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 چکیده
و « طلبینظرتجدیاد »شادن رویرردهاای   و حااک   1384ماه سال نژاد در خردادکارآمدن محمود احمدیا رویب

ورهای جی جمهوری اسالمی ایران، برقراری رابطه و گرایش به سامت ک ا  سیاست خار در عرصۀ« واهیختعدال»

شدن این اصول و انگارهو اجرایی صدا با وی خواهان پیادهگرای این ک ورها که ه ی التین و رهبران چپآمریرا

د گرفتاه شاده توساط محماو    تالف پای ائا بودند، بیش از پیش تقویت شاد  سیاسات اتحااد و     یالمللبین ها در محیط

یدن حسن روحانی در مرداد ماه رسقدرتمهوری، اما دیری نپایید که با بهنژاد در طول ه ت سال ریاست جاحمدی

ی التاین تیییار ویا یت داد     آمریراا عدم برقراری رابطه و واگرایی هرچه بی تر با ک ورهای منطقۀ  ، به1392 سال

رهای ت جمهوری حسن روحانی در رابطه با ک وریاس اسالمی ایران در دورۀاینره چرا سیاست خارجی جمهوری 

برقراری رابطاه تیییار ویا یت داده،     گیری اتحاد و ائتالف به سمت واگرایی و عدمی التین از جهتآمریرامنطقۀ 

مقاله مادعای   گویی بدان خواهند بود  فرییۀحایر با روشی تبیینی به دنبال پاسخ سؤالی است که نویسندگان مقالۀ

هاای  نیاز باا تیییارات و دگرگاونی     هاای موجاود  گفتمانرگزاری که به تبع آن خردهیر در سطح کاآن است که تیی

منطقه و در نتیجاه باه    اساسی مواجه شدند، باعث کاهش روابط جمهوری اسالمی ایران با ک ورهای موجود در این

 ها انجامیده است نبی تر با آ واگرایی هرچه
 

  ی التینآمریرا ایران، سیاست خارجی، :یکلیدگان واژ
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Abstract 

Under President Ahmadinejad (2005-2013) and the dominance of following the 

revisionism and justice-seeking discourses in his foreign policy, Iran tended to unify and 

coalesce with ultra-leftist Latin American leaders with whom the sitting President shared 

discursive principles However, as Hassan Rouhani took office in 2013, Iran decreased 

interest in coalition with Latin American countries. The reason why during President 

Hassan Rouhani’s terms the Islamic Republic of Iran turned away from Ahmadinejad’s 

approach regarding Latin American countries in favor of digression and lack of 

relationship is a question that the present paper seek to answer through an explanatory 

method. Therefore, it is hypothesized that transformation at the level of policymaking 

resulted in the reduction of Islamic Republic of Iran's relations with countries of this 

region which in turn has changed and transformed the available sub-discourses in the 

arena of foreign policy. 
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 مقدمه

گرایش به سمت ک ورهای جنوب و ، برقراری رابطه و 1357ان به سال با وقوع انقالب اسالمی در ایر

ساالمی ایاران   سیاست خارجی و دیپلماسای جمهاوری ا    ه با شدّت و حدّت بی تری در عرصۀتوسدرحال

لیل دوری مسافت و حساسیت ویژۀ ایاالت ی التین به دآمریراد  در این میان اما ک ورهای منطقۀ دنبال ش

تاا زماان باه    ، چندان مورد توجه رهبران جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفتند  این رویه کهمریرامتحدۀ آ

کارآمدن محماود احمادی  نیز روی ی التین وآمریراگرا در ک ورهای منطقۀ رسیدن احزاب چپقدرت

نژاد در ایران ادامه داشت، عماده رواباط خاارجی جمهاوری اساالمی باا ک اورهای مزباور، در تأسای           
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گیار خالصاه مای   طور گسترده و چ ا  ی، آن ه  نه بهسفارتخانه و نیز برقراری مناسبات تجاری و اقتصاد

عادالت »و  1«طلبینظرتجدیاد »دهاای  شادن رویرر و حااک  ناژاد  کارآمادن محماود احمادی   شد  باا روی 

گرایای بی اتر باا ک اورهای     سیاست خارجی و دیپلماسی ک ور، برقراری رابطه و ه  در عرصۀ 2«خواهی

شادن انگااره  ی قرار گرفت  باا حااک   مردان ایرانی التین مورد توجه جدی و اساسی دولتآمریرامنطقۀ 

جملااه وناازوئال، کوبااا، ی التااین ازریراااآمگاارای ک ااورهای کااه رهبااران چااپی، از آنجااایهااای مزبااور

هاا  شدن آن منطقستار پیاده و اجرایینیراراگوئه، بولیوی و ت دادی دیگر از ک ورهای این منطقه نیز خوا

بودند، جمهوری اسالمی ایران بیش از گذشته جهت برقراری رابطه و ایجااد   المللیو اصول در محیط بین

ذیرش نظا   هایی از قبیل عدم پا ی التین ترغیب شد  سیاستریراآمی سیاست اتحاد و ائتالف با ک ورها

، تیییار در سااختار ساازمان ملال باه     المللیبین ملل، برقراری عدالت در جام ۀالنظام بین صۀموجود در عر

و نیاز تاالش بارای باه     آمریراگرایانۀ ایاالت متحدۀ های سلطهخصوص شورای امنیت، یدیت با سیاست

 ,Barati & Fahimi) گاذاری و خاروا از عوامال ف اار خاارجی     قل در سیاسات آوردن نق ی مسات تدس

2011, p. 140.) 
در طول ه ت سال ریاست نژاد شده توسط محمود احمدیگرفتهپی حال سیاست اتحاد و ائتالفِهربه

ه به عدم برقراری رابط 1392ماه سال رسیدن حسن روحانی در مردادقدرتجمهوری، دیری نپایید که با به

چه بی تر با ک ورهای مزبور منجر شد  آقای روحانی برخالف سلف خود، تاأمین حاداکیری   و دوری هر

ی التین که هزاران مایال از ایاران فاصاله    آمریراگیری سیاست اتحاد با ک ورهای منافع ایران را نه در پی

باا ک اورهای    3«زدایای شتان »گرایی بی تر با ک ورهای همسایه، دارند، بلره در گرو برقراری رابطه و ه 

ساختن است با حاک با جهان دانسته و در تالش  4«ت امل سازنده»و نیز  آمریراویژه ایاالت متحدۀ هغربی ب

سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی      گرایی در عرصاۀ به یک دهه رکود و افراط 5گراییگفتمان اعتدال

سامت  گوناه باه  لیال نزدیرای و گارایش افاراط    ه، باه د گذشت ان بخ د  به زع  ای ان در دو دورۀایران پای

هاای ک اورهای همساایه در    هاا و پتانسایل  التین و عدم توجه کافی به ظرفیت یآمریراک ورهای منطقه 

چاه  ت ادل خارا گ ته و یروری است هر جهت تأمین منافع و امنیت ملی، سیاست خارجی ایران از مدار

