
 (32)شمارهپیاپی6231زمستان،32،شمارهششمهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 

 

 

 

 

 کوبا در روابط ایران و امریکا -زدایی امریکا  امکان کاربرد الگوی تنش


 2محسن اسالمی - 1جلیل بیات


36/3/6231تاریخپذیرش:-63/7/6233تاریخدریافت:



 چکیده
خبرازسرگیریروابطامریکاوکوبابهمهمترینخبرسیاسی3۴6۰درهفدهمدسامبر

جهاندرطولچنددههاخیرتبدیلشد.دراینمیانبرخیپژوهشگرانازامکانتکراراین
برایروابطایران برخیشباهت-تجربه وجود سخنگفتند. کوباامریکا و ایران میان ها

امریکاستیزیهمچونحکومت اینهایانقالبی، ،تحتتحریمقرارگرفتنازسویامریکا
کوبا-زداییامریکاآیاکاربردالگویتنشکهکند.پرسشایناستگزارهراتقویتمی

 امریکا و روابطایران استامکاندر بهپذیر توجه با پژوهشایناستکه پاسخسوال ؟
المللیایوبینهایمنطقههامیانایرانوکوبادرسطحسیستمیکمانندفشاربرخیتفاوت

الملل،ادراکمتفاوتمتفاوتودرسطحواحدمانندجایگاهمتفاوتدوکشوردرنظامبین
امکان؛رهبراندوکشورنسبتبهامریکا،ارتباطمتفاوتجوامعدوکشورباجامعهامریکا

دارد.رویکرداینکوبادرروابطایرانوامریکاوجودن-زداییامریکاکاربردالگویتنش
ایاست.هاکتابخانهایوشیوهگردآوریدادهتحلیلی،روشآنمقایسه-توصیفیمقاله

 
 زدایی،روابطدیپلماتیکایران،امریکا،کوبا،تنش واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
ماجرای و تهران در امریکا سفارت اشغال رخداد با پیش سال هفت و سی نزدیکبه

دستدانشجویانخطامام)ره(،روابطرسمیودیپلماتیکمیانسفارتبهگروگانگیریاعضای

موردیهمچونشکل گیریایرانوامریکاقطعشد.اگرچهدراینمدتدربرخیموضوعاتِ

آنها از مهمتر و سقوطصدام عراقپساز و سقوططالبان افغانستانپساز دولتجدیددر

اماهیچگاهزمینهایران،دوکشورمذاکراتیباهمداشتهایمذاکراتمربوطبهپروندههسته اند؛

زداییواحیایروابطدیپلماتیکفراهمنشدهاست.بهعبارتیمذاکراتدوکشوردربرایتنش

برایحلاختالفاتبنیادینوایجادروابطرسمیبیندو آنمواردخاصباقیماندهوزمینهرا

بسیاری است. نکرده ایجاد کشور توافق که دارند انتظار تحلیلگران برجام»از برای« را زمینه

هایاخیرحاکیازآناستزداییمیانایرانوامریکافراهمکند؛اماروندتحوالتدرماهتنش

هایشکلگرفتهمیانکهاینانتظار،فاصلهبسیاریتاوقوعدارد؛بهطوریکهحتیبرخیتنش

یکاملتوافقمذکورراباابهاممواجهکردهاست.دوکشوردرپسابرجام،اجرا

بااینحالبرخیتحلیلگرانازضرورتگفتگووهمکاریمیانایرانوامریکاسخنگفتهو

 :Brzezinski & Gates, 2004معتقدندادامهروندکنونیبهنفعهیچیکازایندوکشورنیست)

هایمختلفیالمللیبابحرانیکابهعنوانحافظنظمبین(.امر6232؛زکریا،6233:26برزگر،؛40

توانددرحلوفصلآنهارواستکههمکاریباایرانمیبهخصوصدرمنطقهخاورمیانهروبه

کمکقابلتوجهیباشد؛بهطوریکهوزیرخارجهامریکابهصورترسمیازایرانبرایکمک

(.اوباماهمچنینFrance24, 2016کردهاست)بهپایانجنگدرسوریهویمندرخواستکمک

هایخوددرابتدایریاستجمهوری،عالوهبرکوبا،درتمایلبسیاریداردکهباتوجهبهوعده

هادرتواندکارتبرندهدموکراترابطهایرانوامریکانیزتغییریاساسیایجادکند.ایناتفاقمی

حوزهبرابرجمهوری انتخاباتریاستجمهوریسالخواهان)حداقلدر در سیاستخارجی(

زداییواحیایروابطدیپلماتیکباایرانباشد.لذاازسویامریکاانگیزهکافیبرایتنش3۴61

برایایراننیزمجموعه دارد. لغوکاملوجود پایانخصومتودشمنی، عواملازجمله ایاز

زداییباهایمهمیبرایتصمیمبهتنشتواندانگیزهگیریروابطاقتصادیو...میها،شکلتحریم

امریکاتلقیشود.

 طی که کوبا و امریکا دیپلماتیکمیان روابط احیای خبر اعالم با راستا این ماه63در

زداییرویدادهبود،اینگمانهدرمیانبرخیمذاکراتمحرمانهودرپیشگرفتنسیاستتنش
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زداییکوبابهتنش-زداییامریکایدبتوانبااستفادهازالگویتنشتحلیلگرانشکلگرفتکهشا

(.دراینپژوهشاینامکانباLobe, 2014- David Miller, 2014میانایرانوامریکااقدامکرد)

-زداییامریکاتوانبااستفادهازالگویتنشطرحاینسوالموردآزمونقرارگرفتکهآیامی

امریکااقدامکرد؟پاسخاولیهبهعنوانفرضیهاصلیازاینقراراست-یروابطایرانکوبابهاحیا

ایوهامیانایرانوکوبادرسطحسیستمیکمانندفشارهایمنطقهکهباتوجهبهبرخیتفاوت

الملل،المللیمتفاوتودرسطحواحدمانندقدرتوجایگاهمتفاوتدوکشوردرنظامبینبین

جامعهادر با کشور دو ارتباطمتفاوتجوامع امریکا، نسبتبه کشور دو اکمتفاوترهبران

کوبادرروابطایرانوامریکاوجودندارد.-زداییامریکاامریکاو...امکانکاربردالگویتنش

می پژوهشبررسی پیشینه ابتدا که است پژوهشچنین ساختار راستا این آنگاهدر شود،

گیریتنشمیانکوباوریمورداستفادهدرپژوهشراتوضیحدادهوسپسشکلچارچوبنظ

وتالش برایتنشامریکا میهایصورتگرفته سپسبهدالیلآغاززداییتوضیحداده شود.

شود.آنگاهامریکاتشریحمی-زداییکوبازداییمیانایندوکشورپرداختهوالگویتنشتنش

هاییکهتاکنوندررابطهباشمیانایرانوامریکاراشرحدادهوتالشگیریتنچگونگیشکل

شود.سپسبهسوالاصلیاینپژوهشپرداختهورفعاینتنشصورتگرفتهتوضیحدادهمی

امکانکاربردالگویتنش امریکادرروابطایرانوامریکاموردآزمونقرارداده-زداییکوبا

هاایوشیوهگردآوریدادهتحلیلی،روشآنمقایسه-وهشتوصیفیشود.رویکرداینپژمی

ایاست.کتابخانه
 

 پیشینه پژوهش
این در پژوهشی فارسی زبان به نیزتاکنون زبان انگلیسی منابع در است. نگرفته انجام باره

می لذا نشد. اینموضوعپرداختهباشددیده توانهیچگونهپژوهشعلمیکهبهطورخاصبه

توانبراینیلبههدفاینگفتموضوعاینپژوهشکامالجدیدوبکراست.بااینحالمی

هاییهستندکهبهطورخاصبهمسئلهروابطپژوهشازدودستهمنابعبهرهبرد.دستهاولپژوهش

رسیبابر«کانالبازگشتبهکوبا»پردازند.کتابزداییمیانآنهامیمیانکوباوامریکاوتنش

اسنادتاریخیبهواکاویمذاکراتپنهانیمیانرهبرانکوباوروسایجمهورمختلفامریکادر

زداییوبهبودروابطمیاندوکشوردهدبحثتنشپردازد.اینکتابنشانمیهایاخیرمیدهه

تاببههایمختلفوجودداشتهاماهرباربهدلیلیناکامماندهاست.اگرچهفصلنهمکدردوره
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کنداماهایاوبامابویژهدردورهدومریاستجمهوریبرایبهبودرابطهباکوبااشارهمیتالش

(.LeoGrande & Kornbluh, 2014آمیزاخیرمیاندوکشوراست)زداییموفقیتفاقدبحثتنش

وکوبا»کتاب فصلجدیددرروابطامریکا جبرانوبهموضوعتنش« زداییاینضعفرا

باشدپردازد.اینشاملکتابمقاالتیدرچهاردهفصلمیاخیرمیاندوکشوربهطورکاملمی

سیاستکههرفصلجنبه تاثیرآنبرروابطدوکشور، هایداخلی،هایمختلفاینرویدادو

بررسیمی را و... منطقهامریکایالتین اینحالاینکتابنیزهیچشرایطاقتصادی، با کند.

