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


چکیده

درهفدهمدسامبر 3۴6۰خبرازسرگیریروابطامریکاوکوبابهمهمترینخبرسیاسی
جهاندرطولچنددههاخیرتبدیلشد.دراینمیانبرخیپژوهشگرانازامکانتکراراین
تجربه برای روابط ایران -امریکا سخن گفتند .وجود برخی شباهتها میان ایران و کوبا
همچونحکومتهایانقالبی،امریکاستیزی،تحتتحریمقرارگرفتنازسویامریکااین

گزارهراتقویتمیکند.پرسشایناست که آیاکاربردالگویتنشزداییامریکا -کوبا
امکانپذیر است؟ پاسخ سوال پژوهش این است که با توجه به
در روابط ایران و امریکا  
ایوبینالمللی


هایمنطقه
برخیتفاوتهامیانایرانوکوبادرسطحسیستمیکمانندفشار

متفاوتودرسطحواحدمانندجایگاهمتفاوتدوکشوردرنظامبینالملل،ادراکمتفاوت

رهبراندوکشورنسبتبهامریکا،ارتباطمتفاوتجوامعدوکشورباجامعهامریکا؛ امکان
کاربردالگویتنشزداییامریکا-کوبادرروابطایرانوامریکاوجودندارد.رویکرداین

هاکتابخانهایاست .


ایوشیوهگردآوریداده

تحلیلی،روشآنمقایسه
مقالهتوصیفی-
ایران،امریکا،کوبا،تنشزدایی،روابطدیپلماتیک

واژگان کلیدی:

.دانشجویدکتریروابطبینالمللدانشگاهتربیتمدرس jalil.bayat@gmail.com

6
وابطبینالمللدانشگاهتربیتمدرس(نویسندهمسئول) mohsen.eslaami@gmail.com

.3استادیارر
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مقدمه
نزدیک به سی و هفت سال پیش با رخداد اشغال سفارت امریکا در تهران و ماجرای
گروگانگیریاعضایسفارتبهدستدانشجویانخطامام(ره)،روابطرسمیودیپلماتیکمیان
ایرانوامریکاقطعشد.اگرچهدراینمدتدربرخیموضوعاتِموردیهمچونشکلگیری
دولت جدید در افغانستان پس از سقوط طالبان و عراق پس از سقوط صدام و مهمتر از آنها
ایران،دوکشورمذاکراتیباهمداشتهاند؛اماهیچگاهزمینه

مذاکراتمربوطبهپروندههستهای
برایتنشزداییواحیایروابطدیپلماتیکفراهمنشدهاست.بهعبارتیمذاکراتدوکشوردر

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

تنش
کهاینانتظار،فاصلهبسیاریتاوقوعدارد؛بهطوریکهحتیبرخیتنشهایشکلگرفتهمیان
دوکشوردرپسابرجام،اجرایکاملتوافقمذکورراباابهاممواجهکردهاست .
بااینحالبرخیتحلیلگرانازضرورتگفتگووهمکاریمیانایرانوامریکاسخنگفتهو
معتقدندادامهروندکنونیبهنفعهیچیکازایندوکشورنیست( Brzezinski & Gates, 2004:

المللیبابحرانهایمختلفی


یکابهعنوانحافظنظمبین
40؛برزگر26:6233،؛زکریا.)6232،امر
بهخصوصدرمنطقهخاورمیانهروبهرواستکههمکاریباایرانمیتوانددرحلوفصلآنها
کمکقابلتوجهیباشد؛بهطوریکهوزیرخارجهامریکابهصورترسمیازایرانبرایکمک
بهپایانجنگدرسوریهویمندرخواستکمک کردهاست(.)France24, 2016اوباماهمچنین
تمایلبسیاریداردکهباتوجهبهوعدههایخوددرابتدایریاستجمهوری،عالوهبرکوبا،در

تواندکارتبرندهدموکراتهادر


رابطهایرانوامریکانیزتغییریاساسیایجادکند.ایناتفاقمی
برابرجمهوریخواهان (حداقل در حوزه سیاست خارجی) در انتخاباتریاست جمهوریسال
 3۴61باشد.لذاازسویامریکاانگیزهکافیبرایتنشزداییواحیایروابطدیپلماتیکباایران
وجود دارد.برایایران نیزمجموعهایازعواملازجملهپایان خصومتو دشمنی ،لغوکامل
تواندانگیزههایمهمیبرایتصمیمبهتنشزداییبا

تحریمها،شکلگیریروابطاقتصادیو...می
امریکاتلقیشود .
در این راستا با اعالم خبر احیای روابط دیپلماتیک میان امریکا و کوبا که طی  63ماه
مذاکراتمحرمانهودرپیشگرفتنسیاستتنشزداییرویدادهبود،اینگمانهدرمیانبرخی
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کوبابهتنشزدایی

تحلیلگرانشکلگرفتکهشایدبتوانبااستفادهازالگویتنشزداییامریکا-
میانایرانوامریکااقدامکرد(.)Lobe, 2014- David Miller, 2014دراینپژوهشاینامکانبا
طرحاینسوالموردآزمونقرارگرفتکهآیامیتوانبااستفادهازالگویتنشزداییامریکا-

کوبابهاحیایروابطایران-امریکااقدامکرد؟پاسخاولیهبهعنوانفرضیهاصلیازاینقراراست
هامیانایرانوکوبادرسطحسیستمیکمانندفشارهایمنطقهایو

کهباتوجهبهبرخیتفاوت
المللیمتفاوتودرسطحواحدمانندقدرتوجایگاهمتفاوتدوکشوردرنظامبینالملل،


بین
ادراک متفاوت رهبران دو کشور نسبت به امریکا ،ارتباط متفاوت جوامع دو کشور با جامعه
امریکاو...امکانکاربردالگویتنشزداییامریکا-کوبادرروابطایرانوامریکاوجودندارد .
در این راستا ساختار پژوهش چنین است که ابتدا پیشینه پژوهش بررسی میشود ،آنگاه
ریمورداستفادهدرپژوهشراتوضیحدادهوسپسشکلگیریتنشمیانکوباو

چارچوبنظ
امریکاوتالشهایصورتگرفتهبرایتنشزداییتوضیحدادهمیشود.سپسبهدالیلآغاز
زداییمیانایندوکشورپرداختهوالگویتنشزداییکوبا-امریکاتشریحمیشود.آنگاه

تنش
شمیانایرانوامریکاراشرحدادهوتالشهاییکهتاکنوندررابطهبا

چگونگیشکلگیریتن

رفعاینتنشصورتگرفتهتوضیحدادهمیشود.سپسبهسوالاصلیاینپژوهشپرداختهو
امکانکاربردالگویتنشزداییکوبا -امریکادرروابطایرانوامریکاموردآزمونقرارداده

تحلیلی،روشآنمقایسهایوشیوهگردآوریدادهها

میشود.رویکرداینپژوهشتوصیفی -

کتابخانهایاست .

پیشینه پژوهش
تاکنون به زبان فارسی پژوهشی در اینباره انجام نگرفته است .در منابع انگلیسی زبان نیز
هیچگونهپژوهشعلمیکهبهطورخاصبهاینموضوعپرداختهباشددیدهنشد.لذامیتوان

گفتموضوعاینپژوهشکامالجدیدوبکراست.بااینحالمیتوانبراینیلبههدفاین
پژوهشازدودستهمنابعبهرهبرد.دستهاولپژوهشهاییهستندکهبهطورخاصبهمسئلهروابط
زداییمیانآنهامیپردازند.کتاب«کانالبازگشتبهکوبا»بابررسی

میانکوباوامریکاوتنش
اسنادتاریخیبهواکاویمذاکراتپنهانیمیانرهبرانکوباوروسایجمهورمختلفامریکادر
دهدبحثتنشزداییوبهبودروابطمیاندوکشور


پردازد.اینکتابنشانمی

هایاخیرمی

دهه
دردورههایمختلفوجودداشتهاماهرباربهدلیلیناکامماندهاست.اگرچهفصلنهمکتاببه

131

ژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،32زمستان(69پیاپی)32

فصلنامهپ


هایاوبامابویژهدردورهدومریاستجمهوریبرایبهبودرابطهباکوبااشارهمیکنداما

تالش
زداییموفقیتآمیزاخیرمیاندوکشوراست( .)LeoGrande & Kornbluh, 2014


فاقدبحثتنش
کتاب«فصلجدیددرروابطامریکاوکوبا»اینضعفراجبرانوبهموضوعتنشزدایی
پردازد.اینشاملکتابمقاالتیدرچهاردهفصلمیباشد


اخیرمیاندوکشوربهطورکاملمی
کههرفصلجنبههایمختلفاینرویدادوتاثیرآنبرروابطدوکشور،سیاستهایداخلی،
شرایطاقتصادی،منطقهامریکایالتینو...رابررسیمیکند.بااینحالاینکتابنیزهیچ
اشارهایبهموضوعاینپژوهشندارد( .)Hershberg & LeoGrande, 2016