، آن ناوع  و دوازدها    ود  از دید رئی  دولت یازده تر در جهت رفع و اصالح این نقیصه تالش شسریع

________________________________________________________________ 

1. Revisionism 

2. Justice 

3.Detente 

4.Constructive-Engagements 

5.Moderation 



     147                                                             نیالت یکایآمر یدر قبال کشورها رانیا یخارج استیس نییتب 

سیاستی مطلوب است که در راستای تأمین منافع ملای و امنیات ک اور اتخااه شاده باشاد و اگار سیاسات         

قارار دهاد و باه ساخن     خارجی قادر بود تأمین منافع ملی را تضمین و ک ور را در راه توسا ه و گساترش   

 ا افاازایش دهااد، ایاان سیاساات خااارجی مطلااوب خواهااد بااود هااا را کاااهش و سااودها رهزینااه تاارساااده

(Mohammadi, 2014)   د و مسافتی کاه  جهت بُی التین ه  بهآمریرااست که ک ورهای  این در حالی 

و  آمریراا یت و اهمیتای کاه بارای ایااالت متحادۀ      با جمهوری اسالمی ایران دارند و ه  باه دلیال حساسا   

تنها به صالح جمهوری قراری رابطۀ نزدیک با ک ورهای مزبور نهمقامات کاخ سفید برخوردار هستند، بر

و  المللی علیه ایران شده و در نتیجه امنیتهای بینها و ف ارن نبوده، بلره باعث افزایش تحری اسالمی ایرا

باه نفاع   وجاه در شارایط کناونی    هیچسازد که بهای مواجه میهای عدیدهمنافع ملی را با خطرات و چالش

با روشی تبیینی دالیل و عواملی را که منجار   ردحال نوشتار حایر قصد داهرنیست  بهک ور ایران  ملت و

ی التین در دورۀ ریاست جمهاوری حسان   آمریراوری اسالمی ایران و ک ورهای منطقۀ به واگرایی جمه

اره و اشا رو در ابتادا باه چاارچوب نظاری پاژوهش      ایان مورد مداقه و بررسی قرار دهد  ازند، روحانی شد

ی آمریراا ک اورهای منطقاۀ    روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران باا  سپ  به بررسی مختصر تاریخچۀ

 ارجی جمهوری اسالمی ایران در دورۀدرآمدی برای تجزیه و تحلیل سیاست خپردازی ، تا پیشالتین می

 ریاست جمهوری حسن روحانی باشد 

 چارچوب نظری پژوهش؛ مبحث ساختار و کارگزار

ای مختلفی از سوی محققان ایان  هها و نظریهالملل، دیدگاهو تحلیل سیاست بینکلی در تجزیه طورهب

مورگنتاا بار نقاش کاارگزاری ی نای دولات         مطال اتی ارائه گردیده است؛ برخی مانند هان   جای  رشتۀ

(Morgenthau, 1985)  وان تأثیرگاذاری  ن تا و برخی نیز به مانند والرشتاین و کنت والتز با نادیده انگاشات

نظاام و عوامال    سااختار  های خود را بر پایۀالمللی، محور و اساس تحلیلم بیننظا دهندۀواحدهای ت ریل

نی نظیار  انگاارا در این میان سازهاما    (Wallerstein, 1979 & Waltz, 1979)سازندسیستمیک استوار می

هند و با رویرردی تلفیقی تاالش  نکناری میرا به  1کارگزار-ساختار که دوگانۀ هستند ونت و جان راگی

 ,Ruggie) نظر قارار دهناد  های علمی خاود لحااو و مادّ   زمان این دو متییر را در تحلیله نمایند تأثیر می

1998 & Wendt, 1987). توجهات عمده بی تر بر روی  یا همان سطح تحلیل خرد، 2در سطح کارگزاری

تظاری کاه از ایااالت   شود  میالً انکز میرفتار ک ور مزبور متمرأثیر آن بر ک ور و تهر های فردیویژگی

________________________________________________________________ 
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رود یرساان  مای  بناین قادرت  انتظااری کاه از ریز   رود باا عنوان یک ابرقدرت هژمون میبه آمریرامتحدۀ 

عرا ، ساطح   کنناد  باه  الملال ایفاا مای   ور نقش متفاوتی در بازی قدرت بینیک از این دو ک نیست  هر

المللای حرایات دارد  ایان دیادگاه،     هاای سااختاری باین   اختاری[ از محاذوریت ن ییا همان سا تحلیل کال

نتیجه، چناین ساطحی   کند  درالمللی آشنا میبین عمومی و م ترک سیاسی در عرصۀرا با امور  پژوه گر

گیارد  های بیلیاردی در نظر میدیده گرفته و آنان را به سان توپهای فردی و ممتاز هر ک ور را ناویژگی

دهناد  ایان دیادگاه ناوعی جبار      ار م ترکی را نیز از خاود باروز مای   سنگ ه  بوده و رفتمسان و ه که ه

هاای فاردی هار ک اور     ر را از درک ویژگای گند و پژوه ا کیم ترک را بر رفتارهای بازیگران غالب م

نظاام  گر یاا  در مقابل توییحات رفتاری مبتنی بر کن ا    (Seifzadeh, 2006, pp. 43-44)سازدمحروم می

انگاری قارار دارد کاه   گرایانه و دیالرتیک سازهرد کلیت، رویرهستندپذیر تقلیل شناختیکه از نظر هستی

صاورت دوساویه از   ا باه تحول بوده و یردیگر رشناسی ه ساختارها از لحاو هستی طی آن کارگزاران و

الملال در حاد کاارگزاری    ینط بدهند  از نظر ونت تقلیل روابهای زندگی روزمره شرل میطریق ف الیت

باعاث   آیناد، عماالً  داری جهاانی باه وجاود مای    ختارهایی که از طریق نظام سرمایهها یا تأکید بر سادولت

ن شارایط رویرارد   شود  تحات ایا  ها میگونه واحدها و نیز ت امالت پویای آننقصان فه  ما از ویژگی این

راستا ساختاریابی الملل است  در این ها در روابط بینگزاران و ساختارمتقابل میان کارمناسب بر وابستگی 

گاردد، زیارا در ایان    منفی فردگرایی و سااختارگرایی مای   یابی گیدنز[ مانع از آثاریاشاره به نظریۀ ساخت

 ,Ghavam, 2011) شاوند شناختی یرساانی برخاوردار مای   هستی راستا کارگزاران و ساختارها از موق یت

pp. 29-30)  

در ساطحی خردتار ی نای در     نظر راتوان الگوی تحلیلی موردشده، میگانۀ هکرز سطوح سهابا پیروی 

، گرایای  )اراده کار گرفت  در اینجا نیاز ماا باا ساه ساطح تحلیال کاارگزاری       هک ورها نیز ب -ن ملتدرو

کار داری   در سطح تحلیال سااختاری، م ماوالً توجهاات     سروکارگزار  -)ساختار ساختاری و نیز تلفیقی