(.Hershberg & LeoGrande, 2016ایبهموضوعاینپژوهشندارد)اشاره

 گذشتهعادی»مقاله موانع از فرار کوبا: و امریکا روابط شکل«سازی دالیل به گیری؛

پردازدودراینبارهچهارعاملشاملازبینرفتنتهدیدکوبازداییمیانامریکاوکوبامیتنش

امریکایینسبتبهرابطهدوکشور،تاثیر-ییرنگرشجامعهتبعیدیکوباییبرایمنافعامریکا،تغ

اقدامات برروابطاینکشورباکشورهایامریکایالتینو درقبالکوبا امریکا منفیرویکرد

شمارد.اگرچهاینمقالهنیزبهطورمستقیمبهموضوعاصالحیرائولکاسترودرکوبارامهممی

نمی پژوهش تنشاین چرایی واکاوی در اما استپردازد مهم کوبا و امریکا میان زدایی

(LeoGrande, 2015 a.)

اند.کتابدستهدوم،منابعیاستکهروابطایرانوامریکادرچنددههاخیررابررسیکرده

نیکی؛ویراسته«نهغربی؛بررسیروابطایرانبااتحادشورویوایاالتمتحدهامریکا-نهشرقی»
ایران،مقاالتیدربارهروابطایرانوامریکاوبهخصوصموضوعمارکگزیوروسکیوکدی
(.امااینکتاببهوقایعچندسال6231داردکهقابلتوجهاست)کدیوگزیوروسکی،گیت

نمی کشور روابطدو در کتاباخیر مسیر»پردازد. و شکستخورده گذشته امریکا؛ و ایران

هایمختلفیفسیدحسینموسویان،یکیازمنابعجدیدیاستکهبهدلیلمسئولیت؛تال«آشتی

نویسندهدردولتایرانازاهمیتباالییبرخورداراست.ویدراینکتاببهتاریخروابطدو

ماندنآنهاکشوروطرحبرخیجزئیاتازروندتنش عللناکام زداییدرسیسالگذشتهو

)موسویانمی پردازد تنش623۰، وقوع از قبل کتابنیز این حال این با و(. کوبا میان زدایی

امریکاوهمچنینتوافقبرجامنوشتهشدهوطبیعتاشرایطجدیدراموردبررسیقرارندادهاست.

می بخش این در زبان انگلیسی منابع از کتاب به امریکا»توان و ایران که« کرد اشاره

تا مرور ضمن چالشنویسندگان به امریکا و ایران سیاسی ثباتخاورمیانه،ریخ همچون هایی

(.Cook & Roshandel, 2009)پردازندایایرانمیادعایحمایتایرانازتروریسموبرنامههسته



 131 کوبا در روابط ایران و امریکا -زدایی امریکا  امکان کاربرد الگوی تنش
 

 اوباما»کتاب تا کارتر از ایران؛ سیاست« بررسی به قبالنیز در امریکا جمهوری روسای های

(.بااینحالنهSeliktar, 2012پردازد)دوکشوردراینبازهزمانیمیجمهوریاسالمیوروابط

پردازند.لذاضرورتپرداختناینکتابونهمنبعقبلیبهطورمستقیمبهموضوعاینپژوهشنمی

پژوهشیکامالاحساس چنین فقدان دلیل به هم و اهمیتموضوع دلیل به هم نوشتار این به

ایمنابعدستهاولودومبههدفاینپژوهشتوانباکاربردمقایسهتامیشودکهدراینراسمی

نائلشد.



 چارچوب نظری
گرایینوکالسیکبرایتبیینوتوضیحبیانمواردباالبهرهبردهدراینپژوهشازنظریهواقع

 و دهندمیقرار خارجی سیاست را خود هایتمرکزبررسی نقطهگرایاننوکالسیکشود.واقعمی

 درتاثیرگذار داخلی هایمؤلفهو عوامل به اشاره بدون و تنهایی گراییبهنوواقع نظریه که معتقدند

گرایینوکالسیکعناصرواقعکشورها،قدرتتبیینکافیراندارد.دراینراستا خارجی سیاست

ایکههردوگونهآمیزدبهگراییرادرهممیگراییکالسیکونوواقعهاییازواقعومفروضه

سیاستخارجیکشورهای تبیین و تحلیل در را سطحواحد متغیرهایسیستمیکو از دسته

مشخصبهکاربگیرد.

عبارتیواقع نوواقعبه همچون یکسو نوکالسیکاز توزیعگرایی اهمیتمنازعه، به گرایی

قدمعلّیدرعواملتعیینکندواولویتوتالمللاذعانمیقدرتنسبیوآنارشیدرسیاستبین

متغیرهایمستقلسیستمیکمی با سیاستخارجیرا آمالوگونهداندبهکننده اهداف، ایکه

مفادسیاستخارجیکشورهارابیشوپیشازهرچیزنشاتگرفتهازقدرتمادینسبیآنها

می واقععنوان مانند دیگر سوی از اما ویژگیکند. تاثیر کالسیک، وهگرایی کشورها ای

می قرار تحلیل و توجه مورد را آنها رفتار بر واحد سطح ومتغیرهای فشارها لذا دهد.

هایهایسیستمیکازطریقمتغیرهایسطحواحدمیانجیمانندادراکاتوبرداشتمحدودیت

گذارد.گیرندگانوساختاردولتبرسیاستخارجیتاثیرمیتصمیم

واقع عبارتدیگر نفیمیگراییبه را سیاه جعبه عنوان ونوکالسیکتلقیدولتبه کند

هاییمانندشخصیتوفهمرهبران،روابطدولتوجامعهومنافعدولترادرتبیینسیاستمولفه

می واقعخارجیوارد تحتچهگرایینوکالسیکتالشمیکند. و چگونه دهد توضیح کند

هایگیرندگانازتهدیداتوفرصتهایتصمیمشرایطیخصوصیاتداخلیکشورهابینبرآورد
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میبین شکل آن به و گرفته قرار آنها سیاستخارجی و واقعالمللی دیدگاه در گراییدهد.

بین سیستم مستقل، منطقهنوکالسیکمتغیر فرصتالمللی)یا تهدیداتو یا و هایمحیطیای(

 فهم و شخصیت به توانمی خارجی تسیاس در تأثیرگذار میانجی متغیرهای مهمترین ازاستو

 و دولت رابطه سیاسی، پذیریرژیمآسیب دولت، منافع نخبگان، واجماع انسجام میزان رهبران،

دولت جامعه، جامعه بسیج و استخراج در رهبران یا توانایی  و بازیگران نفوذ میزان و منابع

نیز اشاره سیاستگذاری در هایداخلیگروه وابسته متغیر رفتارهایکرد. ایننظریه دیدگاه از

(.6233:3۰3سیاستخارجیدولتاست)اسدی،

المللی،سطحومیزانتهدیدهایخارجیوهایبینهاوفرصتروترکیبیازمحدودیتازاین

محدودیتفرصت و میها تبیین را سیاستخارجی رفتار داخلی، تحلیلهای عبارتی به کند.

گرایینوکالسیکبایددربرگیرندهعواملسیستمیک،داخلیوواقعسیاستخارجیدردیدگاه

فردیباشدوتاثیرهریکازاینعواملبرابعادمختلفسیاستخارجیراتبییننماید)دهقانی

 623۴فیروزآبادی، باب373: نگارندگاندر دیدگاه براساساینچارچوبنظری، ادامه در .)

کوبادرروابطایرانوامریکاشرحدادهشود.–یامریکازدایامکانکاربردالگویتنش

 

 کوبا -بررسی روابط امریکا 

 زدایی کوبا از خصومت تا تنش -امریکا  -الف

اند.امریکاسالگذشتهتجربهکرده6۴۴امریکاوکوباروابطپرفرازونشیبیراطیبیشاز

63۴3راازخودفراهمکرد،اگرچهتاسالزمینهاستقاللکوبا6333درجنگبااسپانیادرسال

انقالبکمونیستی مستعرهخودساخت. به6333درسالفیدلکاسترواینکشوررا شرایطرا

کوباروبهتیرگینهادبهطوریکهافزایش-طورکلیتغییردادوازاینتاریخروابطامریکا

گردید.6316یودیپلماتیکدرژانویهتنشدرروابطمیاندوکشورمنجربهقطعروابطرسم

سرنگونسازدکهمهمترینآن امریکادراینمدتچندینبارتالشکردحکومتکاسترورا

هابودمربوطبهطراحیعملیاتوکمکبهمخالفانحکومتکاستروبرایحملهبهخلیجخوک

کستانجامید.هایشورویبهشکهالبتهبادرزاطالعاتاینعملیاتتوسطجاسوس

هایدائمیعلیهکوباراامضاتحریم6313رئیسجمهوروقتامریکادرسالجاناِفکندی

کرد.درایندورهمهمترینرویدادیکهنامدوکشورباآنهمراهاست،بحرانموشکیکوبادر

توافقپنهانیایپیشبرد.بحرانیکهدرنهایتبااستکهجهانراتامرزجنگهسته6313اکتبر
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ازسویآرشیوامنیتملیامریکامنتشرکندیوخروشچفمیان پایانیافت.اسنادیکهاخیرا

می نشان تنششده برای امریکا بحران، این از بعد استدهد کرده تالش کوبا با زدایی

(LeoGrande & Kornbluh, 2014: 42-78.)