عادیسازی روابط امریکا و کوبا :فرار از موانع گذشته»؛ به دالیل شکلگیری
مقاله « 
زداییمیانامریکاوکوبامیپردازدودراینبارهچهارعاملشاملازبینرفتنتهدیدکوبا

تنش
برایمنافعامریکا،تغییرنگرشجامعهتبعیدیکوبایی-امریکایینسبتبهرابطهدوکشور،تاثیر
منفیرویکردامریکادرقبالکوبابرروابطاینکشورباکشورهایامریکایالتینواقدامات
اصالحیرائولکاسترودرکوبارامهممیشمارد.اگرچهاینمقالهنیزبهطورمستقیمبهموضوع
این پژوهش نمیپردازد اما در واکاوی چرایی تنشزدایی میان امریکا و کوبا مهم است
( .)LeoGrande, 2015 a
دستهدوم،منابعیاستکهروابطایرانوامریکادرچنددههاخیررابررسیکردهاند.کتاب


«نهشرقی-نهغربی؛بررسیروابطایرانبااتحادشورویوایاالتمتحدهامریکا»؛ویراستهنیکی
کدی ومارکگزیوروسکی،مقاالتیدربارهروابطایرانوامریکاوبهخصوصموضوعایران
گیت داردکهقابلتوجهاست(کدیوگزیوروسکی.)6231،امااینکتاببهوقایعچندسال
اخیر در روابط دو کشور نمیپردازد .کتاب «ایران و امریکا؛ گذشته شکست خورده و مسیر
آشتی»؛تالیفسیدحسینموسویان،یکیازمنابعجدیدیاستکهبهدلیلمسئولیتهایمختلف
نویسندهدردولتایرانازاهمیتباالییبرخورداراست.ویدراینکتاببهتاریخروابطدو
کشوروطرحبرخیجزئیاتازروندتنشزداییدرسیسالگذشتهوعللناکامماندنآنها

میپردازد (موسویان .)623۰ ،با این حال این کتاب نیز قبل از وقوع تنشزدایی میان کوبا و

امریکاوهمچنینتوافقبرجامنوشتهشدهوطبیعتاشرایطجدیدراموردبررسیقرارندادهاست .
از منابع انگلیسی زبان در این بخش میتوان به کتاب «ایران و امریکا» اشاره کرد که
نویسندگان ضمن مرور تاریخ سیاسی ایران و امریکا به چالشهایی همچون ثبات خاورمیانه،
ایایرانمیپردازند(.)Cook & Roshandel, 2009

ادعایحمایتایرانازتروریسموبرنامههسته
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کتاب «ایران؛ از کارتر تا اوباما» نیز به بررسی سیاستهای روسای جمهوری امریکا در قبال
جمهوریاسالمیوروابطدوکشوردراینبازهزمانیمیپردازد(.)Seliktar, 2012بااینحالنه
اینکتابونهمنبعقبلیبهطورمستقیمبهموضوعاینپژوهشنمیپردازند.لذاضرورتپرداختن

به این نوشتار هم به دلیل اهمیت موضوع و هم به دلیل فقدان چنین پژوهشی کامال احساس
توانباکاربردمقایسهایمنابعدستهاولودومبههدفاینپژوهش

میشودکهدراینراستامی

نائلشد .


چارچوب نظری
دراینپژوهشازنظریهواقعگرایینوکالسیکبرایتبیینوتوضیحبیانمواردباالبهرهبرده

میدهند و
شود.واقعگرایاننوکالسیکنقطه تمرکزبررسیهای خود را سیاست خارجی قرار 


می
نوواقعگراییبه تنهایی و بدون اشاره به عوامل ومؤلفههای داخلی تاثیرگذاردر

معتقدند که نظریه
واقعگرایینوکالسیکعناصر
سیاست خارجی کشورها،قدرتتبیینکافیراندارد.دراینراستا 
گونهایکههردو
گراییرادرهممیآمیزدبه 


گراییکالسیکونوواقع

هاییازواقع
ومفروضه
دسته از متغیرهای سیستمیک و سطح واحد را در تحلیل و تبیین سیاست خارجی کشورهای
مشخصبهکاربگیرد .
به عبارتی واقعگرایی نوکالسیک از یکسو همچون نوواقعگرایی به اهمیت منازعه ،توزیع
المللاذعانمیکندواولویتوتقدمعلّیدرعواملتعیین


قدرتنسبیوآنارشیدرسیاستبین
داندبهگونهایکهاهداف،آمالو


کنندهسیاستخارجیرابامتغیرهایمستقلسیستمیکمی
مفادسیاستخارجیکشورهارابیشوپیشازهرچیزنشاتگرفتهازقدرتمادینسبیآنها
عنوان میکند .اما از سوی دیگر مانند واقعگرایی کالسیک ،تاثیر ویژگیهای کشورها و
متغیرهای سطح واحد بر رفتار آنها را مورد توجه و تحلیل قرار میدهد .لذا فشارها و
محدودیتهایسیستمیکازطریقمتغیرهایسطحواحدمیانجیمانندادراکاتوبرداشتهای
گیرندگانوساختاردولتبرسیاستخارجیتاثیرمیگذارد .


تصمیم
به عبارت دیگر واقعگرایی نوکالسیک تلقی دولت به عنوان جعبه سیاه را نفی میکند و
مولفههاییمانندشخصیتوفهمرهبران،روابطدولتوجامعهومنافعدولترادرتبیینسیاست
خارجی وارد میکند .واقعگرایی نوکالسیک تالش میکند توضیح دهد چگونه و تحت چه
هایتصمیمگیرندگانازتهدیداتوفرصتهای

شرایطیخصوصیاتداخلیکشورهابینبرآورد
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بینالمللی و سیاست خارجی آنها قرار گرفته و به آن شکل میدهد .در دیدگاه واقعگرایی

نوکالسیک متغیر مستقل ،سیستم بینالمللی (یا منطقهای) و یا تهدیدات و فرصتهای محیطی
میتوان به شخصیت و فهم
استواز مهمترین متغیرهای میانجی تأثیرگذار در سیاست خارجی 
آسیبپذیریرژیم سیاسی ،رابطه دولت و

رهبران ،میزان انسجام واجماع نخبگان ،منافع دولت،
جامعه ،توانایی دولت یا رهبران در استخراج و بسیج منابع جامعه و میزان نفوذ بازیگران و
گروههای داخلی در سیاستگذاری اشاره کرد .متغیر وابسته نیز از دیدگاه این نظریه رفتارهای

سیاستخارجیدولتاست(اسدی .)3۰3:6233،
هایبینالمللی،سطحومیزانتهدیدهایخارجیو

ازاینروترکیبیازمحدودیتهاوفرصت
فرصتها و محدودیتهای داخلی ،رفتار سیاست خارجی را تبیین میکند .به عبارتی تحلیل

سیاستخارجیدردیدگاهواقعگرایینوکالسیکبایددربرگیرندهعواملسیستمیک،داخلیو
فردیباشدوتاثیرهریکازاینعواملبرابعادمختلفسیاستخارجیراتبییننماید(دهقانی
فیروزآبادی.)373:623۴،درادامهبراساساینچارچوبنظری،دیدگاهنگارندگاندرباب
امکانکاربردالگویتنشزداییامریکا–کوبادرروابطایرانوامریکاشرحدادهشود .

بررسی روابط امریکا  -کوبا
الف -امریکا  -کوبا از خصومت تا تنشزدایی

سالگذشتهتجربهکردهاند.امریکا

امریکاوکوباروابطپرفرازونشیبیراطیبیشاز 6۴۴
درجنگبااسپانیادرسال 6333زمینهاستقاللکوبا راازخودفراهمکرد،اگرچهتاسال63۴3
اینکشوررامستعرهخودساخت.انقالبکمونیستیفیدلکاسترو درسال 6333شرایطرابه
طورکلیتغییردادوازاینتاریخروابطامریکا -کوباروبهتیرگینهادبهطوریکهافزایش
تنشدرروابطمیاندوکشورمنجربهقطعروابطرسمیودیپلماتیکدرژانویه 6316گردید.
امریکادراینمدتچندینبارتالشکردحکومتکاستروراسرنگونسازدکهمهمترینآن
مربوطبهطراحیعملیاتوکمکبهمخالفانحکومتکاستروبرایحملهبهخلیجخوکهابود
کهالبتهبادرزاطالعاتاینعملیاتتوسطجاسوسهایشورویبهشکستانجامید .
تحریمهایدائمیعلیهکوباراامضا

جاناِفکندیرئیسجمهوروقتامریکادرسال6313
کرد.درایندورهمهمترینرویدادیکهنامدوکشورباآنهمراهاست،بحرانموشکیکوبادر
استکهجهانراتامرزجنگهستهایپیشبرد.بحرانیکهدرنهایتباتوافقپنهانی
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میانخروشچف وکندی پایانیافت.اسنادیکهاخیراازسویآرشیوامنیتملیامریکامنتشر
شده نشان میدهد بعد از این بحران ،امریکا برای تنشزدایی با کوبا تالش کرده است
( .)LeoGrande & Kornbluh, 2014: 42-78
درسال6333رونالدریگانرئیسجمهوروقتامریکا،کوبارادرفهرستکشورهایحامی
تروریسمقرارداد.تاپیشازاینواشنگتنمیانجنبشهایانقالبیوسازمانهایتروریستیتمایز