شوند  در اینجا تأثر میمگیرندگان حرومتی از آن دیداتی است که کارگزاران و تصمی عمده بر روی تح

هاای  نظاام سیاسای، قاوانین اساسای، ویژگای     های ساختاری یک دولت از قبیال ماهیات و ناوع    به ویژگی

تحلیال  شود  اما در سطح ت ویژه میگیری سیاست خارجی عنایفرهنگی و اجتماعی یک ک ور در شرل

گیرنده توجه صمی های شخصیتی افراد تبه نقش عامل انسانی و نیز ویژگی ان بی ترپژوه گرکارگزاری، 

 دلی،سنگ صبر و بردباری، خطرپذیری، خ ونت، عصبانیت، چون شجاعت، ترس، هاییکنند  ویژگیمی

دسته از منابع قارار   در این مدیریت و دوراندی ی نف ،بهاعتماد خودباختگی، خودباوری، رح  و شفقت،

گیاری  لفیقی ها  باه عوامال انساانی در شارل     در مقابل، رویررد ت   (Dehghani, 2010, p. 60)گیرندمی
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دهد و ه  به عوامل ساختاری  این رویررد از آنجایی که م تقاد باه یاک    سیاست خارجی توجه ن ان می

بنابراین ه  باه قاوانین و نهادهاای     ست،ا گیری سیاست خارجیاملی در روند شرلفرایند دیالرتیری و ت 

فیقای اهعاان دارناد باه اینراه      حرومتی و ه  به نقش نخبگان حرومتی عنایت ویژه دارد  رویرردهاای تل 

زیگران سیاسای و  هاا را بارای باا   ها و محدودیتای از فرصتاری یک جام ه، مجموعههای ساختویژگی

هایی م خص هستند که مای ر همچنان دارای انتخابیگران مزبوکنند؛ با این وجود بازاجتماعی ایجاد می

 توانند پایداری رژی  را افزایش یاا کااهش دهناد  از ایان منظار، مااهونی و اسانایدر م تقدناد سااختارها،         

 حادودۀ کنناد کاه م  صورت محیطی عمل میبه هاآنحدود  سازند و ه  مکارگزاران انسانی را ه  قادر می

توانناد انتخااب   آورند    بازیگران مای  یین کنند چه کن ی، فراه  میره تها را بدون آنم خصی از کنش

طاور باالقوه ایان مناابع را بارای مناافع خاود افازایش         که چگونه از منابع ساختاری بهره گیرناد و باه   کنند

   (Mahdavi, 2008, pp. 144-145)دهند

نظام سیاسی و نیز ه به نوع نظر، بستوییح است که میزان تأثیرگذاری هرکدام از سطوح موردالزم به ت

های سیاسی اقتادارگرا کاه   وت خواهد بود  برای میال در نظامها در آن قرار دارند، متفاشرایطی که دولت

گاذاری را بار   ترین تأثیرشوند، عوامل انسانی بی نهایی محسوب می گیرندۀنها تصمی رهبران سیاسی در آ

یان عوامال و مناابع    های سیاسی ایادئولوژیک ا نظامیاست خارجی دارند  برعر  در گیری سروند شرل

اعتباار باه   نمایناد  بادین   گیری سیاست خارجی ایفا میاند که نق ی اساسی را در شرلساختاری و جبری

های سیاسی دموکراتیک عوامل و منابع ساختاری نظام و همچنین عوامل انسانی و رسد که در نظامنظر می

بنادی و در رونادهای   ماول را فر کن ی، سیاسات خاارجی ک اور   و ه  رگزاری در یک فرایند تراملیکا

گاذاری باه   ایان تأثیر  که هکر آن رفت، میزان و انادازۀ  گونهکنند  البته همانگیری آن نقش ایفا میشرل

امراان دارد   در اویااع بحرانای،   میالًشرایط و موق یتی که نظام سیاسی در آن قرار دارد نیز بستگی دارد  

هاای دیگار   حال آنره در وی یت گیری وجود داشته باشد زمان کوتاه و نوعی حالت غافل ،تهدید شدید

توانند وقوع بحران را از گیرندگان دقت کافی برای اتخاه تصمی  داشته باشند یا اینره بممرن است تصمی 

کیفیات واکانش    در تمامی حاالت مزبور، نوع و بینی کنند و یا تهدید را جدی تلقی نرنند  طب اًقبل پیش

زدایای،  ها در دوران جنگ سرد و تانش آید یرسان نیست  رفتار دولتش مینسبت به ویع خاصی که پی

باا یرادیگر فاری مای     ها کامالًخوردن اتحادها و ائتالفگام بره در زمان تحری  اقتصادی و نظامی یا هن

   (Ghavam, 2010, pp. 244-243)کند
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 ی التینآمریکاکشورهای ایران با  جمهوری اسالمیارجی بررسی مختصر تاریخچۀ روابط خ

تاوان باه ساه دورۀ    ی التاین را مای  آمریراورهای منطقۀ روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران با ک 

قادرت ی نای از زماان باه    1384، از تیرمااه  1384تا ساال   1357از سال بندی کرد: م خص و متمایز تقسی 

 ریاست جمهوری حسن روحانی  و دورۀ 1392ن تا سال نژاد در ایرارسیدن محمود احمدی

 1384تا سال  1357ی التین از سال آمریکاابط خارجی ایران با کشورهای منطقۀ رو

شدن ش ار نه شرقی و ناه غربای،   و با حاک  1357ا در ایران به سال گرکارآمدن نیروهای اسالمبا روی

هاای  تنها دیگر در راستای مناافع قادرت  حیط خارجی نهاقدامات و تصمیمات مقامات ایرانی در رابطه با م

بزرگ و امپریالیستی جهان قرار نداشت، بلره در جهات عرا  آن نیاز در جریاان باود  خاروا ایاران از        

ای بود که انقاالب اساالمی و   اولین یربه 1337 سازمان پیمان مرکزی موسوم به سنتو و لیو قرارداد امنیتی

، 1358مااه  نمودند  در تاریخ سایزده  آباان   آمریراویژه ایاالت متحدۀ هو ب رهبران آن متوجه منافع غرب

بار حیییت و اعتبار ایاالت متحده را هدف قرار داده بود، وارد ساختند  در ای دیگر که اینانقالبیون یربه

را تساخیر و هرچاه بی اتر ماهیات      سافارت ایان ک اور     )ره این تاریخ دان جویان موساوم باه خاط اماام    

در پای   (Khorshidi, 2016, pp. 59-60). استرباری و امپریالیستی انقالب ایران را به نمایش گذاردنددی

کردناد، ت ادادی از ک اورهای    عناوان انقاالب دوم نیاز یااد مای     باه  از آن )ره  این اقدام که اماام خمینای  

هاای خاود را در   ناه خاسافارت  آمریراا ایااالت متحادۀ    ی التین نظیر شیلی و مرزیک به تب یت ازآمریرا