یکا،کوبارادرفهرستکشورهایحامیرئیسجمهوروقتامررونالدریگان6333درسال

هایتروریستیتمایزهایانقالبیوسازمانتروریسمقرارداد.تاپیشازاینواشنگتنمیانجنبش

می بهقائل و جنبششد از کوبا حمایت حامیانرغم فهرست در را کشور این انقالبی، های

ازحمایتاز633۴ولتکاسترودرسال(.اگرچهدLeoGrande, 2015 bتروریسمقرارندادهبود)

تروریستاینجنبش اینکه به اشاره واشنگتنبا اما همدستکشید، پناهها کوبا هایپیشیندر

های(.لذاتحریمSchiavenza, 2015اند،ناماینکشورراازفهرستمربوطهحذفنکرد)گرفته

ترشد.قویبرتون-هلمزباقانون6331باوباقانوندموکراسیکو6333امریکاعلیهکوبادرسال

بااینحالدوکشوربهروابطنهجنگونهصلحیخودادامهدادندودراینمدتسوئیسبه

عنوانحافظمنافعامریکادرکوبانقشمهمیدرجلوگیریازافزایشتنشمیاندوکشورایفا

ازقدرتدرکوباورویفیدلکاسترومیباکنارگیریرس3۴۴3(.درسالHudson, 2015کرد)

درامریکا،تحولیجدیددرروابطدوکشورشکلگرفت.باراکاوباماکارآمدن

 
 زدایی  اوباما و رائول کاسترو؛ آغاز تنش -ب

 تبلیغاتانتخاباتریاستجمهوریسال کارزار در شعارهایتبلیغاتیاوباما 3۴۴3یکیاز

(.Hershberg, 2016: 4رجیاینکشورباکشورهاییهمچونکوبابود)امریکا،تغییردرروابطخا

برایتنش زمینهرا کوبا زداییمیاندوکشورازسویدیگرجابجاییدرراسهرمقدرتدر

جانشینی با بسیاریازمواضعسخترائولکاستروفراهمکرد. گیرانهگذشتهبهجایبرادرش،

گردد.رائولبازمی3۴۴7سازیروابطباامریکابهسالبابهعادیکنارگذاشتهشد.البتهتمایلکو

کهنشاندهندهاستراتژیاودربارهآینده3۴۴7جوالی31کاسترو،درسخنرانیبسیارمهمیدر

فرا-اقتصادی اقتصادکوبا گفتکهزمانتغییراتمحتواییوساختاریدر بود، سیاسیکوبا

کناربگذاردوباروشیمتمدنانهخواستاررسیدهاستواگردولتبعدی امریکاغرورخودرا

(.Israel, 2007کنیم)گفتگوباشدماازآناستقبالمی

بارائولکاسترودرجریانمراسمتشییع ،یک3۴62دردسامبرنلسونماندالمصافحهاوباما

،معاونمشاوربنجامینرودزهزداییمیاندوکشوربود.چنانکلحظهتاثیرگذاروآغازفرایندتنش
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هاافشاکردکهمذاکرهامنیتملیویکیازمرداناوبامادرجریانمذاکراتمحرمانهباکوبایی

کنندگانکوباییبعدهابهویگفتهبودندکهبرخورداوباماآنهارابهشدتتحتتاثیرقرارداده

تنش به متقاعد را آنها کردو ایاالتمتحده )زداییبا بود آوریلLee Anderson, 2015ه در .)

اوباماوکاسترودرنشستپانامابایکدیگردیداردوجانبهکردندکهاولیندیدارروسای3۴63

بهنظرمی لذا زداییمیاندوکشورازرسدنطفهتنشجمهوردوکشورطیچنددههاخیربود.

ورتمحرمانهوبامیانجیگریواتیکانهمیندیدارهاشکلگرفت.مذاکراتمیاندوکشوربهص

نشستمخفیبیننمایندگانکوباو3ماهدرکاناداانجامگرفت.درطولمذاکرات،63بهمدت

شهروندامریکاییپساز"آلنگراس"امریکادرکاناداوواتیکانبرگزارشد.دراینبحبوحه

3۴6۰دسامبر67وکشوردرتاریخپنجسالحبسدرکوباآزادشدوسرانجامروسایجمهورد

زداییمیاندوکشوربعدازاعالماینخبرسازیروابطخبردادند.روندتنشازتوافقبرایعادی

(.Hershberg, 2016: 1-2باسرعتبیشتریادامهیافتوزندانیاندیگریمیاندوطرفتبادلشد)

حامیتروریسمخارجواوبامادستوراجازهکوباراازفهرستکشورهای3۴63امریکادرماهمه

هایبرخیازسفرهایبیشتروافزایشمیزانحوالهپولنقدازامریکابهکوباوکاهشمحدودیت

هایدوکشورهایبازرگانیبااینکشورراصادرکرد.بعدازچنددورمذاکره،سفارتخانهبخش

بهعنواناولینرئیسجمهور3۴61مارس3۴دربازگشاییشدواوبامانیز3۴63جوالی3۴در

 سالازکوبابازدیدکرد.33امریکابعداز

 
 زدایی میان امریکا و کوبا دالیل تنش -پ

زداییازسویامریکادرقبالکوباعنوانشدهدالیلمختلفیدربارهعلتاتخاذسیاستتنش

دردودستهداخلیوخارجیطبقاستکهمی بندیکرد.دربُعدخارجییکیازهتوانآنهارا

زداییباکوبا،عدمکاراییسیاستتحریمبود.امریکاباسیاستتحریمدالیلامریکابرایتنش

علیهکوبانتوانستهبودبعدازگذشتبیشازپنجاهسالبهاهدافخوددرقبالاینکشوردست

 ,Brady, 2014ودبهآناذعانکردهبود)یابد؛موضوعیکهباراکاوبامانیزدرسخنانتاریخیخ

The White House, 2014تحریم ناکارایی لذا تحریم(. لغو از حاصل اقتصادی منافع و ها،ها

هایخوددرقبالکوباترغیبکرد.دولتمردانامریکاییرابهتغییرسیاست

برایتنش دلیلدیگرامریکا احیایجایدربعدخارجی؛ کوبا، پیشیندرمنطقهزداییبا گاه

کوبابااستفادهازقدرتنرم،موقعیتامریکارادرسازمان633۴امریکایالتینبود.ازاوایلدهه
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(.امریکابااتخاذSerbin, 2016: 181مللودیگرمجامعچندجانبهمحکومومحدودکردهبود)

کهازنفوذباالییدرمیسیاست هایمنطقهانرهبرانوملتهایتحریمیوخصمانهعلیهکوبا

و دستداده از منطقه این در را خود پیشجایگاه بیشاز است، برخوردار امریکایالتین

(.اصرارامریکادردورهریاستجمهوریFitzpatrick, 2014ایمنفیازخودبرساختهبود)چهره

سیاست اعمال ازبوشدر واکنشمنفی باعثبروز کوبا علیه تحریمی سویکشورهایهای

سازمانکشورهایامریکایی زماناجالسچهارم از سال6امریکایالتینشد. آرژانتیندر در

،اینکشورهاخواستاربازگشتکوبابهاینسازمانشدند.دراجالسششمدرکلمبیادر3۴۴1

 اجالس3۴63سال در شرکتکوبا صورتعدم در کردند اعالم کشورهایامریکایالتین ،

(.لذابرخیمعتقدندبرحسبتصادفنیستNicoll, 2015ی،آنهانیزشرکتنخواهندکرد)بعد

کهایجادروابطحسنهبینکوباوایاالتمتحدهباچنینشتابیصورتگرفتتااینبازگشتقبل

صورتگیرد.چراکه3۴63ازهفتمیناجالسسازمانکشورهایامریکاییدرپانامادرآوریل

ایوجهانینیزتیامریکادرقبالکوبانهتنهادرزمینهدوجانبهبلکهدرروابطمنطقهسیاستسن

بود) سازشده هزینه درLopez-Levy, 2016: 34برایامریکا اینحالرائولکاسترواخیرا با .)

 BBCهمبستگیباونزوئالاعالمکردکوباقصدبازگشتبهسازمانکشورهایامریکاییراندارد)

News, 2016.)

