خ��ود ببالد.
ت��رودو در مثلثی فش��رده، توانس��ت با اب��راز تمایل ش��دید خود به 
تغیی��رات اکثری��ت رأی دهن��دگان را پ��س از ده س��ال حاکمیت 
 محافظ��ه کاران ب��ه ریاس��ت اس��تفان هارپر ب��ا خود هم��راه کند.

فرانس��وا پتری اس��تاد عل��وم سیاس��ی در دانش��گاه الوال کبک به 
خبرگزاری فرانس��ه گفت: »در نهایت این ترودو بود که توانس��ت هارپر 
را شکس��ت دهد ه��ر چند هارپر نیز ب��ه خوبی توانس��ت در مقابل جناح 
 مخالف که این بار بر خالف دفعات قبل متحد ش��ده بود، مقاومت کند«.

گزارش

بازتاب

جاستین ترودو در اولین گفت و گوی رسانه ای خود تاکید کرد 

تغییر سریع سیاست های کانادا درباره پناه جویان و حمله به داعش 

فصل تغییر در کانادا

 دوش�نبه هفته گذشته در چهل و دومین انتخابات عمومی کانادا، جاستین ترودو، رهبر 
ثمانه اکوان 
 گروه بین الملل 

حزب لیبرال این کشور توانست برای حزبش 338 صندلی در پارلمان در اختیار بگیرد 
و به این وسیله به عنوان نخست وزیر بعدی کانادا انتخاب شد. او توانست بر یک دهه 
تس�لط حزب محافظه کار و رهبر آن استفان هارپر بر سیاست کانادا، پایان دهد. هنوز 
مدت زمان زیادی از انتخاب ش�دن ترودو به عنوان نخس�ت وزیر جوان کانادا نگذش�ته و مطبوعات و رس�انه های زیادی 
نتوانسته اند برای گفت و گوهای اختصاصی با او قرار مالقات بگذارند. اما او در هر صورت توانست در میان تمام مشغله های 
کاری و پاس�خ دادن به پیام تبریک  کش�ورها و س�ران مختلف دنیا، با ش�بکه تلویزیونی CTVNEWS قرار گذاش�ته و 

گفت و گویی 45 دقیقه ای را با مجری این برنامه داشته باشد. جاستین ترودو، در واقع پیروزی خود را تا حد زیادی مدیون 
خاطرات خوب مردم از دوران سیاستمداری پدرش در کانادا است و این بار در گفت و گو با این شبکه تلویزیونی، در مورد 
بس�یاری از سیاس�ت هایی که قرار است در قبال مسایل مهم دنیا و همچنین مسایل داخلی کانادا در پیش بگیرد، صحبت 
کرده اس�ت. او در اولین تصمیم گیری بعد از انتخاب ش�دنش به عنوان نخس�ت وزیر کانادا اعالم کرد که کش�ورش را از 
ائتالف بین المللی مبارزه با داعش بیرون می کش�د و اعتقاد دارد این نوع مبارزه هوایی نمی تواند داعش را در خاورمیانه از 
بی�ن بب�رد. او با این حال سیاس�ت های نرم تری در قبال بح�ران مهاجران نیز دارد و در این گفت و گ�و به تفصیل در مورد 

نگاهش به اتفاقات دنیا و راهکارهایی که برای سیاست خارجی کشورش در نظر دارد، صحبت کرده است. 

چند ماه پیش چش�م انداز چندان روشنی پیش روی 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

ح�زب لیبرال کانادا و رهبر آن جاس�تین ترودو وجود 
نداش�ت. در آخرین نظر سنجی این حزب با حمایت 
از الیحه مناقشه برانگیز ضد ترور دولت محافظه کار 
به رده سوم نزول پیدا کرده بود و بیم آن می رفت احزاب چپ و میانه رویی مانند حزب 
دموکراس�ی نوین نی�ز فراتر از لیبرال ها قرار بگیرن�د. در کمپین بعدی اما رویکردهای 

واقعی حزب لیبرال مش�خص تر شد، محافظه کاران بی وقفه مورد حمله قرار گرفتند و 
معلوم ش�د ترودو می خواهد زمان بیش�تری برای نهادینه کردن تصویر جدید از حزب 
لیب�رال ص�رف کند تا اف�کار عموم�ی او را به عنوان بازمان�ده ژولیده م�وی پیر ترودو 
نشناس�ند که تجربه سیاس�ی چندانی ندارد. انتخابات فدرال اما چندی بعد نشان داد 
فرزند یکی از خوش نام ترین نخس�ت وزیران کانادا، رهبر حزب لیبرال نخس�ت وزیر 

جدید کانادا خواهد بود. 