قائل میشد و بهرغم حمایت کوبا از جنبشهای انقالبی ،این کشور را در فهرست حامیان
تروریسمقرارندادهبود(.)LeoGrande, 2015 bاگرچهدولتکاسترودرسال633۴ازحمایتاز
اینجنبشهاهمدستکشید،اماواشنگتنبااشارهبهاینکهتروریستهایپیشیندرکوباپناه
گرفتهاند،ناماینکشورراازفهرستمربوطهحذفنکرد(.)Schiavenza, 2015لذاتحریمهای

امریکاعلیهکوبادرسال6333باقانوندموکراسیکوباو6331باقانونهلمز-برتونقویترشد.
بااینحالدوکشوربهروابطنهجنگونهصلحیخودادامهدادندودراینمدتسوئیسبه
عنوانحافظمنافعامریکادرکوبانقشمهمیدرجلوگیریازافزایشتنشمیاندوکشورایفا
کرد(.)Hudson, 2015درسال3۴۴3باکنارگیریرسمیفیدلکاستروازقدرتدرکوباوروی
کارآمدنباراکاوبامادرامریکا،تحولیجدیددرروابطدوکشورشکلگرفت .
ب -اوباما و رائول کاسترو؛ آغاز تنشزدایی

یکی از شعارهای تبلیغاتی اوباما در کارزار تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 3۴۴3
امریکا،تغییردرروابطخارجیاینکشورباکشورهاییهمچونکوبابود(.)Hershberg, 2016: 4
ازسویدیگرجابجاییدرراسهرمقدرتدرکوبازمینهرابرایتنشزداییمیاندوکشور
بهجایبرادرش،بسیاریازمواضعسختگیرانهگذشته

فراهمکرد.باجانشینیرائولکاسترو 
بازمیگردد.رائول
کنارگذاشتهشد.البتهتمایلکوبابهعادیسازیروابطباامریکابهسال 3۴۴7
کاسترو،درسخنرانیبسیارمهمیدر 31جوالی 3۴۴7کهنشاندهندهاستراتژیاودربارهآینده
اقتصادی -سیاسیکوبابود،گفتکهزمانتغییراتمحتواییوساختاریدراقتصادکوبافرا
رسیدهاستواگردولتبعدی امریکاغرورخودراکناربگذاردوباروشیمتمدنانهخواستار
گفتگوباشدماازآناستقبالمیکنیم( .)Israel, 2007
مصافحهاوبامابارائولکاسترودرجریانمراسمتشییعنلسونماندال دردسامبر،3۴62یک
لحظهتاثیرگذاروآغازفرایندتنشزداییمیاندوکشوربود.چنانکهبنجامینرودز،معاونمشاور
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امنیتملیویکیازمرداناوبامادرجریانمذاکراتمحرمانهباکوباییهاافشاکردکهمذاکره
کنندگانکوباییبعدهابهویگفتهبودندکهبرخورداوباماآنهارابهشدتتحتتاثیرقرارداده
و آنها را متقاعد به تنشزدایی با ایاالت متحده کرده بود (Anderson, 2015

 .)Leeدر آوریل

 3۴63اوباماوکاسترودرنشستپانامابایکدیگردیداردوجانبهکردندکهاولیندیدارروسای
جمهوردوکشورطیچنددههاخیربود.لذابهنظرمیرسدنطفهتنشزداییمیاندوکشوراز
همیندیدارهاشکلگرفت.مذاکراتمیاندوکشوربهصورتمحرمانهوبامیانجیگریواتیکان
بهمدت63ماهدرکاناداانجامگرفت.درطولمذاکرات3،نشستمخفیبیننمایندگانکوباو
امریکادرکاناداوواتیکانبرگزارشد.دراینبحبوحه"آلنگراس" شهروندامریکاییپساز
پنجسالحبسدرکوباآزادشدوسرانجامروسایجمهوردوکشوردرتاریخ67دسامبر3۴6۰
ازتوافقبرایعادیسازیروابطخبردادند.روندتنشزداییمیاندوکشوربعدازاعالماینخبر
باسرعتبیشتریادامهیافتوزندانیاندیگریمیاندوطرفتبادلشد(.)Hershberg, 2016: 1-2
حامیتروریسمخارجواوبامادستوراجازه

امریکادرماهمه3۴63کوباراازفهرستکشورهای
سفرهایبیشتروافزایشمیزانحوالهپولنقدازامریکابهکوباوکاهشمحدودیتهایبرخیاز
بخشهایبازرگانیبااینکشورراصادرکرد.بعدازچنددورمذاکره،سفارتخانههایدوکشور

در 3۴جوالی 3۴63بازگشاییشدواوبامانیزدر 3۴مارس 3۴61بهعنواناولینرئیسجمهور
امریکابعداز33سالازکوبابازدیدکرد.
پ -دالیل تنشزدایی میان امریکا و کوبا

دالیلمختلفیدربارهعلتاتخاذسیاستتنشزداییازسویامریکادرقبالکوباعنوانشده

استکهمیتوانآنهارادردودستهداخلیوخارجیطبقهبندیکرد.دربُعدخارجییکیاز
دالیلامریکابرایتنشزداییباکوبا،عدمکاراییسیاستتحریمبود.امریکاباسیاستتحریم
علیهکوبانتوانستهبودبعدازگذشتبیشازپنجاهسالبهاهدافخوددرقبالاینکشوردست
یابد؛موضوعیکهباراکاوبامانیزدرسخنانتاریخیخودبهآناذعانکردهبود( Brady, 2014,
White House, 2014

 .)Theلذا ناکارایی تحریمها و منافع اقتصادی حاصل از لغو تحریمها،

دولتمردانامریکاییرابهتغییرسیاستهایخوددرقبالکوباترغیبکرد .
دربعدخارجی؛دلیلدیگرامریکابرایتنشزداییباکوبا،احیایجایگاهپیشیندرمنطقه
امریکایالتینبود.ازاوایلدهه633۴کوبابااستفادهازقدرتنرم،موقعیتامریکارادرسازمان
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مللودیگرمجامعچندجانبهمحکومومحدودکردهبود(.)Serbin, 2016: 181امریکابااتخاذ
سیاستهایتحریمیوخصمانهعلیهکوباکهازنفوذباالییدرمیانرهبرانوملتهایمنطقه
امریکای التین برخوردار است ،بیش از پیش جایگاه خود را در این منطقه از دست داده و
چهرهایمنفیازخودبرساختهبود(.)Fitzpatrick, 2014اصرارامریکادردورهریاستجمهوری
بوش در اعمال سیاستهای تحریمی علیه کوبا باعث بروز واکنش منفی از سوی کشورهای
امریکایالتینشد.از زمان اجالسچهارم سازمان کشورهای امریکایی 6در آرژانتین درسال
،3۴۴1اینکشورهاخواستاربازگشتکوبابهاینسازمانشدند.دراجالسششمدرکلمبیادر
سال  ،3۴63کشورهای امریکای التین اعالم کردند در صورت عدم شرکت کوبا در اجالس
بعدی،آنهانیزشرکتنخواهندکرد(.)Nicoll, 2015لذابرخیمعتقدندبرحسبتصادفنیست
کهایجادروابطحسنهبینکوباوایاالتمتحدهباچنینشتابیصورتگرفتتااینبازگشتقبل
ازهفتمیناجالسسازمانکشورهایامریکاییدرپانامادرآوریل 3۴63صورتگیرد.چراکه
سیاستسنتیامریکادرقبالکوبانهتنهادرزمینهدوجانبهبلکهدرروابطمنطقهایوجهانینیز
برایامریکاهزینهسازشدهبود(.)Lopez-Levy, 2016: 34بااینحالرائولکاسترواخیرادر
همبستگیباونزوئالاعالمکردکوباقصدبازگشتبهسازمانکشورهایامریکاییراندارد( BBC

 .)News, 2016
همچنینکوباازسال 6333هرسالهقطعنامهایدرلغوتحریمهایامریکاعلیهاینکشوردر
مجمععمومیسازمانمللبهرایگذاشتهاستکهباموافقتاکثریتکشورهاهمراهبودهبه
طوریکهدرسال3۴63با636رایمثبتاز632کشورمواجهشدوتنهاامریکاواسرائیلبهاین
قطعنامهغیرالزامآوررایمنفیدادند(.)United Nations, 2015بههمیندلیلنوآمچامسکیمعتقد

استعلتتغییرسیاستبلندمدتواشنگتنبرایتحریموانزوایکوباپسازاینواقعیتصورت
گرفتکهایاالتمتحدهمتوجهشدافکارعمومیوشرکتهایتجاریمنطقهامریکایالتینو

جهاندیگرازاینسیاستپشتیبانینمیکنند( .)Telesur, 2015- Goodman, 2016

ازاینمنظرمیتوانگفتامریکاازقِبَلتنشزداییباکوباسعیداردنفوذازدسترفتهخود
درمیانکشورهایامریکایالتینراتقویتکند؛چراکهامریکابهایندرکدستیافتهکهدر
حالحاضرکوبادرامریکایالتینتبدیلبهپرچمضدامریکاییشدهاستوحفظمناسباتسابق
با کوبا ،هم برای کوبا و هم برای امریکا مُضر است (میخائیلوف .)3۴63 ،به همین دلیل تغییر
1. Organization of American States
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سیاستامریکادرقبالکوبابااستقبالافکارعمومیمنطقهامریکایالتینروبروشدبهطوریکه
نتایجیکنظرسنجیدر بهار 3۴63نشانداد%73پرسش شوندگاندرشیلی%73،درصد در
آرژانتین%77،درصددرونزوئال%17،درصددربرزیلو%3۰درصددرمکزیک؛موافقتجدید
روابط میان ایاالت متحده و کوبا بوده و از لغو تحریمهای تجاری امریکا علیه کوبا حمایت
میکنند .)Poushter, 2015(.