کاه اقادام   یجاای آوردند  از آنجمهوری اسالمی به حالت ت لیق در تهران ت طیل و روابط سیاسی خود را با

ای دان جوی م ترض در ایران مویوعی نباود کاه رهباران    توسط عده آمریرا نی تسخیر سفارت مزبور ی

باا ترفنادهای   د درصادد برآمدناد تاا    رو مقامات کااخ سافی  این ک ور به آسانی از کنارش بگذرند، از این

سااله علیاه ایاران توساط     دادن جنگی ه ات سیاسی و اقتصادی و  نیز با ترتیبهای جمله تحری مختلف از

 را در تنگنا قرار دهند  از آن  رژی  ب یی عرای، انقالب اسالمی و نظام سیاسی برآمده

سیاسای، جمهاوری اساالمی    نازوای  های اقتصادی و همچناین ا ا آغاز جنگ تحمیلی و اعمال تحری ب

ترتیب ک ورهایی های خود قرار داد  بدینی التین را در اولویتآمریرارهای روابط با ک و ایران توس ۀ

مبادی وارداتی ایران در منطقه تبدیل شدند  در ایان دوران   نیترعمدهمانند آرژانتین، برزیل و اروگوئه به 

های ایران در ک ورهای شایلی، اروگوئاه،   خانهه داشت، سفارتن سازندگی ادامکه تا پایان جنگ و دورا

 رواباط  ۀکنناد چ امگیر و خیاره   ۀرغا  توسا   علای کردند  ه و کلمبیا افتتاح و آغاز به کارکوبا، نیراراگوئ

ماابین در حاد انتظاار از توسا ه    ی التین، رواباط سیاسای فای   آمریرا ۀتجاری بین ایران و ک ورهای منطق

جز کوبا و نیراراگوئاه   بهی التین )آمریراک ورهای  ۀکه در مقط ی کلییطوربهود، یافتگی برخوردار نب
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دادناد  اماا   سیاسی کمیسیون حقوی ب ر در مورد وی یت حقوی ب ر در ایاران ریی میبات مای    ۀبه قط نام

سیاسای رواباط فاراه  آورد و     ۀیاان جناگ سارد، زمیناه را بارای توسا       المللی و پاتیییرات در فضای بین

فروپاشای شاوروی،    فات  پایاان جناگ سارد و    رفته آرای ک ورهای منطقه از میبت به ممتنع تیییار یا فتهر

ز باین  توسط دو بلوک غارب و شاری را ا   ،شدههای ت ریفارچوبگسترش روابط در چ یهاتیمحدود

رل شا  المللای در محیطای آزادتار   باین  ۀجانبه باین اعضاای جام ا   و چند جانبهترتیب روابط دوبرد و بدین

ود هاای خاارا از محایط سانتی خا     ی التین به حوزهآمریراویژگی موجب شد تا ک ورهای  ت  اینگرف

ی آمریراا  ۀسترش رواباط ایاران و ک اورهای منطقا    ترتیب زمینه برای گتوجه بی تری ن ان دهند و بدین

  (Ziaea, 2006) التین مساعد گردید

باه خاورمیاناه در ساال     آمریراایاالت متحدۀ ک ی وقوع حوادث یازده  سپتامبر و ل ررفراتر از آن، 

میالدی با هدف مبارزه با تروریس  که موجب غفلت این ک ور از حیاط خلوت سنتی خود گردید،  2001

ی التین و نیاز ت میاق رواباط باا ک اورهای ایان       آمریراازپیش جهت حضور ایران در منطقۀ شفضا را بی

ران سخت به دنبال پیاده خاتمی رئی  دولت هفت  و ه ت  در ایآقای که جاییمنطقه مساعد نمود  اما از آن

 آمریراا ویژه ایاالت متحدۀ با ک ورهای غربی و به« ت امل سازنده»و  «زداییتنش»شدن سیاست و اجرایی

مبر، سا ی  آن ه  در فضای پ  از حوادث یازده  سپتا ،شدن اویاعمنظور اجتناب از مت نجبودند، لذا به

جمهوری اسالمی ایران را باا چاالش   حد به ک ورهای مزبور، منافع و امنیت ملیازیری بیشنرردند با نزد

چند آقاای خااتمی باه ونازوئال و کوباا و      خصوص هرینی مواجه سازند  در این دوره بهها و خطرات بنیاد

هور ونزوئال و جمقابالً هوگو چاوز رئی آقای حبیبی م اون اول سابق ای ان به کلمبیا، ونزوئال و کوبا و مت

ونازوئال، اروگوئاه، کوباا و رئای  مجلا  کلمبیاا        و رهبار کوباا و همچناین وزرای خارجاۀ    فیدل کاساتر 

اد، روابط ایران با نژکارآمدن محمود احمدیاما تا زمان روی، (Ziaea, 2006) سفرهایی را به ایران داشتند

  به خود ندیدگیری را قابل توجه و چ   ی التین توس ۀآمریراک ورهای منطقۀ 
 نژاداحمدی هوریجمی التین در دورۀ ریاستآمریکاروابط خارجی ایران با کشورهای 

« خاواهی عادالت »و « تجدیدنظرطلبی»رردهای شدن روینژاد و حاک کارآمدن محمود احمدیبا روی

ورد ی التاین ما  آمریراا گرایی بی تر با ک اورهای منطقاۀ   سیاست خارجی، برقراری رابطه و ه  در عرصۀ

سات  سیا هاای مزباور در عرصاۀ   شادن انگااره  رانی قرار گرفات  حااک   توجه جدی و اساسی دولتمردان ای

جمله ونزوئال، کوباا، نیراراگوئاه،   ی التین ازآمریراگرای ک ورهای که رهبران چپیجایخارجی، از آن

هاا و اصاول در   منطقشدن آن ستار پیاده و اجراییبولیوی و ت دادی دیگر از ک ورهای این منطقه نیز خوا

باه   ازپایش ناژاد را بایش  جمهوری اسالمی ایران و شاخص احمادی  بودند، لذا این مسئله  یالمللنیبمحیط 
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ناار    در کنماود یمب شده جهت برقراری رابطه و ایجاد سیاست اتحاد و ائتالف ترغیسمت ک ورهای یاد

ی التین، ماواردی از  آمریرا ک ورهاینزدیک با  های م ترک در برقراری رابطۀها و منطقگفتمان مقولۀ

 & Brandon) هاا زدن تحری اقتصادی به منظور دور قبیل تأمین اهداف سیاسی و دیپلماتیک و نیز اهدف

Gray, 2015, p. 19) تاک آنهاا ماورد    ود هیالً تاک شثر بودند، که تالش مییز مؤالمللی نو ف ارهای بین

 بررسی و ام ان نظر قرار گیرند 
  ی التینآمریکارای کشورهای گنژاد و رهبران چپت خارجی احمدیشترک سیاسهای مجنبه

خوری  میهایی بربه انگاره می ایرانجمهوری اسال رابطه با سیاست خارجی بررسی منابع موجود دربا 