پیروزی ترودو در نوزدهم اکتبر س��ال ج��اری میالدی در واقع نقط��ه اوج تبلیغات و کمپین 
انتخاباتی ای بود که در حدود س��ه ماه فعالیت شدید خود برای انتخابات پارلمانی را آغاز کرده 
بود. زمانی که در تاریخ دوم اوت سال جاری، استفن هارپر مجلس را برای برگزاری انتخابات 
بعدی، منحل اعالم کرد، در واقع ترودو نیمی از کانادا را با کمپین تبلیغاتی خود پیموده بود و امید 
زیادی به پیروزی در این انتخابات داشت. این کارزار انتخاباتی سه ماهه در واقع مقدمه ای بود 
برای دوران چهارساله نخست وزیری ترودو. حاال با اطمینان کامل از پیروزی قاطعی که حزب 
لیبرال در انتخابات داشته، نخست وزیر 43 ساله کانادا مشغول برنامه ریزی های گسترده برای 
اجرایی کردن شعارهایش در انتخابات است. در زیر می توانید متن کامل این گفت و گو راجع 

به وعده های انتخاباتی و آینده سیاست خارجی کانادا را مطالعه کنید. 
 هم اکنون ش�ما رس�ماً نخس�ت وزیر کانادا هس�تید. در واقع زمان، زمان 
پاس�خگویی به وعده های انتخاباتی اس�ت. حاال چگون�ه می خواهید بین 
اقداماتی که باید انجام دهید، اولویت بندی کنید؟ می توان فهرست مفصلی 

از مردم و سازمان هایی را دید که در انتظار تغییر در رویه دولت هستند. 
خوب، اولین کاری که باید انجام داد این اس��ت که درک کنیم که دیگر من تنها عضو یک 
حزب نیستم. باید درک کنیم که همه ما باید به شدت کار کنیم که کابینه فوق العاده ای را از 
بین تمام کانادایی ها در سراسر این کشور برای حزب لیبرال تشکیل دهیم که هر یک از آن ها 

بتوانند این طرح بلند پروازانه را برای کشور طراحی کرده و اجرایی سازند. 
در مورد وعده پذیرفتن در حدود 25 هزار پناه جو قبل از تعطیالت س�ال نو 

میالدی چطور؟ چطور می خواهید این کار را انجام دهید؟
خوب این کاری است که در مسیر درستش قرار گرفته و اجرایی می شود. 

پس فکر می کنید که ما تا روزهای سال نو میالدی، در حدود 25 هزار پناه جو 
را در کشورمان جا می دهیم؟ 

من می دانم که این برای مردمی که در جهان سیاس��ی پیرامون م��ا زندگی می کنند، مایه 
شگفتی است اما من به تعهداتی که داده ام بر پایه چارچوبی که عنوان کرده ام پایبند می مانم. 
قرار است همه با ما در این چارچوب همکاری کنند زیرا این تنها به این معنی نیست که این 
وعده به من کمک کرده که پیروز انتخابات ش��وم، نه، این وعده چیزی است که کانادایی ها 
می خواستند آن را بشنوند و آن را اجرایی شده ببینند پس کانادا باید با این اقدامات همراهی 
کند و در مسیر پیروزی در این راه گام بردارد زیرا کانادایی ها سزاوار این موفقیت ها هستند. 
اینکه مردمی که به ش�ما رای داده اند، به سرعت خواهان ایجاد تغییرات و 
اصالحات انتخاباتی هستند، برای شما چه معنایی دارد؟ فکر می کنید با چه 
سرعتی بتوانید این نقشه را اجرایی کنید و به سمت اصالحات پیش بروید؟ 
می توانم این را بگویم که این انتخابات، آخرین انتخاباتی بود که با این شیوه قدیمی اجرا شد 
اما علی الخصوص در دولتی که اکثریت را در دست دارد، ما در وهله اول می خواهیم به این 
مسئله اطمینان داشته باشیم که اقدامی که انجام می دهیم برای کانادا و کانادایی ها بهترین 
اقدام است. به همین دلیل به صورت گس��ترده و جدی با کارشناسان مربوط به این مسئله 
گفت و گ��و می کنیم و تمام امور را در نظر می گیریم چرا که تغییر دادن سیس��تم انتخاباتی 
کانادا، کار کوچکی نیست به همین خاطر هم من به کانادایی ها اطمینان دادم که این مسئله 

را خارج از تمام مسایل حزبی و به وسیله روشی غیر حزبی انجام می دهم. 