توانازرقابتانتخاباتیمیاندوحزبدموکراتوجمهوریخواهبرای

امادربعدداخلیمی
ریاستجمهوریآیندهبهعنوانیکیازدالیلاوبامابرایتصمیمبهتنشزداییباکوبایادکرد.
باراکاوباماازنگاهمخالفانورقبایجمهوریخواهعملکردموفقیدرسیاستخارجینداشته

است.لذاباارزیابیمثبتی که نسبت به اقبالافکار عمومی و شرکتهایبزرگامریکاییدر
زداییباکوبامیتواندنقطهقوتیبرای

برداشتنگامهایجدیددرقبالکوباوجوددارد،تنش
دموکراتهادرانتخاباتریاستجمهوریسال3۴61باشد(.)Lee, 2014نظرسنجیهایسالهای
اخیرحاکیازتغییردیدگاهمردمامریکادربارهکوبادارد.بررسیهایموسسهگالوپکهازسال
اقدامبهنظرسنجیازمردمامریکادربارهکوبانمودهنشانمیدهدکهازسال(3۴۴3ابتدای

6331
ریاستجمهوریاوباما)دیدگاهمثبتمردمامریکادربارهکوباروبهافزایشودرمقابل،دیدگاه
برایاولینبارمیزانموافقینبیشاز

منفیروبهکاهشبودهاست؛بهطوریکهدرسال 3۴61
مخالفینشدهاست(جدولشمارهیک) .
(جدول شماره یک)

به طور کلی نظر شما درباره کوبا چیست؟ (پرسش از مردم امریکا)
 6331

 6333

 3۴۴6

 3۴۴2

 3۴۴3

 3۴۴7

 3۴۴3

 3۴66

 3۴62

 3۴63

 3۴61



موافق   %3۰  %۰1  %2۰  %2۴  %33  %33  %33  %33  %37  %23  %6۴
مخالف   %۰۴  %۰3  %33  %13  %1۴  %13  %13  %12  %13  %16  %36
)(Norman, 2016

درصدازامریکاییهاموافق

بررسیمرکزتحقیقاتپیودرجوالی3۴63نیزنشانمیدهد 72
بیندوکشوربودهاند( .)Pew Research Center, 2015

بهبودروابط

همچنیننتایجیکنظرسنجیکهبعدازسفراوبامابهکوباتوسطنیویورکتایمزوشبکهسی
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انجامگرفتهنشانمیدهد%13درصدازامریکاییهامعتقدندعادیسازیروابطباکوبابه

بیاس
هاومستقلهاازگستردگیوپذیرش

نفعامریکاخواهدبود.البتهایندیدگاهدرمیاندموکرات
بیشتری نسبت به جمهوریخواهان برخوردار است (2016

 .)Sussman,اهمیت تغییر سیاست

تبارهایامریکابیشتراست.بلوکرایالتینیتبارها

امریکادرقبالکوبابهخصوصبرایکوبایی
که کوباییها بخشی از آن محسوب میشوند ،از اهمیت باالیی در رقابت انتخاباتی امریکا
هانشانمیدهدجامعهامریکایی -کوباییکهبرایمدت


برخورداراست.دراینمیانبررسی
زمانطوالنیپایگاهاصلیمخالفتبابازسازی روابطامریکابا کوبا بود ،اکنوندرحالتغییر
است .نتایج نظرسنجی دانشگاه بینالمللی فلوریدا در ژوئن  3۴6۰نشان میدهد  13درصد
امریکاییهایکوباییتباردرمیامیازبرقراریمجددروابطدیپلماتیکمیانامریکاوکوبااستقبال

هایسفربهکوباحمایتمیکنند.بههمیندلیلپرفسور


درصدآنهاازلغومحدودیت
کردهو13
گرنیرازمحققاناصلیایننظرسنجیمعتقداستباتغییرنسلکوباییتبارهایامریکااکنونشاهد
تغییرموضعآنهادربارهروابطامریکاباکوباهستیم6.لذاجایتعجبنیستکهاوباماباشعارتغییر
سیاست در قبال کوبا توانسته بود در انتخابات سال  3۴63بیشتر از میت رامنی آرای امریکایی
کوباییتبارهایایالتفلوریدارابدستآورد(.)Hugo Lopez & Taylor, 2012

ازسویدیگرآشتیکوباوامریکابهمعنایگشایشبازاریبا66میلیونو3۴۴هزارمصرف
کنندهبهرویشرکتهایتجاریوکسبوکارامریکاییاست؛درحالیکهتاپیشازاین
امریکا از محل قطع ارتباط با کوبا ،ساالنه یک میلیارد و 3۴۴میلیون دالر متضرر شده است
(.)Copeland & et al, 2011: 172بنابراین،شرکتهایتجاریحساسیتکمترینسبتبهجنبه
سیاسیرابطهبارژیمیکمونیستیدارندوازابتکاراوبامابرایعادیسازیروابطباکوبابهطور

کاملپشتیبانیمیکنند( .)Deschamps, 2016لذادرمجموعمیتوانگفتموضوعاتیهمچون
تسهیلسفرکوباییتبارهایامریکابهکوبابرایدیدارباخانوادههایخود،افزایشسقفارسال

پولبهکوبا،اجازهفروشمحصوالتکشاورزیمیاندوکشورو...ازجملهموضوعاتیاست
هادرانتخاباتآیندهامریکارایآورخواهدبود .

کهبرایدموکرات
ازنظرکوبامهمتریندلیلبرایورودبهتنشزداییباامریکا،رفعتحریمهاوسروساماندادنبه
وضعیت اقتصادی این کشور میباشد .دولت کوبا اعالم کرده است از زمان قطع روابط میان
واشنگتنوهاوانا،کوبابهدلیلتحریمهایتجاریبیشازیکتریلیونو 631میلیارد دالرضرر
1. Florida International University, 2014
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ها،همسرمایهگذاران


شدنتحریم
کردهاست(.)Renwick, 2016ایندر حالیاستکهبابرداشته
امریکایی (از جمله شرکتهای مالی ،کشاورزان ،شرکتهای مسافرتی ،تولیدکنندگان انرژی و
خودروو)...میتوانندواردبازارمستعدکوباشوندوهمتولیدکنندگانکوبایی(از جملهسیگار

برگ و شرکتهای تولیدکننده نوشیدنی و شکر) خواهند توانست بازارهای جدیدی در امریکا
بیابند .
ازسویدیگراززمانمرگهوگوچاوزدرسال،3۴62ونزوئالتبدیلبهیکمتحداقتصادی
سوالبرانگیز برای کوبا شده است .بیثباتی سیاسی همراه با اقتصادی فاسد در ونزوئال ،اعتماد

هاوانا نسبت به حامی کلیدی اقتصادی خود را کاهش داده است .بنابراین یک ارتباط بهتر
اقتصادیباایاالتمتحدهیکراه حفاظتازجزیرهازیکرابطهدرحالتغییرباونزوئالاست

).همچنیننظرسنجیهاحاکیازموافقتقاطعمردمکوبادرتنشزداییبا

(Deschamps, 2016
نشانمیدهد،

امریکادارد،بهطوریکهنتایجیکنظرسنجیانجامشدهدرکوبادرسال 3۴63
سازیروابطباامریکااستقبالمیکنندومعتقدندایناقدامبهنفع

37درصدازمردمکوباازعادی
کوباخواهدبود( .)Partlow & Craighill, 2015
ت -الگوی تنشزدایی امریکا  -کوبا

چنانکه مشاهده شد عوامل مختلفی در بروز تنشزدایی میان امریکا و کوبا نقش داشتند.
اگرچهدلیلاصلیکوبادرتصمیمبهتنشزداییرفعتحریمهاوبهبودشرایطاقتصادیبوداما

