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  اتاوا به نشريات علمی کانادائی دستور داد

 که از اين پس مقاالت پژوھشگران ايرانی را منتشر نکنند

 

دولت کانادا به نشريات علمی کشور دستور داد که از اين پس مقاالت پژوھشگران علمی به گزارش پرس تی وی، 

 .ايرانيان را منتشر نکنند

دانشگاھيان ايرانی که از روزنامه ھا و نشريات کانادائی برای انتشار مقاالتشان توافق نامه دريافت کرده بودند، 

دند که از اين پس به دليل تصميم سياسی اخير دولت کانادا پيغام تازه ای از سوی روزنامه ھا و مجالت دريافت کر

  . مقاالت آنھا منتشر نخواھد شد

روزنامه . مقالۀ يک استاديار دانشگاه ايرانی را با وجود توافق قبلی، نپذيرفت) ١( يک روزنامۀ روانپزشکی اخيراً 

ح کرده بود که علت چنين وضعيتی به و داليل پيشين را مطر» برای انتشار مقاله مجاز نيست«پاسخ گفته بود که 

فقدان حقوق «و گفته بود که اوتاوا به دليل عدم رعايت چيزی که . تصميم سياسی مربوط می شود و نه آکادميک

می نامد و عالوه بر اين به دليل تھديد امنيت کارمند کانادائی و اسرائيل به مأموريت » شھروندی شھروندان ايرانی

  .اتمه داده استديپلماتيکش درتھران خ

 روز ٥ دولت کانادا سفارت خود را در تھران بست و دستور داد که ديپلماتھای ايرانی ظرف ٢٠١٢ سپتامبر ٧

  .کانادا را ترک کنند
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به عنوان معنی دارترين « در يک بيانيۀ رسمی، وزير امور خارجۀ کانادا جان بيرد اظھار داشت که کانادا ايران را 

  ».ايران دائما موجوديت اسرائيل را تھديد می کند«و اضافه کرد که » نی می بيندتھديدات برای صلح جھا

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ايران رامين مھمانپرست تصميم اتاوا را مورد انتقاد قرار داد و آن تصميمی ضد 

  .ديپلماتيک و يک گام به سوی سياست ديکته شده توسط اسرائيل دانست

حرکات خصمانۀ دولت نژاد پرست فعلی در کانادا، در واقع روی خط سياسی ديکته «مھمانپرست اضافه کرد که 

  »شده توسط رژيم صھيونيستی ودولت بريتانيا است

کارشناسان بر اين باور ھستند که حرکت کانادا در قطع مناسبات ديپلماتيکش با ايران حاکی از تبعيت از رژيم 

  .اسرائيل است

تصميم «:  اظھار داشت که ٢٠١٢مبر  سپت١١تی وی  دانشگاھی اسماعيل سالمی در سايت پرسپژوھشگر 

 مناسبات ديپلماتيکش با جمھوری اسالمی ايران، ظاھرا از يک اشارۀ صھيونيستی بر می آيد عخصمانۀ کانادا در قط

شروطه با ملکۀ انگلستان ، و گفت فرمانبرداری از حاکميت سلطنت م»که در ساختار سياسی کشور نفوذ کرده است

 در رأس آن، کانادا می تواند به عنوان کشوری که از رژيم ھای استعماری دفاع می کند ديده شود که ٢اليزابت 

  .سعی می کند ملت ھای صلح جوئی مثل ايران را منزوی سازد

را از اسرائيل شان نخست وزير کانادا استفان ھارپر و وزيرش بيرد ھمچون ھميشه پشتيبانی بی قيد و شرط خود

  .يد کردند و برای رقصيدن با موسيقی اسرائيلی مشھور ھستندئتأ

  

) ١  

“Canadian Journal of Psychiatric Nursing Research” 

  :پی نوشت مترجم 

 از سوی اتاوا در کنتراست با خارج ساختن نام انه ایيم چنين تصميم بربر منشئشايد توضيح واضحات باشد که بگو

ه تروريستی و قرون وسطائی مانند مجاھدين خلق از فھرست تروريست ھا توسط ھمين دولت کانادا قرار يک گرو

  . خبرش را شنيديممی گيرد، که اخيراً 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ دسامبر ٢١

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/334 

 گزارش از پرس تی وی

٢٠١٢مبر  دس٢٠سازی، مرکز مطالعات جھانی   

 ترجمه توسط حميد محوی

Ottawa donne l’ordre à la presse scientifique canadienne de ne plus publier d’articles 

de scientifiques iraniens 

De Press TV 

Global Research, 20 décembre 2012 
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http://www.mondialisation.ca/ottawa-donne-lordre-a-la-presse-scientifique-canadienne-
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