هایامریکاعلیهاینکشوردرایدرلغوتحریمهرسالهقطعنامه6333همچنینکوباازسال

به بوده همراه موافقتاکثریتکشورها با مجمععمومیسازمانمللبهرایگذاشتهاستکه

ئیلبهاینکشورمواجهشدوتنهاامریکاواسرا632رایمثبتاز636با3۴63طوریکهدرسال

معتقدنوآمچامسکی(.بههمیندلیلUnited Nations, 2015آوررایمنفیدادند)قطعنامهغیرالزام

استعلتتغییرسیاستبلندمدتواشنگتنبرایتحریموانزوایکوباپسازاینواقعیتصورت

یالتینوهایتجاریمنطقهامریکاگرفتکهایاالتمتحدهمتوجهشدافکارعمومیوشرکت

(.Telesur, 2015- Goodman, 2016کنند)جهاندیگرازاینسیاستپشتیبانینمی

زداییباکوباسعیداردنفوذازدسترفتهخودتوانگفتامریکاازقِبَلتنشازاینمنظرمی

امریکابهایندرکدستیافتهکهدردرمیانکشورهایامریکایالتینراتقویتکند؛چراکه

حالحاضرکوبادرامریکایالتینتبدیلبهپرچمضدامریکاییشدهاستوحفظمناسباتسابق

است مُضر برایامریکا هم و برایکوبا هم کوبا، با همیندلیلتغییر3۴63)میخائیلوف، به .)
                                                                                                                                               
1. Organization of American States 
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کهسیاستامریکادرقبالکوبابااستقبالافکارعمومیمنطقهامریکایالتینروبروشدبهطوری

 بهار 3۴63نتایجیکنظرسنجیدر 73نشانداد شیلی، %درصددر73%پرسششوندگاندر

%درصددرمکزیک؛موافقتجدید3۰%درصددربرزیلو17%درصددرونزوئال،77آرژانتین،

تحریم لغو از و بوده کوبا و ایاالتمتحده حمایتروابطمیان کوبا علیه هایتجاریامریکا

(.Poushter, 2015)کنند.می

خواهبرایتوانازرقابتانتخاباتیمیاندوحزبدموکراتوجمهوریامادربعدداخلیمی

زداییباکوبایادکرد.ریاستجمهوریآیندهبهعنوانیکیازدالیلاوبامابرایتصمیمبهتنش

یاستخارجینداشتهخواهعملکردموفقیدرسباراکاوباماازنگاهمخالفانورقبایجمهوری

شرکت عمومیو اقبالافکار نسبتبه ارزیابیمثبتیکه با لذا هایبزرگامریکاییدراست.

تنشبرداشتنگام وجوددارد، قبالکوبا میهایجدیددر کوبا تواندنقطهقوتیبرایزداییبا

هایهایسالجی(.نظرسنLee, 2014باشد)3۴61هادرانتخاباتریاستجمهوریسالدموکرات

کهازسالگالوپهایموسسهاخیرحاکیازتغییردیدگاهمردمامریکادربارهکوبادارد.بررسی

)ابتدای3۴۴3دهدکهازسالاقدامبهنظرسنجیازمردمامریکادربارهکوبانمودهنشانمی6331

افزایشودرمقابل،دیدگاهریاستجمهوریاوباما(دیدگاهمثبتمردمامریکادربارهکوباروبه

بارمیزانموافقینبیشازبرایاولین3۴61منفیروبهکاهشبودهاست؛بهطوریکهدرسال

مخالفینشدهاست)جدولشمارهیک(.
 )جدول شماره یک(

 به طور کلی نظر شما درباره کوبا چیست؟ )پرسش از مردم امریکا(



63
31

63
33

3۴
۴6

3۴
۴2

3۴
۴3

3۴
۴7

3۴
۴3

3۴
66

3۴
62

3۴
63

3۴
61



%3۰%۰1%2۰%2۴%33%33%33%33%37%23%6۴موافق
%۰۴%۰3%33%13%1۴%13%13%12%13%16%36مخالف

(Norman, 2016) 
 

هاموافقدرصدازامریکایی72دهدنیزنشانمی3۴63درجوالیپیوبررسیمرکزتحقیقات

(.Pew Research Center, 2015اند)بیندوکشوربودهبهبودروابط

سیهمچنیننتایجیکنظرسنجیکهبعدازسفراوبامابهکوباتوسطنیویورکتایمزوشبکه
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سازیروابطباکوبابههامعتقدندعادی%درصدازامریکایی13دهدانجامگرفتهنشانمیبیاس

هاازگستردگیوپذیرشهاومستقلدگاهدرمیاندموکراتنفعامریکاخواهدبود.البتهایندی

جمهوری به نسبت )بیشتری است برخوردار سیاستSussman, 2016خواهان تغییر اهمیت .)

تبارهاتبارهایامریکابیشتراست.بلوکرایالتینیامریکادرقبالکوبابهخصوصبرایکوبایی

کوبایی میکه محسوب آن از بخشی امریکاشونها انتخاباتی رقابت در باالیی اهمیت از د،

اینمیانبررسی در نشانمیبرخورداراست. امریکاییها برایمدت-دهدجامعه کوباییکه

اکنوندرحالتغییر بود، کوبا با بازسازیروابطامریکا اصلیمخالفتبا زمانطوالنیپایگاه

بین دانشگاه نظرسنجی نتایج است. ریدافلوالمللی ژوئن می3۴6۰در نشان درصد13دهد

تباردرمیامیازبرقراریمجددروابطدیپلماتیکمیانامریکاوکوبااستقبالهایکوباییامریکایی

کنند.بههمیندلیلپرفسورهایسفربهکوباحمایتمیدرصدآنهاازلغومحدودیت13کردهو

تبارهایامریکااکنونشاهداستباتغییرنسلکوباییازمحققاناصلیایننظرسنجیمعتقدگرنیر

لذاجایتعجبنیستکهاوباماباشعارتغییر6تغییرموضعآنهادربارهروابطامریکاباکوباهستیم.

 انتخاباتسال در بود توانسته قبالکوبا 3۴63سیاستدر از آرایامریکاییمیترامنیبیشتر

 (.Hugo Lopez & Taylor, 2012ارابدستآورد)تبارهایایالتفلوریدکوبایی

هزارمصرف3۴۴میلیونو66ازسویدیگرآشتیکوباوامریکابهمعنایگشایشبازاریبا

پیشازاینکنندهبهرویشرکت هایتجاریوکسبوکارامریکاییاست؛درحالیکهتا

یکمیلیارد ساالنه کوبا، با ارتباط قطع محل از است3۴۴وامریکا شده متضرر دالر میلیون

(Copeland & et al, 2011: 172بنابراین،شرکت هایتجاریحساسیتکمترینسبتبهجنبه(.

سازیروابطباکوبابهطورسیاسیرابطهبارژیمیکمونیستیدارندوازابتکاراوبامابرایعادی

توانگفتموضوعاتیهمچونوعمیلذادرمجم.(Deschamps, 2016کنند)کاملپشتیبانیمی

هایخود،افزایشسقفارسالتبارهایامریکابهکوبابرایدیدارباخانوادهتسهیلسفرکوبایی

ازجملهموضوعاتیاست پولبهکوبا،اجازهفروشمحصوالتکشاورزیمیاندوکشورو...

بود.آورخواهدهادرانتخاباتآیندهامریکارایکهبرایدموکرات

هاوسروساماندادنبهزداییباامریکا،رفعتحریمازنظرکوبامهمتریندلیلبرایورودبهتنش

می کشور این اقتصادی میانباشد.وضعیت روابط قطع زمان از است کرده اعالم کوبا دولت

دالرضررمیلیارد631هایتجاریبیشازیکتریلیونوواشنگتنوهاوانا،کوبابهدلیلتحریم
                                                                                                                                               
1. Florida International University, 2014 
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گذارانها،همسرمایهشدنتحریمحالیاستکهبابرداشته (.ایندرRenwick, 2016کردهاست)

شرکت جمله شرکتامریکایی)از کشاورزان، انرژیوهایمالی، تولیدکنندگان هایمسافرتی،

می همتولیدکنندگانکوبایی)ازخودروو...( شوندو بازارمستعدکوبا جملهسیگارتوانندوارد

شرکت امریکابرگو توانستبازارهایجدیدیدر خواهند شکر( نوشیدنیو هایتولیدکننده

بیابند.