دربارهامریکانمیتوانازیکدلیلخاصنامبرد.لذاالگویتنشزداییامریکا-کوبارامیتوان
چنینترسیمکرد:کوبادرتصمیمبهتنشزداییباامریکاعمدتاازعاملداخلی(شرایطاقتصادی)
تاثیرپذیرفتامادرتصمیمامریکاهمعاملداخلی(انتخاباتریاستجمهوری)وهمعوامل
ایوبینالمللیسیاستهایامریکادرقبالکوباوعدمتاثیرسیاستتحریم

خارجی(انزوایمنطقه
در قبال این کشور) نقش داشتند .آنچه در این الگو میتوان تشخیص داد« ،نیاز» دو کشور به
تنشزدایی(اگرچهبرایاهدافمتفاوت)است.دراینجابایدمیان«نیاز»6و«اجبار»3تفاوتقائل
زداییبایکدیگرمیشوند.به طورمثالامریکاو


بهتنش
شد.گاهیدوکشوربهدالیلی«مجبور»
شوروی در دوران جنگ سرد برای جلوگیری از جنگ هستهای و همچنین کاهش رقابت
تسلیحاتی «مجبور» به تنشزدایی و کنار آمدن با یکدیگر شدند (1985: 53-54

.)Stevenson,

1. Requirement
2. Compulsion
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همچنینامریکاوچیندردهههفتادمیالدیبرایدفعخطرشوروی(برایچینوامریکا)ونیز
پایاندادنبهجنگویتنام(برایامریکا)«مجبور»بهتنشزداییشدند(
: 476

Ali, 2005: 43 - Goh,

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

زدایینداشتند؛بلکهبهتنشزدایی«نیاز»

تنشزداییمیکرد.اماامریکاوکوبا«اجباری»بهتنش
داشتند.یعنی اگرچهدوکشور نیازمندتغییر روابطمیان خود بودندامامیتوانستنداینکاررا
نکنند و رویکرد گذشته خود را ادامه دهند .لذا الگوی تنشزدایی امریکا  -کوبا را میتوان
«الگوینیازوالزام»نامید.بدینمعناکهبرخیدالیل«،نیاز»و«الزام»(ونهاجبار)بهتنشزداییرا
درسیاستخارجیدوطرفایجادکردهبود.

بررسی روابط ایران و امریکا
ایران  -امریکا؛ از تنش تا تنشزدایی
اگرچهروابطرسمیایرانوامریکاکهازنیمهسدههجدهمآغازشد،دوستانهبودوایرانبه
امریکا به عنوان کشوری خیرخواه و حامی ملل ضعیف در برابر قدرتهای استعماری نگاه
میکرد،امابادخالتامریکادرسرنگونیدولتمردمیدکترمصدقدر،6223ایندیدگاهبه

یکباره تغییر کرد .حمایتهای امریکا از جنایات شاه ،دیدگاه مردم ایران نسبت به امریکا را
ترکرد.بااینحالبهنظرمیرسدبخشعمدهدیدگاهمنفیایرانیاننسبتبهامریکامربوط

بدبین
بهبَعدازتسخیرسفارتامریکادرتهرانواقداماتیاستکهامریکاعلیهایرانانجامداد،میباشد.
حمایتازصدامدرجنگتحمیلیعلیهایران،حمایتازکودتادرایران،بلوکهکردناموالو
داراییهای ایران ،سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط ناو امریکایی ،تصویب تحریمهای
اقتصادیو...ازجملهمواردیاستکهباعثشکلگیریدیدگاهمنفیازامریکادرمیانمردم

ایرانشد.درسویمقابلاشغالسفارتامریکادرتهراندرسال6233واقعهایبودکهتصویری
خصمانهازایراندرنزدامریکاییهاایجادنمود(.)Milani, 2009بابروزاینواقعهروابطرسمیو
دیپلماتیک دو کشور قطع شد .بعد از این واقعه رسانههای امریکایی و خصوصا صهیونیستی
چهرهایشیطانیازایراننمایشدادند.لذاالقایحمایتایرانازگروههایتروریستیوتالش
هاییهودیحامیاسرائیلصورتمیگیرد،

زدننظمبینالمللیکهعمدتاتوسطرسانه


برایبرهم
بردامنهدیدگاهمنفیمردمامریکانسبتبهایرانافزودهاست(موسوی .)632-631:6233،
اگرچه بعد از قطع رابطه تالشهایی برای تنشزدایی صورت گرفت؛ اما شکلگیری
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بیاعتمادیشدیدبهخصوصدرطرفایرانی،امکانهرگونهمذاکرهمستقیمورفعتنشهارااز

بینبردهبود.یکیازنخستینتالشهابرایاحیایروابطمیاندوکشورابتکاریبودکهتوسط
رئیسجمهورامریکاطیسالهای6333-31صورتگرفتکهمنتجبهافتضاحیسیاسی

ریگان
درعرصهسیاستخارجیامریکاشدوعنوان«ایرانگیت»یا«ایرانکنترا»برآننهادهشد.دراین
سال دولت ریگان سعی کرد با فروش تسلیحات به ایران ،زمینه را برای آزادی امریکاییهای
گروگانگرفتهشدهدرلبنانفراهمکند.اینمعاملهدرحالیصورتمیگرفتکهامریکا،خود

فروشتسلیحاتبهایرانراتحریمکردهبود.بابرمالشدناینموضوعواینکهمنافعحاصلاز
فروش تسلیحات به ایران در حمایتازگروههایشورشی نیکاراگوئهموسوم به«کنترا» هزینه
میشد ،خشم جامعه سیاسی امریکا شدت یافت (& et al, 1987


 .)Marshallبا افشای این

مذاکرات،دولتریگانتحتشدیدترینانتقاداتقرارگرفتبهطوریکهحتیرابرتمک
فارلین،مشاورامنیتملیرئیسجمهورامریکا،زیرفشارافکارعمومیامریکاباخوردنتعدادی
قرصوالیوم خودکشیکرد،اگرچهازاینخودکشیجانسالمبهدربرد(

Okie & Spolar,

.)1987درحالیکههدفاینابتکارنزدیکساختندوکشوربهیکدیگربودعمالفاصلهآنهارا
بیشترکرد.لذاروابطایرانوامریکاتاپیروزیسیدمحمدخاتمیدرانتخاباتریاستجمهوری
سال6271تغییرینکرد .
باشروعدورهاصالحاتدرایران،امیدهابرایشکافدردیواربلندبیاعتمادیمیانایرانو

امریکا افزایش یافت .سیاست تنشزدایی سید محمد خاتمی؛ پیشنهاد گفتگوی تمدنها ،بهبود
روابطایرانواروپا(کهپیشازاینبهدلیلماجرایمیکونوس بهتیرگیگراییدهبود)وازهمه
مهمترگفتگویتاثیرگذارخاتمیباشبکهتلویزیونیسیانان همگیایننویدرامیدادکه
فصلیدیگردرروابطایرانوامریکادرراهاست(.)Seliktar, 2012: 105-119درطرفمقابلنیز
بیل کلینتون با برنامه کاهش تنش در روابط خارجی به قدرت رسیده بود و در جریان یک
سخنرانیغافلگیرانهدرسال6273بهنوعیازاقداماتگذشتهامریکاعلیهایرانعذرخواهیکرد
(موسویان .)331 :623۰ ،اگرچه مادلین آلبرایت وزیر خارجه وی نیز این رویه را با صراحت
بیشتریتکرارکرد؛اماشرایطبهگونهایپیشرفتکهاینفضایمثبتادامهنیافت.سیدحسین
موسویان با اشاره به پرونده انفجار برجهای خُبَر در عربستان به عنوان مهمترین مانع عمده
تنشزدایی ،در این دوره معتقد است «ترکیبی از اقدامات و طرحهای پیچیده ،فشار مخالفان
روابط ،بیاعتمادی عمیق و متقابل دو کشور ،سیاستهای خصمانه و آشتیناپذیر امریکا علیه
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دولت اصالحطلب خاتمی و درک نادرست سیاستگذاران ایران و ایاالت متحده از یکدیگر
موجبشکستپروژهخاتمیشد»(موسویان .)333:623۰،
محموداحمدینژاد،رئیسجمهوربعدیایران،اگرچههمبهجورجدبلیوبوشنامهنوشتو
همپیروزیاوبامارابهویتبریکگفت؛امامواضععلنیاودربارهفروپاشیغربوامریکا،
هولوکاست و  ...باعث شد رهبران امریکا تمایلی برای درخواستهای مکرر وی جهت
تنشزداییواحیایرابطهنشانندهند .
راینتالشاحمدینژادبرایاحیایروابطباامریکانتیجهایدربرنداشتوتحولنسبیدر