را بار  گرایای، آن  ن گفتمان کاالن انقاالب ی نای اساالم    گرفتهریک از رؤسای جمهور ایران با درنظرکه 

گرایای لیبارال، دولات    اناد  بارای میاال دولات موقات؛ ملای      هرجی ک ور حاک  و مسلط ساختسیاست خا

ساالمی، دولات ساید محماد     گرایای ا جانی؛ واقاع محور، دولت هاشامی رفسان  گرایی امتموسوی؛ آرمان

زدایی را بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران حاک  ساختند ساالر و تنشگرایی مردمخاتمی؛ صلح

سیاسات خاارجی و دیپلماسای     ها من أ تحوالت چندی در عرصاۀ مان خود هرکدام از این انگارهر زکه د

 ک ور شدند 

ناژاد باه ریاسات جمهاوری     اب محماود احمادی  جمهوری و انتخپ  از انتخابات نهمین دورۀ ریاست

ت خاارجی  بر سیاس «طلبینظرتجدید»و « طلبیعدالت»های گفتمان، خرده1384در مردادماه  اسالمی ایران

نژاد م تقد بود نظمی های یادشده، محمود احمدیحاک  گردیدند  در چارچوب انگاره جمهوری اسالمی

ام جدید که مبتنی بر تساوی و عدالت باشد، باید جایگزین نظ  قدی  که در آن چند ک ور زورگو بر نظا 

ی المللای بار ساایر ک اورها    ینهای بنظر خود را در قالب سازمانمورد هایالملل تسلط یافته و سیاستبین

طلبانه نظرهای تجدیدبه همین منظور، نوک پیران گفتماننمایند، گردد  صورت ظالمانه دیرته میجهان به

کاه باه   گرفات  مای المللای را نیاز دربر  های باین بر چند ک ور زورگو، سازمانعالوهوی  ورانۀمحو عدالت

بادین نمایناد   در راستای منافع آنان عمال مای  اند و های بزرگ بدل گ تهاعتقاد وی به آلت دست قدرت

منظور استقرار نظ  و نظام عادالناه و مطلاوب اساالمی صاورت     ت یروری است اصالحاتی در آنها بهجه

  (Eivazi, 2008, p. 21). گیرد 

های کاارگزاران اصالی دساتگاه    گیریبلره در مویع، جمهورتنها در سخنان رئی نهرویررد مزبور، 

مای منادی توصایف   عنوان بلوک ثروتنژاد غرب را بهمحمود احمدی  شدمی بازگو مررراًنیز اسی دیپلم
او همچنین ساختار ف لی قادرت   های علمی و استقالل سیاسی جهان اسالم است که مخالف پی رفتکرد 

قاوی ب ار   کراسای و ح ودم و لیبرالیسا ،  شاته اش را قبول نداتمام اب اد حقوقی، فرری و سیاسی جهانی در
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جمهوری، درخصوص ساازمان  در طول ه ت سال ریاست نژادمحمود احمدی  ردبُال میؤغرب را زیر س
می همواره بر این نرتۀ اساسی پاینیز[، انتقادهای مخصوص به خود را داشت  وی در طول این دوران  ملل
هاا  حقیقی از حقوی ملات ع سمت دفارکن آن ی نی شورای امنیت باید بهباالترین  وکه سازمان ملل  ف رد

داشات  او بیان مای ی کرد جلوگیری  هار و یا مراکز قدرت بر این سازمانو از تسلط یک ک و اشتهگام برد
افع برخای  ها تابع منگیریکه تصمی م نگیرد و تا زمانیتا تحوالتی اساسی در ساختار سازمان ملل انجا که[

هاای ایان   پاذیرش تصامی    تاوان انتظاار  مهوری اسالمی نمیسیاسی باشد از جهای بستانها و بدهاز قدرت

ساختار و آیین کاار  » رد:کعنوان میهمچنین  وی  (Azaghandi, 2011, pp. 146-148).سازمان را داشت
ین یا ایان سااختار و آ   گوی انتظارات نسل حایر و نیازهای امروز ب ر نیسات  موجود شورای امنیت پاسخ

طور المللی و بهبین ۀاند به نمایندگی از کل جام تا وقتی این نهاد نتو   کار میراث جنگ جهانی دوم است 

اختار و که ایان سا  تا زمانی نه م روع خواهد بود و نه کارآمد    کراتیک اقدام کند،وعادالنه و دم شفاف،
 و یاا  نکا لتی، ظلا  و زورگاویی در جهاان ری اه    عداتوان انتظار داشت که بیآیین کار اصالح ن ود نمی

آیین کار شورای امنیت بیش از هار زماان دیگاری یاروری      درامروزه اصالحات جدی  گسترش نیابد   

   (Dehghani, 2007, p. 87)« است
او  صدا باا کرد که ه ا متمایل به ک ورها یا مناطقی مینژاد ر، احمدیاییچنین رویررد انتقاد اتخاه

آمادن  کاررویک اندند  بر همین اساس از آنجایی که میالمللی را به نقد ساختارهای موجود در نظام بین

گرا در برخی از ک اورهای  احزاب چپ بییابا قدرت مصادف بود 1384ماه مردادایران در  در دولت نه 
هاا در  شدن هماین اصاول و مؤلفاه   و اجرایی ها نیز خواستار پیادهکه آن (Ahmadi, 2008) ی التینآمریرا
ماود احمادی  هاا از ساوی مح  سازی این انگارهبنابراین برجستهلمللی بودند، اسیاست خارجی و بین عرصۀ

ی التاین و رهباران چاپ   قۀ آمریراا نژاد، باعث نزدیری هر چه بی تر جمهوری اسالمی به ک ورهای منط
برای نمونه ساختار  گرای این ک ورها نظیر هوگو چاوز، لوال داسیلوا، اوو مورال  و دانیل اورتگا گردید 

قرار داشت،  نژادقادهای شدید احمدیتنها مورد انتویژه شورای امنیت نهملل متحد بهیالت سازمان و ت ر

جمهور سابق برزیال  وا رئی ویژه لوال داسیلی التین بهآمریراگرای ک ورهای بلره رؤسای جمهور چپ
عادالتی و تب اید در ساطح    عنوان نماد بیهنهاد شورای امنیت بصدا با او، همواره از سازمان ملل و نیز ه 

 المللی بودند اساسی و بنیادین در این نهاد بینجهانی یاد و خواستار تیییرات 
 اهداف سیاسی و دیپلماتیک

به این مویوع کاه چاون    داشتباید اشاره  دوم ی نی اهداف سیاسی و دیپلماتیکخصوص هدف در

گیرند، قرار می آمریراهای ثیر سیاستأتتالمللی در اغلب موارد تحکیر ک ورهای اروپایی و مجامع بینا

حامی و ، متأسفانه جمهوری اسالمی ایران آیدمی حمایت ایران به میانصحبت از در چنین شرایطی وقتی 
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ره ادعاا مای  رغ  اینعلی چین روسیه ودیگر نظیر و ک ورهای قدرتمند  شتهپ تیبانی در این خصوص ندا