،ونزوئالتبدیلبهیکمتحداقتصادی3۴62درسالهوگوچاوزازسویدیگراززمانمرگ

بیسوال است. شده برایکوبا ونزبرانگیز در اقتصادیفاسد با اعتمادثباتیسیاسیهمراه وئال،

بهتر یکارتباط بنابراین است. کاهشداده را خود اقتصادی کلیدی حامی به نسبت هاوانا

حفاظتازجزیرهازیکرابطهدرحالتغییرباونزوئالاستاقتصادیباایاالتمتحدهیکراه

(Deschamps, 2016همچنیننظرسنجی درتنش(. اییبازدهاحاکیازموافقتقاطعمردمکوبا

دهد،نشانمی3۴63امریکادارد،بهطوریکهنتایجیکنظرسنجیانجامشدهدرکوبادرسال

کنندومعتقدندایناقدامبهنفعسازیروابطباامریکااستقبالمیدرصدازمردمکوباازعادی37

(.Partlow & Craighill, 2015کوباخواهدبود)
 

 کوبا -زدایی امریکا  الگوی تنش -ت

تنش بروز در مختلفی عوامل شد مشاهده نقشداشتند.چنانکه کوبا و امریکا میان زدایی

وبهبودشرایطاقتصادیبودامازداییرفعتحریماگرچهدلیلاصلیکوبادرتصمیمبهتنش ها

توانمیکوبارا-زداییامریکاتوانازیکدلیلخاصنامبرد.لذاالگویتنشدربارهامریکانمی

زداییباامریکاعمدتاازعاملداخلی)شرایطاقتصادی(چنینترسیمکرد:کوبادرتصمیمبهتنش

وهمعوامل همعاملداخلی)انتخاباتریاستجمهوری( درتصمیمامریکا تاثیرپذیرفتاما

سیاستتحریمهایامریکادرقبالکوباوعدمتاثیرالمللیسیاستایوبینخارجی)انزوایمنطقه

می اینالگو در آنچه نقشداشتند. اینکشور( قبال در تشخیصداد، نیاز»توان به« کشور دو

تفاوتقائل3«اجبار»و6«نیاز»زدایی)اگرچهبرایاهدافمتفاوت(است.دراینجابایدمیانتنش

طورمثالامریکاوشوند.بهزداییبایکدیگرمیبهتنش«مجبور»شد.گاهیدوکشوربهدالیلی

جنگهسته از جلوگیری برای جنگسرد دوران در رقابتشوروی کاهش همچنین و ای

 مجبور»تسلیحاتی تنش« )به شدند یکدیگر با آمدن کنار و (.Stevenson, 1985: 53-54زدایی
                                                                                                                                               
1. Requirement 
2. Compulsion 
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زهمچنینامریکاوچیندردهههفتادمیالدیبرایدفعخطرشوروی)برایچینوامریکا(ونی

 ,Ali, 2005: 43 - Gohزداییشدند)بهتنش«مجبور»پایاندادنبهجنگویتنام)برایامریکا(

2005 : 476 را طرفین که بود گرفته شکل اضطراری شرایطی موارد، این در مجبور»(. به«

زداییمیتنش امریکاوکوبا اما بلکهبهتنشبهتنش«اجباری»کرد. «ازنی»زداییزدایینداشتند؛

می بودنداما روابطمیانخود نیازمندتغییر دوکشور یعنیاگرچه راداشتند. توانستنداینکار

تنش الگوی لذا دهند. ادامه را خود گذشته رویکرد و نکنند امریکا می-زدایی را توانکوبا

زداییرابار(بهتنش)ونهاج«الزام»و«نیاز»نامید.بدینمعناکهبرخیدالیل،«الگوینیازوالزام»

 درسیاستخارجیدوطرفایجادکردهبود.

 

 بررسی روابط ایران و امریکا

 زدایی امریکا؛ از تنش تا تنش -ایران 
اگرچهروابطرسمیایرانوامریکاکهازنیمهسدههجدهمآغازشد،دوستانهبودوایرانبه

ضعیفدر ملل حامی و خیرخواه کشوری عنوان به قدرتامریکا نگاهبرابر استعماری های

امابادخالتامریکادرسرنگونیدولتمردمیدکترمصدقدرمی ،ایندیدگاهبه6223کرد،

حمایت کرد. تغییر رایکباره امریکا نسبتبه ایران مردم دیدگاه جنایاتشاه، از امریکا های

فیایرانیاننسبتبهامریکامربوطرسدبخشعمدهدیدگاهمنترکرد.بااینحالبهنظرمیبدبین

باشد.بهبَعدازتسخیرسفارتامریکادرتهرانواقداماتیاستکهامریکاعلیهایرانانجامداد،می

حمایتازصدامدرجنگتحمیلیعلیهایران،حمایتازکودتادرایران،بلوکهکردناموالو

دارایی مسافربری هواپیمای سرنگونی ایران، تحریمهای تصویب امریکایی، ناو هایتوسط

گیریدیدگاهمنفیازامریکادرمیانمردماقتصادیو...ازجملهمواردیاستکهباعثشکل

ایبودکهتصویریواقعه6233ایرانشد.درسویمقابلاشغالسفارتامریکادرتهراندرسال

(.بابروزاینواقعهروابطرسمیوMilani, 2009هاایجادنمود)خصمانهازایراندرنزدامریکایی

رسانه واقعه این از بعد شد. قطع کشور صهیونیستیدیپلماتیکدو خصوصا و امریکایی های

القایحمایتایرانازگروهچهره لذا هایتروریستیوتالشایشیطانیازایراننمایشدادند.

گیرد،هاییهودیحامیاسرائیلصورتمینهالمللیکهعمدتاتوسطرسازدننظمبینبرایبرهم

(.632-6233:631بردامنهدیدگاهمنفیمردمامریکانسبتبهایرانافزودهاست)موسوی،

تالش رابطه قطع از بعد تنشاگرچه برای شکلهایی اما گرفت؛ صورت گیریزدایی
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هاراازتقیمورفعتنشاعتمادیشدیدبهخصوصدرطرفایرانی،امکانهرگونهمذاکرهمسبی

هابرایاحیایروابطمیاندوکشورابتکاریبودکهتوسطبینبردهبود.یکیازنخستینتالش

صورتگرفتکهمنتجبهافتضاحیسیاسی6333-31هایرئیسجمهورامریکاطیسالریگان

رآننهادهشد.دراینب«ایرانکنترا»یا«ایرانگیت»درعرصهسیاستخارجیامریکاشدوعنوان

برایآزادیامریکایی را زمینه ایران، فروشتسلیحاتبه با سعیکرد دولتریگان هایسال

گرفتکهامریکا،خودگروگانگرفتهشدهدرلبنانفراهمکند.اینمعاملهدرحالیصورتمی

نکهمنافعحاصلازفروشتسلیحاتبهایرانراتحریمکردهبود.بابرمالشدناینموضوعوای

حمایتازگروه ایراندر فروشتسلیحاتبه به موسوم کنترا»هایشورشینیکاراگوئه هزینه«

)می یافت شدت امریکا سیاسی جامعه خشم اینMarshall & et al, 1987شد، افشای با .)

دولتریگانتحتشدیدترینانتقاداتقرارگرفتبهطوریکهحتی رابرتمکمذاکرات،
،مشاورامنیتملیرئیسجمهورامریکا،زیرفشارافکارعمومیامریکاباخوردنتعدادیارلینف

)والیومقرص برد اینخودکشیجانسالمبهدر از اگرچه  ,Okie & Spolarخودکشیکرد،

(.درحالیکههدفاینابتکارنزدیکساختندوکشوربهیکدیگربودعمالفاصلهآنهارا1987

درانتخاباتریاستجمهوریسیدمحمدخاتمیکرد.لذاروابطایرانوامریکاتاپیروزیبیشتر

تغییرینکرد.6271سال

اعتمادیمیانایرانوباشروعدورهاصالحاتدرایران،امیدهابرایشکافدردیواربلندبی

سیاستتنش افزایشیافت. امریکا خاتمی؛ گفتگویتمدنزداییسیدمحمد بهبودپیشنهاد ها،

بهتیرگیگراییدهبود(وازهمهمیکونوسروابطایرانواروپا)کهپیشازاینبهدلیلماجرای

تلویزیونی شبکه میدادکهسیانانمهمترگفتگویتاثیرگذارخاتمیبا همگیایننویدرا

(.درطرفمقابلنیزSeliktar, 2012: 105-119فصلیدیگردرروابطایرانوامریکادرراهاست)

کلینتون یکبیل جریان در و بود قدرترسیده به روابطخارجی کاهشتنشدر برنامه با

بهنوعیازاقداماتگذشتهامریکاعلیهایرانعذرخواهیکرد6273سخنرانیغافلگیرانهدرسال

 623۰)موسویان، :331 اگرچه ویمادلینآلبرایت(. خارجه صراحتوزیر با را اینرویه نیز

بیشتریتکرارکرد؛اماشرایطبهگونهایپیشرفتکهاینفضایمثبتادامهنیافت.سیدحسین

برج انفجار پرونده به اشاره با موسویان عمدهخُبَرهای مانع مهمترین عنوان به عربستان در

استتنش معتقد دوره این در طرح»زدایی، اقداماتو از مخالفانهترکیبی فشار پیچیده، ای

بی سیاستروابط، کشور، متقابلدو و آشتیاعتمادیعمیق و علیههایخصمانه امریکا ناپذیر
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یکدیگردولتاصالح از ایاالتمتحده و ایران درکنادرستسیاستگذاران و طلبخاتمی

(.623۰:333)موسویان،«موجبشکستپروژهخاتمیشد

نامهنوشتوجورجدبلیوبوشجمهوربعدیایران،اگرچههمبهرئیسمحموداحمدینژاد،

امریکا، فروپاشیغربو مواضععلنیاودرباره اما بهویتبریکگفت؛ را همپیروزیاوباما

درخواست برای تمایلی امریکا رهبران شد باعث ... و جهتهولوکاست وی مکرر های

زداییواحیایرابطهنشانندهند.تنش

ایدربرنداشتوتحولنسبیدرراینتالشاحمدینژادبرایاحیایروابطباامریکانتیجهبناب

روابطمیاندوکشورعمالدردورهرئیسجمهوربعدیایرانیعنیحسنروحانیبدستآمد.