بناب
روابطمیاندوکشورعمالدردورهرئیسجمهوربعدیایرانیعنیحسنروحانیبدستآمد.
روحانیواوبامانخستینروسایجمهورایرانوامریکالقبگرفتندکهبعدازانقالباسالمیبا
یکدیگرارتباطتلفنیبرقرارکردند.دراینگفتگویتلفنیدوطرفبرارادهسیاسیبرایحل
سریعمسالههستهایایرانتاکیدکردهوزمینهرابرایحلموضوعاتدیگروهمکاریدرمسائل

منطقهایموردتوجهقراردادند.توافقهستهای(برجام)میانایرانو،3+6مهمترینرویدادیبود
که در این دوره و بهواسطه مذاکرات مستقیم و رو در روی ایران و امریکا بدست آمد (البته
مذاکراتمستقیمنمایندگاندوکشورازدورهقبلوبهصورتمحرمانهشکلگرفتهبودودراین
دورهبهصورتآشکارادامهیافت).درایندورهبهواسطهمذاکراتهستهایوبرایاولینباردر

طول 27سالاخیر،وزرایخارجهدوکشوربارهابایکدیگرپایمیزمذاکرهنشستند.حتیدر
جریانسفررئیسجمهورایرانوتیمهمراهبهنیویورکبرایشرکتدراجالسساالنهمجمع
عمومی سازمان ملل ،میان وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور امریکا دیداری کوتاه همراه با
مصافحهصورتگرفتکهواکنشهایزیادیبهخصوصدرایرانبهدنبالداشت.بههرروی
اگرچه اجرای برجام ثمراتی نیز داشته (بیات )623۰ ،اما هنوز دو کشور از گفتگو و مذاکره
مستقیمجهتتنشزداییواحیایروابطابادارند .

شباهتهای ایران و کوبا
توانندازالگویتنشزداییامریکا


قدندایرانوامریکامی
دراینشرایطبرخیکارشناسانمعت
 کوبادرجهتتنشزداییمیانخوداستفادهکنند(.)Lobe, 2014 David Miller, 2014شایدوجودبرخیشباهتهامیانایرانوکوبااینتصورراایجادکردهکهایراننیزمیتواندهمچون
الگوی تنشزدایی امریکا  -کوبا اقدام به تنشزدایی با امریکا نماید .لذا در ادامه به برخی
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شباهتهایمیانکوباوایراناشارهمیشود .
الف -حمایت امریکا از دولت کودتا در کوبا و ایران

یکیازشباهتهایایرانوکوبامربوطبهدخالتامریکادرامورداخلیایندوکشوردر

دولتهایرویکارآمدهباکودتابود.در 6۴مارس 6333ژنرال
دهه 3۴میالدیوحمایتاز 
باتیستاعلیهپریو،رئیسجمهوروقتکوبا،کودتاکردوقدرترادردستگرفت.ویدردوره
دیکتاتوریخودازحمایتهایسازمانسیاامریکابرخورداربود(.)Sanchez, 2016یکسالبعد

اینبارسازمانسیا(بههمراهسازمانمخفیاطالعاتبریتانیا)به
درآگوست(6332مرداد ،)6223
کودتاعلیهدولتمحمدمصدقدرایراندستزدندوباسرنگونیوی،زمینهرابرایدیکتاتوری
محمدرضاشاهبهمدتبیشاز 33سالفراهمکردند(.)Risen, 2000ایندورویداددردیدگاه
منفیمردمکوباوایراننسبتبهامریکاتاثیرگذاربود .
ب -ایران و کوبا؛ حکومتهای انقالبی

یکیازشباهتهایایرانوکوبا،انقالبیبودنحکومتهایآنهااست.باانقالبکمونیستی
کوبادر 6333وانقالباسالمیایراندر،6373حکومتهایانقالبیرارویکارآمدندکه
تاکنونقدرترادردستدارند.لذاهردوکشوراگرچهباماهیتیمتفاوتامادارایساختاری
انقالبی به خصوص در عرصه سیاست خارجی هستند .این ماهیت انقالبی ،آنها را به پیگیری
اهدافیهمچونحمایتازانقالبواستقاللدیگرکشورهادربرابراستعماروامپریالیسمرهنمون
میکرد.البتهکوباایناهدافراازدههنودوبافروپاشیشورویکنارگذاشت.کوبادرکنار
ایرانهمچنانازاعضایجنبشغیرمتعهدهااست .
پ -روابط با امریکا

شباهتدیگرمیانایرانوکوبا،قطعرابطهرسمیودیپلماتیکباامریکااست.رابطهکوبابا
امریکادوسالبعدازوقوعانقالبکمونیستیکاستروقطعشدوتاسال 3۴63بهطولانجامید.
رابطهایران باامریکا نیزیکسالبعدازانقالبقطع شدوکماکان هیچگونه رابطه رسمی و
دیپلماتیکمیانآنهاوجودندارد.همچنینایرانوکوباتجربهنسبتامشترکیبهلحاظبرخورد
نظامی با امریکا دارند .کوبا در جریان عملیات خلیج خوکها در  6316با ضد انقالبیونی که
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توسطسازمانسیاتجهیزوحمایتشدهبودندروبروشد.ایراننیزدرطولجنگهشتسالهبا
عراقدرجریانجنگنفتکشهاوبمبارانسکوهاینفتی،امریکارارویارویخوددید.همچنین
تصادیامریکاشدهاند .

ایرانوکوباطیچنددههاخیرمشمولسختترینتحریمهایاق
ت -امریکاستیزی و مخالفت با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی

شباهتدیگرمربوطبهوجهامریکاستیزیدردوکشوراست.هردوکشورایرانوکوبابعداز
وقوعانقالب،سیاستضدامریکاییدرپیشگرفتند.ایرانازامریکابهعنواناستعمارگروشیطان
بزرگ یاد کرد و کوبا نیز اساسا به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود امریکا را امپریالیسم دنیا
میدانست.بههمیندلیلهردوکشورسعیداشتندباسیاستهایامریکابههرنحومقابلهکنند.از

سوی دیگر اگرچه بنیان حکومتهای کوبا و ایران متفاوت است (اولی کمونیستی و دیگری
اسالمی)،اماهردوباایدئولوژیلیبرالدموکراسیغربیمخالفهستند .
ث -گسترش نفوذ علیه منافع امریکا

فیدلکاسترودرسالهایابتداییانقالبباگسترشنفوذدرامریکایالتینوافریقا،سعیدر
بهچالشکشیدنامریکاداشت؛اگرچهایناقداماتبافروپاشیشورویکاهشیافت.ایراننیزبا
نفوذخوددرخاورمیانهسعیدرمقابلهباسیاستهایامریکادراینمنطقهدارد.اینموضوعدر
دیدگاهامریکابهچالشکشیدننظمجهانیوموازنهاستراتژیکجهاناست( .)Kinzer, 2014
هابایدگفتاساساشرایطایرانباکوبامتفاوتاستوتفاوتهایایندو

باوجوداینشباهت
هایآنهاکامالبرتریدارد؛لذاامکانکاربردالگویتنشزداییکوبا -امریکا

کشوربرشباهت
دربارهایرانوامریکاوجودندارد.درادامهبهبررسیدالیلادعایمطروحهپرداختهمیشود.


تفاوتهای ایران و کوبا
اکنون با توجه به نظریه واقعگرایی نئوکالسیک سعی میگردد به تبیین فرضیه پژوهش
شود.همانطورکهدربخشچارچوبنظریتوضیحدادهشدواقعگرایینئوکالسیک


پرداختهمی
درموضوعسیاستخارجیبههردودستهعواملسیستمیکوعواملسطحواحدتوجهدارد.در
ایوهمعواملبینالمللیاشارهکردوعواملسطح


توانهمبهعواملمنطقه
عواملسیستمیکمی
واحدمنحصرابهعواملداخلیوفردیاشارهدارندکهدرادامهتفاوتهایایرانوکوبادراین
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چارچوببهتفصیلبیانمیشود .