خاود را در   کنناد، مناافع  نیستند و مساتقالنه عمال مای    آمریرا حدۀهای ایاالت متتأثیر سیاستکنند تحت

های این ک ور در شاورای امنیات   با طرح دیده و لذا مخالفت جدی های آمریراهمراهی کامل با سیاست

 پ اتیبانی مواقع حساس و کلیدی کاه ایاران نیااز باه      در و  (Barati & Fahimi, 2011, p. 154)کنند نمی

ی التین، همسو باا  ی آمریراکه ک ورهاجایی  اما از آنآورندعمل نمیههای الزمه را بحمایت آنان دارد،

ویاژه  المللی بهبینحساس  خصوص مویوعاتتوانستند درنژاد بودند، میهای احمدیها و سیاستدیدگاه

یبانی صورت کالمی و لفظی مورد حمایت و پ ت، جمهوری اسالمی ایران را هرچند بهیاهستههای ف الیت

 یاهساته  آمیزهای صلحشدت مدافع ف الیتر بولیوی که بهجمهوای میال اوو مورال  رئی قرار دهند  بر

قاط انه مخالفات جادی ک اورش را     میالدی در موی ی 2008المللی بود، در سپتامبر ایران در مجامع بین

منیت سازمان ملل را اباراز و  سازی اورانیوم در ایران توسط شورای انمودن برنامۀ غنیدرخصوص محروم

لاوال داسایلوا    .(Frasco & Farrar, 2010) شامردند گونه توجیاه قاانونی و فنای بر   د هرچنین اقدامی را فاق

حرومتش، بار  گرایی بودند که همواره در طول دوران های چپشخصیتجمله برزیل نیز از جمهوررئی 

و در ایان راساتا از هایچ تالشای      (Arnson, 2009, p. ix)ایران تأکید  یاهستههای بودن ف الیتآمیزصلح

ای جمهاوری  هساته  آمیاز پرونادۀ  المتفصال مسا  وی ایران از حق مسل  خاود و نیاز حال   جهت برخوردار

ای هاای هساته  بخ ی وی بار ف الیات  ردند  م روعیتکگذاری نمیالمللی فروی ایران در مجامع بیناسالم

مات عملی وی ای بارز از اقداوم به تهران نیز متجلی شد، نمونهوسم یاهیانیبجمهوری اسالمی ایران که در 

آید  این اجالس که با شارکت ساه ک اور ایاران، برزیال و      ایران به شمار می ایهسته درخصوص پروندۀ

اش باه  ایهساته  ی ایران در رابطاه باا پرونادۀ   واقع موفقیت بزرگی برابرگزار شد، در 2010ترکیه در سال 

مورد قبول واقع ن د، اما این رفتاار آناان سابب     5+1چند این بیانیه از سوی ک ورهای رآمد  هحساب می

در شورای امنیات ریی منفای دهناد     1929 شده و به قط نامۀ ترکینزدشد برزیل و ترکیه به مویع ایران  
(Barati & Fahimi, 2011, p. 156)  

 اهداف اقتصادی و تجاری 

ای نیز از سوی ایران و ک اورهای  ها و اقدامات گستردهژیری، تالشروابط سیاسی و ایدئولوفراتر از 

 (Farhi, 2009, p. 26).روابط تجاری و مالی به عمل آورده شد آمریرای التین در جهت بهبود و توس ۀ

ورۀ ریاسات ی التاین در طاول د  آمریراا آمده حج  تجارت ایران باا ک اورهای   عملبرآوردهای به طبق

د که از آن میزان سه  ونزوئال میلیون دالر رسیده بو 209به رقمی در حدود  نژاداحمدیجمهوری محمود 

دو ک اور در طاول ایان    تجاارت   ای که حجا  رسید  به گونهگیرتر به نظر میمو چ  ترگستردهمراتب به
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نسبت به سالدرصدی  30.8که از رشد ارتقاء یافت میلیون دالر  8/51حدود به رقمی در  سالهدورۀ ه ت

نیاز میاان دو    هاای مهمای  توافقنامهگفتنی است  (Lotfian, 2010, p.50).کرد از آن حرایت می ای قبله

مسرن، راه و ترابری، انرژی، محایط شیالت،  ک اورزی، توان به:رسید که از آن جمله می به امضا ک ور

وزشو همچناین آما   ماالی، گردشاگری   بخاش صان ت،   های علمی و ترنولوژی،تقویت ظرفیت زیست،

ساایر ک اورهای   باا   در ایان دوره  ایران جمهوری اسالمی که هرچند (Irna, 2010). اشاره کردپرورش و

رسید ونزوئال و شخص هوگو پا کرده بود، ولی به نظر میوسترا د روابط اقتصادی مناسبینیز این منطقه 

 گرای ک ورهای منطقاۀ در مقایسه با سایر رهبران چپ نژاداحمدیاز اهمیت بی تری برای  مراتببه چاوز

اساسی سیاست خارجی چااوز نسابت داد:    ۀرتبه دو ن توانیم مسئله رااین ی التین برخوردار بود  آمریرا

 .(Dodson & Dorraj, 2008, p. 74)یی آمریراا سیاسات یادپان   ب و  ؛سیاست ید امپریالیساتی  الف 

التاین، رواباط صامیمانه و     یآمریرا نزوئال بیش از سایر ک ورهای منطقۀو تا بودکافی نیز همین دو نرته 

ان روابط اقتصاادی و تجااری   ی را با جمهوری اسالمی ایران برقرار سازد  عالوه بر ونزوئال، ایرانیادوستانه

د کاه  بودن برقرار کردهتری را نیز با ک ورهایی نظیر بولیوی، نیراراگوئه و اکوادور در این منطقه گسترده

روشیمی در اکوادور ایران برای تجهیز بنادر نیراراگوئه، ساخت تأسیسات پت توان به پروژۀاز آن جمله می

 ,Bailey, 2012)د سیمان و اکت اف اورانیوم و استخراا م ادن در بولیاوی اشااره کار    و ساخت کارخانۀ

p.4)  رسااندن  را باه حاداقل    ی التاین آمریراا توان هدف ایاران از گارایش باه ک اورهای     مجموع میدر

هاای  ایجااد فرصات   المللای، جدیاد باین  المللی علیه ایران و ایجاد گرای ات تهدیدات از سوی مجامع بین

 ,Haji-yousefi) گسترش عمق استراتژیک سیاست خاارجی ایاران دانسات   های متقابل وجدید و ظرفیت

2010, p.15). 
 روحانی جمهوریرۀ ریاستی التین در دوآمریکاروابط خارجی ایران با کشورهای 

رسایدن  قادرت دیری نپایید که باا باه   نژاداحمدیشده توسط محمود گرفتهسیاست اتحاد و ائتالف پی