روحانیواوبامانخستینروسایجمهورایرانوامریکالقبگرفتندکهبعدازانقالباسالمیبا

رارتباطتلفنیبرقرارکردند.دراینگفتگویتلفنیدوطرفبرارادهسیاسیبرایحلیکدیگ

ایایرانتاکیدکردهوزمینهرابرایحلموضوعاتدیگروهمکاریدرمسائلسریعمسالههسته

،مهمترینرویدادیبود3+6ای)برجام(میانایرانوایموردتوجهقراردادند.توافقهستهمنطقه

به و ایندوره در )البتهکه بدستآمد امریکا و رویایران در رو مذاکراتمستقیمو واسطه

مذاکراتمستقیمنمایندگاندوکشورازدورهقبلوبهصورتمحرمانهشکلگرفتهبودودراین

درایوبرایاولینباردورهبهصورتآشکارادامهیافت(.درایندورهبهواسطهمذاکراتهسته

سالاخیر،وزرایخارجهدوکشوربارهابایکدیگرپایمیزمذاکرهنشستند.حتیدر27طول

جریانسفررئیسجمهورایرانوتیمهمراهبهنیویورکبرایشرکتدراجالسساالنهمجمع

با همراه دیداریکوتاه امریکا رئیسجمهور و ایران خارجه وزیر میان ملل، عمومیسازمان

هایزیادیبهخصوصدرایرانبهدنبالداشت.بههررویصورتگرفتکهواکنشمصافحه

 )بیات، داشته نیز ثمراتی اجرایبرجام مذاکره623۰اگرچه و گفتگو از کشور دو هنوز اما )

زداییواحیایروابطابادارند.مستقیمجهتتنش

 

 های ایران و کوبا شباهت
زداییامریکاتوانندازالگویتنشقدندایرانوامریکامیدراینشرایطبرخیکارشناسانمعت

درجهتتنش- کنند)کوبا استفاده شایدLobe, 2014 David Miller, 2014زداییمیانخود .)

تواندهمچونهامیانایرانوکوبااینتصورراایجادکردهکهایراننیزمیوجودبرخیشباهت

تنش الگوی امریکا تنشکوب-زدایی به اقدام برخیا به ادامه در لذا نماید. امریکا با زدایی
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شود.هایمیانکوباوایراناشارهمیشباهت

 
 حمایت امریکا از دولت کودتا در کوبا و ایران -الف

هایایرانوکوبامربوطبهدخالتامریکادرامورداخلیایندوکشوردریکیازشباهت

ژنرال6333مارس6۴هایرویکارآمدهباکودتابود.دردولتمیالدیوحمایتاز3۴دهه

،رئیسجمهوروقتکوبا،کودتاکردوقدرترادردستگرفت.ویدردورهپریوعلیهباتیستا

(.یکسالبعدSanchez, 2016هایسازمانسیاامریکابرخورداربود)دیکتاتوریخودازحمایت

بارسازمانسیا)بههمراهسازمانمخفیاطالعاتبریتانیا(بهاین(،6223)مرداد6332درآگوست

کودتاعلیهدولتمحمدمصدقدرایراندستزدندوباسرنگونیوی،زمینهرابرایدیکتاتوری

(.ایندورویداددردیدگاهRisen, 2000سالفراهمکردند)33محمدرضاشاهبهمدتبیشاز

بتبهامریکاتاثیرگذاربود.منفیمردمکوباوایراننس

 
 های انقالبی ایران و کوبا؛ حکومت -ب

هایآنهااست.باانقالبکمونیستیهایایرانوکوبا،انقالبیبودنحکومتیکیازشباهت

در انقالباسالمیایراندر6333کوبا حکومت6373و رویکارآمدندکه، هایانقالبیرا

.لذاهردوکشوراگرچهباماهیتیمتفاوتامادارایساختاریتاکنونقدرترادردستدارند

پیگیری به را آنها ماهیتانقالبی، این هستند. سیاستخارجی عرصه خصوصدر به انقالبی

اهدافیهمچونحمایتازانقالبواستقاللدیگرکشورهادربرابراستعماروامپریالیسمرهنمون

اازدههنودوبافروپاشیشورویکنارگذاشت.کوبادرکنارمیکرد.البتهکوباایناهدافر

ایرانهمچنانازاعضایجنبشغیرمتعهدهااست.

 
 روابط با امریکا -پ

شباهتدیگرمیانایرانوکوبا،قطعرابطهرسمیودیپلماتیکباامریکااست.رابطهکوبابا

بهطولانجامید.3۴63طعشدوتاسالامریکادوسالبعدازوقوعانقالبکمونیستیکاستروق

رسمیو رابطه انقالبقطعشدوکماکانهیچگونه نیزیکسالبعداز امریکا با ایران رابطه

مشترکیبهلحاظبرخورد نسبتا تجربه همچنینایرانوکوبا ندارد. وجود دیپلماتیکمیانآنها

عملیاتخلیجخ جریان در کوبا دارند. امریکا وکنظامیبا در ضد6316ها انقالبیونیکهبا
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توسطسازمانسیاتجهیزوحمایتشدهبودندروبروشد.ایراننیزدرطولجنگهشتسالهبا

هاوبمبارانسکوهاینفتی،امریکارارویارویخوددید.همچنینعراقدرجریانجنگنفتکش

اند.تصادیامریکاشدههایاقترینتحریمایرانوکوباطیچنددههاخیرمشمولسخت

 
 امریکاستیزی و مخالفت با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی -ت

شباهتدیگرمربوطبهوجهامریکاستیزیدردوکشوراست.هردوکشورایرانوکوبابعداز

وقوعانقالب،سیاستضدامریکاییدرپیشگرفتند.ایرانازامریکابهعنواناستعمارگروشیطان

 دنیابزرگیاد امپریالیسم را امریکا ماهیتایدئولوژیکخود دلیل به اساسا نیز کوبا و کرد

هایامریکابههرنحومقابلهکنند.ازدانست.بههمیندلیلهردوکشورسعیداشتندباسیاستمی

بنیانحکومت اگرچه دیگریسویدیگر متفاوتاست)اولیکمونیستیو ایران و هایکوبا

اهردوباایدئولوژیلیبرالدموکراسیغربیمخالفهستند.اسالمی(،ام

 
 گسترش نفوذ علیه منافع امریکا -ث

هایابتداییانقالبباگسترشنفوذدرامریکایالتینوافریقا،سعیدردرسالفیدلکاسترو

بابهچالشکشیدنامریکاداشت؛اگرچهایناقداماتبافروپاشیشورویکاهشیافت.ایراننیز

هایامریکادراینمنطقهدارد.اینموضوعدرنفوذخوددرخاورمیانهسعیدرمقابلهباسیاست

(.Kinzer, 2014دیدگاهامریکابهچالشکشیدننظمجهانیوموازنهاستراتژیکجهاناست)

دوهایاینهابایدگفتاساساشرایطایرانباکوبامتفاوتاستوتفاوتباوجوداینشباهت

امکانکاربردالگویتنشکشوربرشباهت امریکا-زداییکوباهایآنهاکامالبرتریدارد؛لذا

 شود.دربارهایرانوامریکاوجودندارد.درادامهبهبررسیدالیلادعایمطروحهپرداختهمی



 های ایران و کوبا تفاوت
واقع نظریه به توجه با میاکنون نئوکالسیکسعی پژوهشگردگرایی فرضیه تبیین به د

گرایینئوکالسیکشود.همانطورکهدربخشچارچوبنظریتوضیحدادهشدواقعپرداختهمی

درموضوعسیاستخارجیبههردودستهعواملسیستمیکوعواملسطحواحدتوجهدارد.در

ردوعواملسطحالمللیاشارهکایوهمعواملبینتوانهمبهعواملمنطقهعواملسیستمیکمی

هایایرانوکوبادراینواحدمنحصرابهعواملداخلیوفردیاشارهدارندکهدرادامهتفاوت
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شود.چارچوببهتفصیلبیانمی

 
 عامل سیستمیک -الف

 ای فشارهای منطقه
آفرینیرژیمصهیونیستییکیازعواملمهموتاثیرگذاردرمعادالتمیانایرانوامریکانقش

برخیکشورهایحاشیهخلیجفارساست.اتحاداستراتژیکمیانامریکاورژیمصهیونیستیوو

همچنینبرخیکشورهایحوزهخلیجفارسوبهخصوصعربستانسعودیازیکسوودشمنی

نهادینهمیانایرانورژیمصهیونیستیواختالفاتمهممیانایرانوعربستانازسویدیگربرروند

میانایرانوامریکاموثراست.حلبسیاریازتعارضاتمیانایرانوامریکابهنوعیبامعادالت

جوییعربستانباایرانگرهخوردهاست.اسرائیلوعربستانهرمشکلرژیمصهیونیستیومقابله

های(.ازاینمنظرفشارHussain, 2015: 37-38دومخالفبهبودروابطمیانایرانوامریکاهستند)

میایازسویایندوکشورمانعتنشمنطقه برعکسبرایزداییمیانایرانوامریکا اما شود.