الف -عامل سیستمیک

فشارهای منطقهای
یکیازعواملمهموتاثیرگذاردرمعادالتمیانایرانوامریکانقشآفرینیرژیمصهیونیستی


وبرخیکشورهایحاشیهخلیجفارساست.اتحاداستراتژیکمیانامریکاورژیمصهیونیستیو
همچنینبرخیکشورهایحوزهخلیجفارسوبهخصوصعربستانسعودیازیکسوودشمنی
نهادینهمیانایرانورژیمصهیونیستیواختالفاتمهممیانایرانوعربستانازسویدیگربرروند
معادالتمیانایرانوامریکاموثراست.حلبسیاریازتعارضاتمیانایرانوامریکابهنوعیبا
مشکلرژیمصهیونیستیومقابلهجوییعربستانباایرانگرهخوردهاست.اسرائیلوعربستانهر
دومخالفبهبودروابطمیانایرانوامریکاهستند(.)Hussain, 2015: 37-38ازاینمنظرفشارهای
زداییمیانایرانوامریکامیشود.امابرعکسبرای


ایازسویایندوکشورمانعتنش
منطقه
ایباعثترغیبامریکابهتنشزداییبااینکشورشد.یعنیبهدلیلانزوای

کوبافشارهایمنطقه
سیاستهایامریکادرقبالکوبادرمنطقهامریکایالتین،رهبرانامریکابهایننتیجهرسیدندکه
بایدتغییریدرروابطبااینکشورایجادکنند.همچنینکوباباکشوریثالثهماختالفینداشت
کهدرروابطشباامریکااختاللایجادکند.ازاینمنظربدیهیاستحلمعادلهامریکا -کوبا
سادهترازحلمعادلهچندمجهولیایران-امریکاباشد .
فشارهای بینالمللی
در سطحبینالمللیمیتوان ازمخالفت چینو روسیهبا تنشزداییمیانایران وامریکا به

عنوانیکسناریویمحتملیادکرد.ایندوکشورازقِبَلوجودتنشمیانایرانوامریکامنفعت
زیادیمیبرندولذاجایتعجبنیستبابهبودروابطمیانایرانوامریکامخالفباشند.روند

مذاکراتهستهایدرسالهایگذشتهونقشچینوروسیهدرتصویبتحریمهایگستردهعلیه

ایرانبه خوبینشان دادکهایندوکشوراز اینموضوعبرایفشاربرامریکاوگرفتن امتیاز
استفادهکردهاند.درسال 3۴6۰ولینصر مشاورارشدریچاردهولبروک (نمایندهویژه اوبامادر
امورخاورمیانه)درکتابخودبهمجموعهاقداماتوامتیازهاییکهدولتامریکابهطرفهای

چینیوروسیدادهتاآنهاراباخودهمراهکنداشارهکرد(.)Nasr, 2014: 169-174ازسویدیگر
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درحالیکهتاقبلازتحریمهایهستهای،اتحادیهاروپابزرگترینشریکتجاریایرانمحسوب

میشدباآغازتحریمها،چینبهسرعتجانشیناتحادیهاروپاشدبهطوریکههماکنونحجم

تجارتخارجیمیانایرانوچینبالغبر1۴میلیارددالراست(.)Mousavian & Rahmani, 2016
ازاینمنظر،تیرگیروابطایرانباغرب(وبهخصوصامریکا)بهنفعچینخواهدبودچراکه
ایرانانتخابدیگریجزاینکشورنداردوبرعکسبهبودروابط،ایرانرابیشتربهسمتغرب
خواهدکشاند.همچنینروابطشبهاستراتژیککنونیروسیهباایرانکهدرموضوعاتیهمچون
همکاریدرسوریه،استفادهازپایگاههواییایران،ساختنیروگاههستهایو...متبلورمیشود،

قطعابابهبودروابطایران-امریکاتغییرخواهدکرد.وجودتنشدرروابطایرانوامریکا،ایرانرا
ترمیکندوتحریمفروشنفتوگازایران،قیمتاینمحصوالترابیشترواین
بهروسیهنزدیک 
شرایطقطعابهنفعروسیهخواهدبود(.)Bunn, 2015: 20ایندرحالیاستکهاساساکوبابرای
چینوروسیهقابلاهمیتنیستتابخواهندباکارتاینکشوردربرابرامریکابازیکنند.
ب -عوامل سطح واحد (داخلی و فردی)

تفاوت در سطح قدرت
یکیازتفاوتهایعمدهمیانایرانوکوبامربوطبهسطحقدرتملیآنهااستکهجایگاه
متفاوتی برای دو کشور در نظام بینالملل شکل داده است .کوبا کشوری کوچک با جمعیتی
اندکمیباشدکهداعیهرهبریدرمنطقهخودراندارد.قدرتکوبامحصوربهقلمروداخلی

خودبودهوازنفوذدردیگرمناطقجهانبیبهرهاستوبهلحاظقدرتنظامینیزباایرانقابل

مقایسه نیست (Fire Power, 2016

 .)Globalاین در حالی است که ایران قدرتی منطقهای و

تاثیرگذارمیباشدکهعمقیاستراتژیکبرایخوددرمنطقهتعریفکردهاست( Amirahmadi,


).البتهصرفقدرتنظامینمیتواندعاملیتعیینکنندهدرتصمیمکشورهابهتنشزدایییا

2014
عدمتنشزداییبا«دیگری»باشد؛بلکهنوعاستفادهازقدرتیابهبیانبهتردرکیکه«دیگری»از

قدرتآنکشوردارددرتصمیمبهتنشزداییموثراست.ایرانباتوجهبهقدرتوتوانخود

سعی دارد نفوذش را در منطقه گسترش دهد که این امر در تقابل با سیاستهای امریکا و
باشد.همچنینایرانازجملهکشورهاییاستکهموفقبهغنیسازی


پیمانانآندرمنطقهمی

هم
اورانیوم شده است .تالشهای هستهای ایران مناقشهای امنیتی و مهم در دوازده سال گذشته با
امریکاودیگرقدرتهایجهانشکلدادکهاخیراباتوافقبرجامظاهرابهسرانجامرسیدهاست.
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چنینعلمیدستنیافتهبلکهحتیآنرادنبالنمیکند .

اماکوبانهتنهابه

مسئله ارتباط با تروریسم
یکیازاختالفاتمهمایرانوامریکادربارهتعریفتروریسموبهتبعآنمصادیقگروههای
تروریستی است .امریکا گروههایی همچون حزب اهلل لبنان ،حماس یا انصاراهلل یمن را جزء
گروههای تروریستی میداند ،در حالی که ایران معتقد است اینها گروههای مقاومت و

آزادیبخش بوده که به دفاع از کشور خود میپردازند .بنابراین امریکا دولت ایران را حامی

داندوناماینکشوررادرلیستحامیانگروههایتروریستیقرارداده


سرسختتروریسممی
است .این در حالی است که کوبا هیچ رابطهای با اینگونه گروهها ندارد .البته وزارت خارجه
امریکاتاسال 3۴63کوبارانیزدرلیستحامیانتروریسمقراردادهبودامابرهمگانروشنبود
کهکوباازابتدایدههنودمیالدیارتباطخودراباگروههاییکهبهزعمامریکاتروریستیهستند،
قطعکردهبود.ازاینمنظرامکانتنشزداییمیانایرانوامریکامتفاوتوسختترازکوباو
امریکاخواهدبود .

تصور تهدید برای امریکا
ازسویدیگرعلیرغمآنکهکوبادرفاصلهنودمایلیمرزهایامریکاقرارداردامابافروپاشی

شورویازنظراینکشوردیگرتهدیدمحسوبنمیشود.بهعبارتیتهدیدکوبابرایامریکاصرفا
).اگرچهمیتواندر

بهواسطهارتباطباشورویبود(Gonzalez & McCarthy, 2004: 119-121
اینخصوصبهایدئولوژیمارکسیستیکاستروکهقابلیتتسریبهدیگرکشورهایامریکای
التینهمداشت،نیزاشارهکرد.امادرنظرمقاماتامریکایی،ایرانهنوزتهدیدجدیبرایمنافع
امریکاوبرخیمتحدیناینکشوردرمنطقهاست.اینامرتفاوتیمهمدرنحوهبرخوردبامسئله
کوبا و ایران در دیدگاه مقامات امریکایی شکل میدهد .همچنین مسئله ایران و امریکا به
خصومتیمزمنتبدیلشدهاستکههرازگاهی(همچونکمکهای امریکابهصدامدرجنگ
علیهایران،هدفقراردادنهواپیمایمسافربریایران،وضعتحریمهایاقتصادی،وقایعسال33

کندواعتمادمیاندوکشورراکاهشوامکانتنشزداییمیانآنهارابرایچند


و)...سربازمی
امریکاسالهاستکهبهتاریخپیوسته

سالبهکُمامیبرد.ایندرحالیاستکهمسئلهکوبابرای
است .
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موضوع صدور انقالب
تفاوتدیگرمیاندوکشورمربوطبهبحثصدورانقالباست.یکیازدغدغههایامریکا

دررابطهباایران،استمرارتفکرصدورانقالبدراهدافوسیاستهایاینکشوراست.امریکابا

شکلگیریایدئولوژیانقالباسالمیدرکشورهایمنطقهمخالفاستوآنرابهنفعمنافع

خودنمیداند.ازاینروهمچنانمقابلهامریکاباصدورانقالبازسویایرانبهطرقغیرمستقیمو

نیابتی(همچونترویجمدلترکیهیاشکلدادنبهپروژهایرانهراسی)درمنطقهوجوددارد.اما
رهبرانکوباسالهاستکهازفکرصدورانقالبگذرکردهاند.باپایانیافتنجنگسرد،کوبا
کمکبهکشورهاورژیمهایانقالبیراقطعکردچراکهدرنظررهبرانکوبابدونکمکهاو
حمایتهایشوروی،پیرویازسیاستصدورانقالبدردیگرکشورهاچندانمنطقیبهنظر
واقعحمایتهایسیاسی،اقتصادیونظامیشورویاز

نمیرسید (.)LeoGrande, 1998: 67در 

کوبا بود که امکان حمایت کوبا از رژیمهای انقالبی را فراهم میکرد .کوبا کشوری
تکمحصولیاستکهبیشاز 3۴درصداقتصادآنوابستهبهتولیداتنیشکروصادراتشکر

است؛محصولیکهدردورهجنگسردبدونهیچدغدغهایبهطورکاملروانهشورویمیشد
و در مقابل ،هاوانا نفت و دیگر مایحتاج را به صورت پایاپای دریافت میکرد .اما با سقوط
شورویاینرابطهپایاپایازبینرفتوتمامتالشرهبرانکوباسرپانگاهداشتنانقالبخوددر
داخلمرزهایکوبابود.ایندرحالیاستکهجمهوریاسالمیایرانبهدلیلایدئولوژیفراگیر
ایمیدهد .