ی التاین  آمریراا به سمت واگرایی و عدم برقراری رابطه باا ک اورهای    1392ماه حسن روحانی در مرداد

زدایی در گرایی و همچنین تنشهای اعتدالگفتمانشدن خردهک به حا یییر وی یت داد  ما این مسئله رات

گفتماان و  ر دو خارده امه به توییح و توصیف هدانی  که در ادی مرتبط میسیاست خارجی دولت روحان

 ی التین پرداخته خواهد شد  آمریراهش روابط ایران با ک ورهای منطقۀ ها بر کانیز تأثیر آن
 یی التینآمریکا ایران با کشورهای منطقۀارجی ج.ا. گرایی و تأثیر آن بر روابط خاعتدال

گفتماان  گری در چارچوب کاالن گفتمان دیخرده 1392ماه مرداد 13ازده  در کار دولت یهبا آغاز ب

گفتمان بار اسااس گفتماان    اسالمی ایران ظهور کرد  این خردهگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالم
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گرایی ایجاد ت ادل و توازن ویژگی گفتمان اعتدال نیتره مود  شگرایی نامیده میدولت، اعتدال عام این

رو، بار  ایان گرایی در سیاست خارجی است  ازگرایی و واقعاز طریق تلفیق آرمان «واق یت»و  «انآرم»بین 

بیاان   گرایی را، باه هوری اسالمی ایران گفتمان اعتدالگفتمانی در سیاست خارجی جم مبنای منطق چرخۀ

 ,Dehghani) دبین نامیگرایی واقعیا آرمان «بینانهخواهی واقعنآرما»توان وحانی، میر جمهوررئی خود 

2014, p.3.)  
تاوان دو  جمهوری اساالمی ایاران باه ویاوح مای      با بررسی منابع موجود در رابطه با سیاست خارجی

برگرفتاه از  هاای  هاا و آرماان  ولویت را باه ارزش شناخت؛ نخست نگرشی که انگرش اساسی را از ه  باز

دهد و دوم نگرشی که م تقد اسات چاون سیاسات خاارجی بخ ای مها  و حیااتی از        انقالب اسالمی می

بادون   بایساتی خطیر می اندرکاران این حوزۀرو دستدهد، از اینسیاسی را ت ریل می -ندگی اجتماعیز

ود لحااو کنناد  در   هاای خا  گیریییری منافع را در تصمی ها، کسب حداکها و ارزشگرفتن آرماندرنظر

جمهاوری اساالمی ایاران در یاک      از آن دارد کاه سیاسات خاارجی   سوابق حرایت عال  عمل و واقع نیز 

گرایی انقالبای  ای که از آرمانشته است، به گونهگرایی دَوَران داگرایی و واقعگفتمانی بین آرمانچرخۀ 

المی و انقالبای مای  اسا  هاای ها و آرمانی که اولویت و ارجحیت را به ارزشمبتنی بر منطق انقالب اسالم

یاباد، منتقال شاد؛    تری مای گرایی که در آن مصالح اسالمی و ملی اولویت و اهمیت بی دهد، به مصلحت

هاای فراملای و   هاا و ارزش ملت ایران که بایش از آرماان   -دولتمنطق  گرایی اسالمی، بر پایۀسپ  واقع

گرایای ماردم  گفتماان صالح  شاود  خارده  گرایی میتمصلحاسالمی بر منافع ملی استوار است، جایگزین 

ست خارجی تریه کرده و متضمنگرایی از نوع دیگر است که کمتر بر عنصر قدرت در سیاساالر، آرمان

ها، دنگوی تموگفتمان که برگفتکه این خردهطوریست  بهالملل اای از خوشبینی در سیاست بینگونه

یک الملل نزدگرایی در روابط بینابتناء یافته است، به مرتب آرمانطلبی سازی و صلحزدایی، اعتمادتنش

گرایی انقالبای در اوایال انقاالب    محور بازگ ت به آرمانرایی عدالتگشود  سرانجام، گفتمان اصولمی

لال  المسیاست خاارجی و سیاسات باین    در عرصۀهای اسالمی و انقالبی ها و ارزشاست که در آن آرمان

ای که منطق انقالب اسالمی بر منطق دولت جمهاوری اساالمی غلباه دارد    و برجسته است، به گونهنمایان 
.(Dehghani, 2014, pp. 7-8) 

انتخابات ریاست جمهوری ایران، شاهد مصاالحه   رو در یازدهمین دورۀرسیدن جریان میانهقدرتبا به

گفتماانی در سیاسات    ستی   این چرخۀت به سیاست خارجی هو ت امل میان دو رویررد و نگرش فوی نسب

گرایای و آرماان  یک از دو گفتمان واقعاست که هیچخارجی جمهوری اسالمی ایران بیانگر این واق یت 

گرایای الزم و  گرایای و واقاع  و قرین موفقیت نیست؛ زیرا آرماان  کندتنهایی کفایت نمیمحد به گراییِ
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لحاو نظری و ای که بهونهبین هستند  به گگرایی واقعمانو دو جزء الیتجزای گفتمان آر ملزوم یردیگرند

کاه ایان دو جازء    صاورتی رو، سیاسات خاارجی در عمال در   ی قابل تجزیه و تفریاک نیساتند  ازایان   عمل

خاارجی جمهاوری اساالمی    گفتمانی را با ه  به اجرا بگذارد، موفق و مطلوب خواهد بود؛ چون سیاست 

بین اسات  از ساویی   حال واقعگرا و درعینسالم است که دینی آرمانن این مبیسو مبتنی بر دایران از یک

باین اسات کاه    گرایی واقاع الب اسالمی است که گفتمانش آرماندیگر، جمهوری اسالمی برخاسته از انق

 ,Dehghani) شاود ایاران نیاز در چاارچوب آن ت ریاف مای     گفتمان سیاست خارجی جمهوری اساالمی  

2014, p. 8)  گرایای اسااس گفتماان    گرایای و واقاع  ، ایجاد ت ادل بین آرماننظر آقای روحانی از بنابراین

یاک  بینای  دارد: در سیاسات خاارجی واقاع   دهد  وی در این رابطه تصریح میگرایی را ت ریل میاعتدال

انبینی و آرممی ایران باید اعتدال، بین واقعهای جمهوری اسالانها و آرماصل است، اما با توجه به ارزش

روحاانی تأکیاد بایش از حاد بار      باه زعا  آقاای     (Rouhani, 2014).خواهی، توازن الزم را برقارار کناد   

ی التاین،  آمریرا گونه به سمت ک ورهای منطقۀهای نه  و ده  و گرایش افراطخواهی در دولتآرمان

ورت دارد تاا  باود و بناابراین یار   سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را از مدار ت ادل خارا سااخته  

تر به مسیر اصالی و عاادی خاود هادایت شاود  از نظار ای اان برقاراری رابطاه باا ک اورهای            چه سریعهر

یی کاه در همساایگی ایاران    گرفتن ک ورهااز ایران فاصله دارند و نادیدهی التین که هزاران مایل آمریرا