زداییبااینکشورشد.یعنیبهدلیلانزوایایباعثترغیبامریکابهتنشکوبافشارهایمنطقه

یجهرسیدندکههایامریکادرقبالکوبادرمنطقهامریکایالتین،رهبرانامریکابهایننتسیاست

بایدتغییریدرروابطبااینکشورایجادکنند.همچنینکوباباکشوریثالثهماختالفینداشت

 ازاینمنظربدیهیاستحلمعادلهامریکا کوبا-کهدرروابطشباامریکااختاللایجادکند.

امریکاباشد.-ترازحلمعادلهچندمجهولیایرانساده
 

 المللی  فشارهای بین
سطحبین تنشالمللیمیدر با روسیه مخالفتچینو از بهتوان امریکا زداییمیانایرانو

عنوانیکسناریویمحتملیادکرد.ایندوکشورازقِبَلوجودتنشمیانایرانوامریکامنفعت

روندبرندولذاجایتعجبنیستبابهبودروابطمیانایرانوامریکامخالفبزیادیمی اشند.

هایگستردهعلیههایگذشتهونقشچینوروسیهدرتصویبتحریمایدرسالمذاکراتهسته

وگرفتنامتیاز امریکا بر اینموضوعبرایفشار از ایندوکشور دادکه خوبینشان ایرانبه

اوبامادر)نمایندهویژهریچاردهولبروکمشاورارشدولینصر3۴6۰اند.درسالاستفادهکرده

بهطرف درکتابخودبهمجموعهاقداماتوامتیازهاییکهدولتامریکا هایامورخاورمیانه(

(.ازسویدیگرNasr, 2014: 169-174چینیوروسیدادهتاآنهاراباخودهمراهکنداشارهکرد)
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ریایرانمحسوبای،اتحادیهاروپابزرگترینشریکتجاهایهستهدرحالیکهتاقبلازتحریم

ها،چینبهسرعتجانشیناتحادیهاروپاشدبهطوریکههماکنونحجمشدباآغازتحریممی

 (.Mousavian & Rahmani, 2016میلیارددالراست)1۴تجارتخارجیمیانایرانوچینبالغبر

هدبودچراکهازاینمنظر،تیرگیروابطایرانباغرب)وبهخصوصامریکا(بهنفعچینخوا

ایرانانتخابدیگریجزاینکشورنداردوبرعکسبهبودروابط،ایرانرابیشتربهسمتغرب

همچنینروابطشبه ایرانکهدرموضوعاتیهمچونخواهدکشاند. استراتژیککنونیروسیهبا

شود،متبلورمیایو...همکاریدرسوریه،استفادهازپایگاههواییایران،ساختنیروگاههسته

امریکاتغییرخواهدکرد.وجودتنشدرروابطایرانوامریکا،ایرانرا-قطعابابهبودروابطایران

کندوتحریمفروشنفتوگازایران،قیمتاینمحصوالترابیشترواینترمیبهروسیهنزدیک

حالیاستکهاساساکوبابرای(.ایندرBunn, 2015: 20شرایطقطعابهنفعروسیهخواهدبود)

 چینوروسیهقابلاهمیتنیستتابخواهندباکارتاینکشوردربرابرامریکابازیکنند.

 

 عوامل سطح واحد )داخلی و فردی( -ب

 تفاوت در سطح قدرت
هایعمدهمیانایرانوکوبامربوطبهسطحقدرتملیآنهااستکهجایگاهیکیازتفاوت

بینمتفاوتیبرا نظام در کشور جمعیتییدو کشوریکوچکبا کوبا است. المللشکلداده

قلمروداخلیاندکمی محصوربه قدرتکوبا ندارد. باشدکهداعیهرهبریدرمنطقهخودرا

بهرهاستوبهلحاظقدرتنظامینیزباایرانقابلخودبودهوازنفوذدردیگرمناطقجهانبی

( نیست منطقهGlobal Fire Power, 2016مقایسه قدرتی ایران استکه حالی در این و(. ای

 ,Amirahmadiباشدکهعمقیاستراتژیکبرایخوددرمنطقهتعریفکردهاست)تاثیرگذارمی

زدایییاتواندعاملیتعیینکنندهدرتصمیمکشورهابهتنش(.البتهصرفقدرتنظامینمی2014

از«دیگری»باشد؛بلکهنوعاستفادهازقدرتیابهبیانبهتردرکیکه«یدیگر»زداییباعدمتنش

ایرانباتوجهبهقدرتوتوانخودقدرتآنکشوردارددرتصمیمبهتنش زداییموثراست.

سیاست با تقابل در امر این که گسترشدهد منطقه در را نفوذش دارد وسعی امریکا های

سازیباشد.همچنینایرانازجملهکشورهاییاستکهموفقبهغنیپیمانانآندرمنطقهمیهم

تالش است. شده مناقشههایهستهاورانیوم باایایران سالگذشته دوازده مهمدر ایامنیتیو

هایجهانشکلدادکهاخیراباتوافقبرجامظاهرابهسرانجامرسیدهاست.امریکاودیگرقدرت
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کند.چنینعلمیدستنیافتهبلکهحتیآنرادنبالنمیاماکوبانهتنهابه

 
 مسئله ارتباط با تروریسم

هاییکیازاختالفاتمهمایرانوامریکادربارهتعریفتروریسموبهتبعآنمصادیقگروه

گروه امریکا است. جزءتروریستی را یمن انصاراهلل یا حماس لبنان، اهلل حزب همچون هایی

ترورگروه میهای گروهیستی اینها است معتقد ایران که حالی در وداند، مقاومت های

میآزادی خود کشور از دفاع به که حامیبخشبوده را دولتایران بنابراینامریکا پردازند.

درلیستحامیانگروهسرسختتروریسممی هایتروریستیقراردادهداندوناماینکشوررا

حالیاستکه ایندر هیچرابطهاست. گروهکوبا اینگونه وزارتخارجهایبا البته ندارد. ها

کوبارانیزدرلیستحامیانتروریسمقراردادهبودامابرهمگانروشنبود3۴63امریکاتاسال

زعمامریکاتروریستیهستند،هاییکهبهکهکوباازابتدایدههنودمیالدیارتباطخودراباگروه

ازاینمنظرامکانتنشقطعکردهب ترازکوباوزداییمیانایرانوامریکامتفاوتوسختود.

امریکاخواهدبود.

 

 تصور تهدید برای امریکا
رغمآنکهکوبادرفاصلهنودمایلیمرزهایامریکاقرارداردامابافروپاشیازسویدیگرعلی

بهعبارتیتهدیدکوبابرایامریکاصرفاشود.شورویازنظراینکشوردیگرتهدیدمحسوبنمی

اگرچهمیGonzalez & McCarthy, 2004: 119-121بهواسطهارتباطباشورویبود) تواندر(.

قابلیتتسریبهدیگرکشورهایامریکای ایدئولوژیمارکسیستیکاستروکه اینخصوصبه

،ایرانهنوزتهدیدجدیبرایمنافعالتینهمداشت،نیزاشارهکرد.امادرنظرمقاماتامریکایی

امریکاوبرخیمتحدیناینکشوردرمنطقهاست.اینامرتفاوتیمهمدرنحوهبرخوردبامسئله

می شکل امریکایی مقامات دیدگاه در ایران و بهکوبا امریکا و ایران مسئله همچنین دهد.

امریکابهصدامدرجنگهایخصومتیمزمنتبدیلشدهاستکههرازگاهی)همچونکمک

33هایاقتصادی،وقایعسالعلیهایران،هدفقراردادنهواپیمایمسافربریایران،وضعتحریم

زداییمیانآنهارابرایچندکندواعتمادمیاندوکشورراکاهشوامکانتنشو...(سربازمی

هاستکهبهتاریخپیوستهامریکاسالبرد.ایندرحالیاستکهمسئلهکوبابرایسالبهکُمامی

است.
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 موضوع صدور انقالب
هایامریکاتفاوتدیگرمیاندوکشورمربوطبهبحثصدورانقالباست.یکیازدغدغه

هایاینکشوراست.امریکابادررابطهباایران،استمرارتفکرصدورانقالبدراهدافوسیاست

بهنفعمنافعگیریایدئولوژیانقالباسالشکل میدرکشورهایمنطقهمخالفاستوآنرا

روهمچنانمقابلهامریکاباصدورانقالبازسویایرانبهطرقغیرمستقیموداند.ازاینخودنمی

هراسی(درمنطقهوجوددارد.امانیابتی)همچونترویجمدلترکیهیاشکلدادنبهپروژهایران

اند.باپایانیافتنجنگسرد،کوبازفکرصدورانقالبگذرکردههاستکهارهبرانکوباسال

هاوهایانقالبیراقطعکردچراکهدرنظررهبرانکوبابدونکمککمکبهکشورهاورژیم

نظرحمایت چندانمنطقیبه انقالبدردیگرکشورها سیاستصدور پیرویاز هایشوروی،

درLeoGrande, 1998: 67)رسیدنمی اقتصادیونظامیشورویازواقعحمایت(. هایسیاسی،

رژیم از کوبا حمایت امکان که بود میکوبا فراهم را انقالبی کشوریهای کوبا کرد.