هفته گذشته ترودو در مقام رهبری لیبرال ها توانست انتخابات فدرال 
را با موفقیت چشمگیری پشت سر بگذارد و با ۱84 کرسی از 338 
کرسی مجلس عوام کانادا، محافظه کاران را بعد از یک دهه 
شکس��ت دهد و محافظه کاران به 99 کرسی بسنده 
کنند. با این حال نیازی به گفتن ندارد که پیشینه 
خانوادگی او نیز در ایجاد این تصویر مثبت 
نقش اساسی داش��ته است. باوجود اینکه 
جاس��تین، خانواده ای سیاسی داشت اما 
به اندازه کاف��ی در این خصوص آموزش 
ندی��ده بود. ترودو برای نخس��تین بار در 
س��ال 2۰۰8 توانس��ت به پارلمان کانادا 
راه یابد و در س��ال 2۰۱۱ نیز مجدداً یک 
کرس��ی از پارلمان را به خود اختصاص 
داد. وقت��ی ت��رودو در س��ال 2۰۱2 به 
عن��وان یک عضو پارلمان توانس��ت 
در یک مس��ابقه بوک��س خیریه از 
یک س��ناتور محافظ��ه کار پیروز 
شود، نمی دانس��ت تنها 3 سال با 
شکس��ت دادن محافظه کاران در 
انتخاب��ات پارلمان��ی فاصله دارد. 
وی یک س��ال بع��د ب��ه رهبری 
حزب لیبرال ارتق��ا یافت و برای 
جبران شکس��ت های پی در پی 
ای��ن ح��زب از محافظ��ه کاران 
ب��ه صرافت تجدید س��ازمان و 
ایجاد تغییراتی در حزب افتاد. 
پ��س از 3 شکس��ت متوالی 
در انتخاب��ات پارلمان��ی، 
در  کان��ادا  م��ردم  رای 
هفته گذش��ته را می توان 

رفراندومی دانس��ت بر سر کارنامه 9 ساله دولت محافظه کار استفان 
هارپر. محافظه کاران در س��ال های حکومت خ��ود دوبار رکود را به 
شهروندان کانادایی تحمیل کردند و امس��ال، در واقع دومین رکود 
اقتصادی کانادا در ش��ش س��ال اخیر بود. ش��اخصه های اقتصادی 
نیز در س��ال های حاکمیت محافظه کاران چشم انداز چندان موفقی 
نداش��ته و مثاًل بهای مس��کن در این مدت تقریبًا 3 برابر شده است. 
دولت هارپر تالش کرد با ایجاد تغییر درقوانین مربوط به وام مسکن، 
حباب ش��کل گرفته را از میان ببرد اما در این مهم  نیز موفق نشد. از 
سوی دیگر دولت محافظه کار کانادا همواره از سیاست های نتانیاهو 
در سرزمین های اش��غالی حمایت می کرد و ایران را عامل بی ثباتی 
منطقه می دانس��ت و دولت هارپر در س��پتامبر 2۰۱2 به بهانه آن چه 
تهدید ایران برای اسراییل خوانده ش��ده روابط دیپلماتیک خود را با 

تهران قطع کرده بود.
 وی پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای اعالم کرده بود اعتماد به 
ایران باعث پش��یمانی غرب در آینده نزدیک خواهد شد. این دولت 
همچنین س��ال گذش��ته با پیش��نهاد قطعنامه ای به مجمع عمومی 
سازمان ملل خواستار بررس��ی موارد نقض حقوق بشر در ایران شده 
بود. پیروزی حزب لیبرال البته تا حدودی نیز در گرو چنددس��تگی و 
شکافی که در حزب دموکراسی نوین ایجاد شده بود نیز هست. البته 
برخی نیز پیروزی ترودو را به شخصیت پرجذبه و نیز سیاست خاصی 

که در خصوص خرده فروشی دنبال می کند وابسته می دانند.

   امیدواری کانادا
ش��عارهای اصلی ت��رودو، یعنی »امی��د و کار سختکوش��انه« و نیز 
»تغیی��ر واقعی«، رأی هندگان کانادایی را مخی��ر به انتخاب از میان 
رهب��ری جوان، پر انرژی و کاریزماتیک و ت��داوم وضع موجود کرده 
بود. اتفاقی که در مورد ریاست جمهوری اوباما نیز افتاده بود؛ و البته 
همچون اوباما، ترودو نیز با جامعه ای درگیر با ناامیدی روبروست که 
از او انتظارات زیادی دارد. اکنون که افکار عمومی کانادا به س��مت 
چپ گرایش پیدا کرده، نخس��ت وزیر جدید ب��ا انفجار توقعات مردم 