ومکتبی،ذاتابهصدورانقالباهمیتویژه
ارتباط با جامعه امریکا
تفاوتمهمدیگریکهمیانایرانوکوباوجودداردمربوطبهارتباطمردمایندوکشوربا

رغمخصومتدولتهای


جامعهامریکااست.جوامعامریکاوکوبابایکدیگربیگانهنیستندوبه
آنها با یکدیگر ،در تمام سالهای گذشته ارتباط و رفت و آمد میان آنها (هرچند به صورت
محدود)وجودداشتهومردمدوکشورنسبتبههمآگاهیواطالعاتمفیدیدارند( Ackerman,

.)2016: 85-96ایندرحالیاستکهجوامعایرانوامریکاتقریباهمچوندولتهایخوددر
طولبیشازسهدههاخیرهیچگونهارتباطیبایکدیگرنداشتهاندوشایدتنهاشناختمردمامریکا
ازایرانمربوطبهحادثهگروگانگیریاعضایسفارتاینکشوردرتهرانباشد.همچنیندر

طولسیوچندسالاخیر،رسانههایامریکاوایران(عمدایاسهوا)بهخصومتمیاندوکشور
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دامن زدهاند؛ چنانکه برخی رسانههای امریکایی سعی کردهاند تصویری تهدیدآمیز از ایران به
مردمامریکاالقاکنند(رنجبر.)33:623۴،اینموضوعدرشناختاشتباهوعمدتادشمنانگارانه
مردمدوکشورنسبتبهیکدیگرنقشداشتهاست(بیاتودهقانیفیروزآبادی.)3:623۰،ازاین
منظرحتیاگرمقاماتدوکشورنیزتصمیمبهتنشزداییداشتهباشند،توجیهچنینتصمیمیبرای
مردمدوکشورسختخواهدبود.ایندرحالیاستکهتصمیماوبامابرایتنشزداییباکوبا

شوکیبهجامعهامریکاواردنکردوبامخالفتهایگستردهمردمروبرونشد ودرکوبانیزکه
اساسابااستقبالکاملمواجهشد .

ادراک متفاوت رهبران
تفاوتدیگرمربوطبهادراکمتفاوترهبراندوکشورنسبتبهامریکااست.درشرایط
کنونی ادراک مقامات کوبا از امریکا متفاوت از سالهای ابتدایی انقالب است .مقامات کوبا
دیگرچنیننگرشیندارندکهامریکادرپیبراندازینظامکوبااست؛بلکهبرعکسمعتقدنددر
حالحاضرامنیتکوبابهشکلعینیوفوریازسویامریکاتهدیدنمیشود.رهبرانکوباوبه

خصوصرائولکاسترو،دیدگاهمتعادلینسبتبهامریکاواحیایروابطبااینکشوردارددر
حالیکهرهبرانایرانهیچعالقهایبهتجدیدروابطباامریکاندارند.مقاماتایرانهنوزمعتقدند
مشکل امریکابا اصلنظام جمهوریاسالمیمیباشدوامریکا درپیسقوط وبراندازینظام
جمهوریاسالمیاست(.)Esfandiari, 2014اینموضوعدراستمراربیاعتمادیبهامریکاوحتی
درمذاکراتاحتمالیمیاندوکشورتاثیرگذاراست .
همچنیننگاهمقاماتایرانبهدولتامریکانیزمتفاوتازنگاهمقاماتکوبااست.مقامات
ایرانبهامریکابهمثابهدولتیامپریالیسموسلطهگرنگاهمیکنندکهبایددربرابرآنایستادو

تسلیم زورگوییهای آن نشد .از این منظر مقابله با سیاستهای سلطهجویانه امریکا در راس
اهدافسیاستخارجیایرانتعریفشدهاست.ایندرحالیاستکهمقاماتکوباسالهاست

که دیگر چنین نگاهی به همسایه خود ندارند و یا حداقل در سیاستهای اعالمی خود چنین
رویکردیرانشاننمیدهند.رویکردکوبادرسالهایاخیربازسازیروابطباامریکابودهاست

درحالیکهرهبرانایرانهیچعالقهایبهاحیایروابطباامریکاندارند.بنابراینحتیاگرامریکا

به تنشزدایی و احیای روابط رسمی با ایران «نیاز» داشته باشد (دقیقا به همان دالیلی که به
تنشزداییواحیایروابطباکوبانیازداشت)؛امافعالاین«نیاز»ازسویرهبرانایراناحساس
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نمیشود .به عبارتدیگر اگرچهممکناست اهمیتانتخابات ریاست جمهوریآیندهامریکا

برایدموکراتهاازیکسووناکارآمدبودنسیاستتحریمعلیهایرانوهمچنیناستفادهازنفوذو

قدرتایرانبرایحلوفصلچالشهایمنطقهخاورمیانهازسویدیگرباعثشودامریکابه
تنشزداییباایراناحساس«نیاز»کند،اماموضوعیکهچنیناحساسیرادررهبرانایرانشکل
دهد،فعالوجودندارد.

نتیجهگیری
دراینپژوهشبابررسیروندودالیلتنشزداییمیانامریکا -کوبا،امکانکاربردالگوی

تنشزدایی میان این دو کشور در روابط ایران و امریکا رد شد .در این راستا ابتدا الگوی
کوبارابررسیکردهومشخصشدبرایکوبالغوتحریمهاوسروسامان

تنشزداییامریکا -
دادنبهشرایطاقتصادیوبرایامریکادربُعدداخلیمسئلهانتخاباتریاستجمهوری(برای
دموکراتها) و در بعد خارجی انزوای منطقهای و جهانی سیاستهای امریکا در قبال کوبا و
همچنینناکارآمدیسیاستتحریمعلیهاینکشوردرتصمیمبهتنشزداییواحیایروابطمیان

دوکشورنقشداشتهاست.لذاالگویتنشزداییمیانامریکاوکوبا«الگوینیازوالزام»نامیده

شد،بدینمعناکهنیازدوکشوربهتنشزداییوتغییرروابطباعثشدچنینرویکردیرااتخاذ
کنند .سپس با بررسی شرایط شکلگیری تنش میان ایران و امریکا و برخی تالشها برای
تنشزداییمیاندوکشور،بهاثباتادعاهادراینپژوهشپرداختهشد.بدینمنظوربااستفادهاز
نظریه واقعگرایی نئوکالسیک دالیل متقنی در دو سطح سیستمیک و واحد (داخلی و فردی)
برشمرده و چنین نتیجهگیری شد که با وجود برخی شباهتها میان ایران و کوبا ،به دلیل
هایمهمتریکهمیاندوکشوروجوددارد،امکانکاربردالگویتنشزداییامریکا-

تفاوت
کوبادرروابطایرانوامریکاوجودندارد.دراینراستابهبرخیتفاوتهاهمچونوجودعامل
مداخلهگر(اسرائیلوعربستان)درروابطایرانوامریکا،ادراکونگاهمتفاوترهبراندوکشور
نسبتبهامریکا،ارتباطوعدمارتباطجوامعکوباوایرانباجامعهامریکاوتاثیراینموضوعدر
امکانتنشزداییو...اشارهشدهوایننتیجهحاصلشدکه«الگوینیازوالزام»درروابطمیان
شودیاحداقلبهصورتیکطرفهوتنهاازسویامریکاایننیازبرای


ایرانوامریکادیدهنمی
زداییوجوددارد.لذابهنظرمیرسدایرانوامریکابایدباتوجهبهشرایطخودوروابطیکه

تنش
یتنشمیانآنهاشدهاست،الگویتنشزداییخاصخودراتعریفودنبال

منجربهشکلگیر
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نمایند.آنچهاکنونبرایآغازتنشزداییمیانایرانوامریکامهماستتغییرتصاویرشکلگرفته

است.ایرانوامریکابایدتصویریکهازیکدیگر(بهعنوانکشوریغیرقابلاعتمادودشمن)در
ذهنیت خود برساختهاند تغییر دهند و با مذاکره مستقیم و رو در رو به رفع سوءبرداشتها و
سوءتفاهمات اقدام کنند .بنابراین باید گفت گام اول در آغاز تنشزدایی میان ایران و امریکا
پشتکردنبهتجربیاتتلخگذشتهورسیدنبهحدیازاعتمادبراینگاهبهآیندهاست .
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