درصداقتصادآنوابستهبهتولیداتنیشکروصادراتشکر3۴محصولیاستکهبیشازتک

شدطورکاملروانهشورویمیایبهاست؛محصولیکهدردورهجنگسردبدونهیچدغدغه

دریافتمی صورتپایاپای به را مایحتاج دیگر نفتو هاوانا مقابل، در سقوطو با اما کرد.

شورویاینرابطهپایاپایازبینرفتوتمامتالشرهبرانکوباسرپانگاهداشتنانقالبخوددر

ایرانبهدلیلایدئولوژیفراگیرداخلمرزهایکوبابود.ایندرحالیاستکهجمهوریاسالمی

دهد.ایمیومکتبی،ذاتابهصدورانقالباهمیتویژه

 
 ارتباط با جامعه امریکا

تفاوتمهمدیگریکهمیانایرانوکوباوجودداردمربوطبهارتباطمردمایندوکشوربا

هایرغمخصومتدولتجامعهامریکااست.جوامعامریکاوکوبابایکدیگربیگانهنیستندوبه

سال تمام در یکدیگر، با صورتآنها به )هرچند آنها میان آمد رفتو ارتباطو هایگذشته

 ,Ackermanمحدود(وجودداشتهومردمدوکشورنسبتبههمآگاهیواطالعاتمفیدیدارند)

همچوندولت85-96 :2016 تقریبا امریکا ایندرحالیاستکهجوامعایرانو هایخوددر(.

اندوشایدتنهاشناختمردمامریکاطولبیشازسهدههاخیرهیچگونهارتباطیبایکدیگرنداشته

همچنیندرازایرانمربوطبهحادثهگروگان گیریاعضایسفارتاینکشوردرتهرانباشد.

میاندوکشورهایامریکاوایران)عمدایاسهوا(بهخصومتطولسیوچندسالاخیر،رسانه
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برخیرسانهدامنزده چنانکه بههایامریکاییسعیکردهاند؛ ایران از اندتصویریتهدیدآمیز

القاکنند)رنجبر، اینموضوعدرشناختاشتباهوعمدتادشمن623۴:33مردمامریکا انگارانه(.

(.ازاین623۰:3مردمدوکشورنسبتبهیکدیگرنقشداشتهاست)بیاتودهقانیفیروزآبادی،

زداییداشتهباشند،توجیهچنینتصمیمیبرایمنظرحتیاگرمقاماتدوکشورنیزتصمیمبهتنش

ایندرحالیاستکهتصمیماوبامابرایتنش زداییباکوبامردمدوکشورسختخواهدبود.

ودرکوبانیزکههایگستردهمردمروبرونشدشوکیبهجامعهامریکاواردنکردوبامخالفت

اساسابااستقبالکاملمواجهشد.

 

 ادراک متفاوت رهبران
درشرایط است. امریکا ادراکمتفاوترهبراندوکشورنسبتبه تفاوتدیگرمربوطبه

سال متفاوتاز امریکا از ادراکمقاماتکوبا مقاماتکوباکنونی هایابتداییانقالباست.

هامریکادرپیبراندازینظامکوبااست؛بلکهبرعکسمعتقدنددردیگرچنیننگرشیندارندک

شود.رهبرانکوباوبهحالحاضرامنیتکوبابهشکلعینیوفوریازسویامریکاتهدیدنمی

اینکشوردارددررائولکاستروخصوص ،دیدگاهمتعادلینسبتبهامریکاواحیایروابطبا

ایبهتجدیدروابطباامریکاندارند.مقاماتایرانهنوزمعتقدندقهحالیکهرهبرانایرانهیچعال

جمهوریاسالمیمی اصلنظام با براندازینظاممشکلامریکا پیسقوطو در امریکا باشدو

اعتمادیبهامریکاوحتی(.اینموضوعدراستمراربیEsfandiari, 2014جمهوریاسالمیاست)

ندوکشورتاثیرگذاراست.درمذاکراتاحتمالیمیا

مقامات است. مقاماتکوبا نیزمتفاوتازنگاه مقاماتایرانبهدولتامریکا همچنیننگاه

مثابهدولتیامپریالیسموسلطه به امریکا میایرانبه برابرآنایستادوگرنگاه بایددر کنندکه

زورگویی سیاستتسلیم با مقابله منظر این از نشد. آن سلطههای راسهای در امریکا جویانه

هاستاهدافسیاستخارجیایرانتعریفشدهاست.ایندرحالیاستکهمقاماتکوباسال

سیاست حداقلدر یا و ندارند خود همسایه چنیننگاهیبه دیگر چنینکه هایاعالمیخود

طباامریکابودهاستهایاخیربازسازیروابدهند.رویکردکوبادرسالرویکردیرانشاننمی

ایبهاحیایروابطباامریکاندارند.بنابراینحتیاگرامریکادرحالیکهرهبرانایرانهیچعالقه

تنش به ایران با روابطرسمی احیای و نیاز»زدایی به« که دالیلی همان به )دقیقا باشد داشته

ازسویرهبرانایراناحساس«نیاز»ینزداییواحیایروابطباکوبانیازداشت(؛امافعالاتنش
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امریکانمی ممکناستاهمیتانتخاباتریاستجمهوریآینده اگرچه عبارتدیگر به شود.

هاازیکسووناکارآمدبودنسیاستتحریمعلیهایرانوهمچنیناستفادهازنفوذوبرایدموکرات

بههایمنطقهخاورمیانهاقدرتایرانبرایحلوفصلچالش امریکا زسویدیگرباعثشود

کند،اماموضوعیکهچنیناحساسیرادررهبرانایرانشکل«نیاز»زداییباایراناحساستنش

 دهد،فعالوجودندارد.

 

 گیری نتیجه
کوبا،امکانکاربردالگوی-زداییمیانامریکادراینپژوهشبابررسیروندودالیلتنش

تنش دو این میان الگویزدایی ابتدا راستا این در شد. رد امریکا و ایران روابط در کشور

هاوسروسامانکوبارابررسیکردهومشخصشدبرایکوبالغوتحریم-زداییامریکاتنش

انتخاباتریاستجمهوری)برای بُعدداخلیمسئله در برایامریکا دادنبهشرایطاقتصادیو

خارجیدموکرات بعد در و جهانیسیاستانزوایمنطقهها( وایو کوبا قبال در هایامریکا

زداییواحیایروابطمیانهمچنینناکارآمدیسیاستتحریمعلیهاینکشوردرتصمیمبهتنش

نامیده«الگوینیازوالزام»زداییمیانامریکاوکوبادوکشورنقشداشتهاست.لذاالگویتنش

زداییوتغییرروابطباعثشدچنینرویکردیرااتخاذشوربهتنششد،بدینمعناکهنیازدوک

شکل شرایط بررسی با سپس تالشکنند. برخی و امریکا و ایران میان تنش برایگیری ها

زداییمیاندوکشور،بهاثباتادعاهادراینپژوهشپرداختهشد.بدینمنظوربااستفادهازتنش

واقعگرایینئوکالسیکد فردی(نظریه )داخلیو واحد سطحسیستمیکو دو الیلمتقنیدر

نتیجه چنین و شباهتبرشمرده برخی وجود با که شد دلیلگیری به کوبا، و ایران میان ها

الگویتنشتفاوت امکانکاربرد میاندوکشوروجوددارد، هایمهمتریکه -زداییامریکا

هاهمچونوجودعاملراینراستابهبرخیتفاوتکوبادرروابطایرانوامریکاوجودندارد.د

گر)اسرائیلوعربستان(درروابطایرانوامریکا،ادراکونگاهمتفاوترهبراندوکشورمداخله

نسبتبهامریکا،ارتباطوعدمارتباطجوامعکوباوایرانباجامعهامریکاوتاثیراینموضوعدر

درروابطمیان«الگوینیازوالزام»دهوایننتیجهحاصلشدکهامکانتنشزداییو...اشارهش

طرفهوتنهاازسویامریکاایننیازبرایشودیاحداقلبهصورتیکایرانوامریکادیدهنمی

رسدایرانوامریکابایدباتوجهبهشرایطخودوروابطیکهزداییوجوددارد.لذابهنظرمیتنش

زداییخاصخودراتعریفودنبالیتنشمیانآنهاشدهاست،الگویتنشگیرمنجربهشکل
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زداییمیانایرانوامریکامهماستتغییرتصاویرشکلگرفتهنمایند.آنچهاکنونبرایآغازتنش

است.ایرانوامریکابایدتصویریکهازیکدیگر)بهعنوانکشوریغیرقابلاعتمادودشمن(در

برس سوءبرداشتاختهذهنیتخود رفع به رو در رو و مستقیم مذاکره با و دهند تغییر واند ها

تنش آغاز اولدر بنابراینبایدگفتگام کنند. امریکاسوءتفاهماتاقدام و ایران زداییمیان

کردنبهتجربیاتتلخگذشتهورسیدنبهحدیازاعتمادبراینگاهبهآیندهاست.پشت
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