مواجهه اس��ت و این وضعیت هم نقطه قوت وی محسوب می شود 
و هم نقطه ضعف او. جاناتان کی از همکاران س��ابق ترودو می گوید 
»پاشنه آشیل ترودو، ترس شدیدش از ناامید کردن مردم است و ترس 
خطرناک ترین ویژگی یک سیاست مدار است.« ترودو وعده تغییراتی 
اساس��ی را داده بود؛ خروج از ائتالف های جنگ طلب ماجراجویانه، 
بازس��ازی روابط دیپلماتیک با ایران، تجدیدنظر در سیاس��ت های 
ریاضتی اقتصادی، آس��ان ساختن مجدد شرایط مهاجرت به کانادا و 
واگذاری حل بحران سوریه به مردم آن کشور از جمله جنجالی ترین 
وعده های جاس��تین ترودو در دوران تبلیغ��ات انتخاباتی بود. اکنون 
افکار عمومی کانادا منتظر اجرایی شدن این تغییرات هستند.  طبقه 
متوس��ط کانادا در انتظار افزایش سیاس��ت های حمایتی و رفاهی و 
کاهش مالیات هاست. برخی محافل اقتصادی کانادا پیش از انتخابات 
اعالم کرده بودند که س��طح زندگی مردم کان��ادا دیگر نمی تواند به 
خاط��ر هزینه های گ��زاف ماجراجویی محافظ��ه کاران جنگ طلب 
آمریکایی تنزل یابد و دولت جدید باید به افزایش برد سیاست خارجی 

را در داخل مرزها جست وجو کند. 
ترودو نیز ساعاتی پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر جدید کانادا 
دستور خروج جنگنده های کانادایی از ائتالف غربی ضدداعش را صادر 
کرد. وی همچنین قول داده تا پایان سال 2۰۱5، 25 هزار پناه جوی 
سوری را بپذیرد. ترودو در دوران مبارزات انتخاباتی اعالم کرده بود 
سیاست ایران در خاورمیانه بسیار قابل توجیه تر از بازیگرانی است که 
تروریست ها را تقویت می کنند وی همچنین در خصوص مذاکرات 
هسته ای و جمع بندی مذاکرات نظر مثبتی داشت و آن را باعث تقویت 

ثبات خاورمیانه خوانده بود. 
به نظر می رس��د نخس��ت وزیر جدید در خصوص ارتباط با اسرائیل 
به همان راهی ب��رود که پدرش رفت. در س��ال ۱982 هنگامی که 
اسرائیلی ها لبنان را اشغال کردند، پیر ترودو در محکومیت این تهاجم 
پیش گام شد و سپس گفتگو با سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبری 

یاسر عرفات را نیز آغاز کرد.
گاردین

با وجود اینکه ترودو تازه به عنوان نخس�ت وزیر بعدی کانادا انتخاب ش�ده 
اس�ت، در عرصه بین الملل مورد توجه زیادی قرار گرفته است. نشریات در 
ایاالت متحده و انگلس�تان توجه زی�ادی به حزب لیبرال نش�ان داده اند به 
همین دلیل این پیروزی به سرعت با یک تلفن خصوصی از طرف کاخ سفید 

و اوباما همراه شد. 

در تلفن خصوصی ای که با اوباما داشتید در مورد چه مسایلی صحبت کردید؟ 
گفت و گوی تلفنی جالب و گرمی بود. اوباما به من گفت که با دیدن تصاویر من و کودکانم 
دقیقاً یاد تصاوی��ر دوران انتخابات خودش که به همراه دخترانش گرفته بود افتاده و اینکه 
آن ها حاال بزرگ شده اند. او گفت که آن ها زود بزرگ می شوند و من باید به بچه هایم بچسبم 
و توجه زیادی به آن ها نشان دهم. چرا که وقتی ما مشغول انجام دادن کار  هستیم، آن ها به 

سرعت بزرگ می شوند. به نظر من مسئله جالبی بود. 

و در مورد مأموریت هایی که جنگنده های کانادا در مبارزه با داعش انجام 
می دادند، ش�ما به س�رعت اع�الم کردید که کان�ادا را از ای�ن کار بیرون 

می کشید. 
بله اوباما به من گفت که شنیده است که من در مورد نقش کانادا در مبارزه با داعش به مردم 
وعده هایی داده ام و من گفتم بله. من به خاطر بسیاری مسایل انتخاب شده ام و این یکی از 
مسایلی است که من به مردم قول داده ام اما بعد از این نیز با وجود اینکه جنگنده های خود 
را به عراق نمی فرستیم سعی می کنیم نقشی جدی در مبارزه با داعش داشته باشیم و البته 

اقدامات زیادی هم هست که می توان در این خصوص انجام داد. 
و اوباما در این باره چه پیشنهادی داد؟ 

ما در مورد جزییات این مسئله صحبتی نکردیم. او می خواست مطمئن شود که هنوز کانادا 
در ای��ن مورد نقش خود را اجرایی می کند و اگر هم در مبارزه هوایی اقدامی انجام ندهد، در 

زمینه مسایل نظامی، در هر صورت با داعش مبارزه می کند.

گفت و گوی فوری با اوباما 