تارین  واقاع یرای از مها    اشد  ایان در طقی و عقالیی داشته بتواند توجیه منوجه نمیهیچبرند، بهبه سر می

ر آن تأکیاد و  های خود بهمواره در جریان مصاحبه و دوازده  ت یازده مویوعاتی است که رئی  دول

ی آمریراگذارند  در این زمینه ای ان یمن ابراز تمایل برای تداوم رابطه با ک ورهای فراوانی را می تریۀ

ن را اشاتباهی بازرگ ارزیاابی    گارفتن همساایگا  نتیجه نادیدهدربر این ک ورها و حد ازالتین، تمرکز بیش

ها ورهای همسایه و تبدیل برخی از آناین سیاست را تنش گسترده با ک  اند  بر این اساس وی نتیجۀنموده

ای روحاانی در  کنناد  آقا  جمهوری اسالمی ایران ارزیابی می همچون آهربایجان را به تهدیدی علیه منافع

سایر همسایگان شمالی ها  باا درک شارایط ایاران و اساتفاده از موق یات، باه        »دارند: می همین زمینه بیان

هاا باا   آن رابطاۀ اند تاا مباادا   رجات مختلف از ایران فاصله گرفتهتقویت روابط خود با غرب پرداخته و با د

   (Rezaei & Turabi, 2014, p. 154)« غرب دچار مخاطره شود 
 ی التین آمریکا ایران با کشورهای ی اسالمیابط خارجی جمهورزدایی و تأثیر آن بر روتنش

هی آمادن حسان روحاانی جایگاا    کاار هایی اسات کاه باا روی   گفتمانزدایی یری دیگر از خردهتنش

گفتماان،  پیدا کارد  در چاارچوب ایان خارده     سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران محوری در عرصۀ

ر باه تانش و   مت هد ساخته تا از انجام اعمال و اقداماتی کاه منجا  خود را ملزم و  و دوازده  دولت یازده 
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ز نماید  بناابراین  شدت پرهیگردد، بهو واحدهای سیاسی موجود در آن می جهانی اختالف بی تر با جام ۀ

اخاتالف و  که جمهوری اسالمی ایاران از بادو ت اریل تااکنون در بسایاری از ماوارد بی اترین        جاییاز آن

ای از ایان  رسید که بخش عمدهبی ی به نظر میرو طاینداشته و دارد، از آمریرا ت متحدۀچالش را با ایاال

 باشد  آمریرای نی  -حداقل از نظر نظامی- سیاست متوجه تنها ابرقدرت جهان

 بنادی نماود، منطقاۀ   را فرماول  آمریراا ای مونروئه دکترین انزواگرایی قااره  جمهوررئی که از زمانی

اساتراتژی امنیات ملای    ک اورهای موجاود در آن جایگااهی محاوری و اساسای را در       ی التاین و آمریرا

ک اوری بارای   مردان کاخ سفید هر کوش ای از جاناب هر   ، دولت1823) اند  از این تاریخداشته آمریرا

اناد کاه مای   نطقه را امری خطرناک قلماداد کارده  هایی از این متوس ه و گسترش نفوه بر بخش یا قسمت

 ,Kegley & Wittkopf)های عمیقی مواجه سازد را با مخاطرات و چالش آمریراملی و امنیت تواند صلح 

2009, p. 50). نسبت  آمریراایاالت متحده   یت کلیدی و حساسیت ویژۀروحانی با درک این واق دولت

 شاوند، از هماان  خلوت این ک ور نیاز محساوب مای   حیاطنوعی  ورهای موجود در این منطقه که بهبه ک

مها  و اساسای    مامی تالش خود را مصروف این مسائلۀ سازی روابط با ایاالت متحده، تابتدا جهت عادی

با ک ورهای مزبور اجتناب و از این طریق قادر باشاد راه  رابطۀ نزدیک  نموده که تا حد امران از برقراری

 شادن پرونادۀ  امنیتای ته، نظیار  ماناده از گذشا  جاهاای باه  فصل بسیاری از م رالت و چاالش ولرا برای ح

سیاسات  زعا  آقاای روحاانی و تای      المللی، هموارتر نمایاد  درواقاع باه   بین های ظالمانۀای و تحری هسته

این ملت تحمیل شده  های اخیر بر گُردۀالمللی که در سالبین ای ظالمانۀهخارجی وی، بسیاری از تحری 

وهمه ناشی از روابط خصامانه و  المللی همهمجامع بینای ایران در هسته شدن پروندۀپیچیده و امنیتیو نیز 

 آمریراا خلاوت  یی کاه حیااط  حد به ک ورهاازست  اینره با نزدیری بیشآمریرا زا با ایاالت متحدۀتنش

ا اقادامات خصامانه ف اارها و    چاه بی اتر با   زم را به دست این ک اور داد تاا هر  ال ، بهانۀشوندیممحسوب 

ناپاذیر باه   اشتباهی جباران ه دولت و ملت ایران افزایش دهد، خطایی بزرگ و المللی را علیینهای بتحری 

مای دال بار   گونه عالئهیچدر ایران  رسیدن دولت یازده قدرتآید  به همین منظور از زمان بهحساب می

ی التین م اهده ن ده است  شااید تنهاا تحارک    آمریرانزدیری و برقراری رابطه میان ایران و ک ورهای 

میلای در  ی التین باشد  باه دلیال ایان بای    آمریرااتیک در این زمینه سفر م اون وزیر امور خارجه به دیپلم

برقراری ارتباط میان دو طرف بود که ف الیت دفاتر ملی نفت در ونزوئال و بولیاوی کاه در زماان محماود     

-Dolate)آماد  ل دربه حالت ت لیق و ت طیلی کام روحانی جمهوررئی دایر شده بود، توسط  نژاداحمدی

Bahar, 2014).  
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 هاافتهیتبیین 

های نوینی بر ها و آرمانت ریل نظام جمهوری اسالمی، ارزش پ  از پیروزی انقالب اسالمی ایران و

هاایی نظیار حمایات و دفااع از     اسی ک ور مسالط شادند؛ اصاول و ارزش   سیاست خارجی و دیپلم عرصۀ

ساتیزی،  خاواهی و استربار عادالت  -ساتیزی ظلا  – پذیریطهمستض فان جهان، نفی سلطه و سل مظلومین و

طلبی، عدم مداخله در امور داخلی ک اورها و  آمیز و صلحفاع از مسلمانان، همزیستی مسالمتحمایت و د

انون اساسی جمهاوری اساالمی   ها که در قالمللی  این ارزشا و قوانین بیناحترام متقابل، ت هد به قرارداده

اصاول و   و مصارح شاده، در زمارۀ   بیاان   «مصالحت »و  «حرمات »، «عازت »ساه اصال    نیاز در قالاب  ایران 

باه ت بیاری    ممرن وتنها عدول و تخطای از آنهاا غیار   نه ند کهآیهای ثابت و الیتییری به حساب میارزش

اسات خاارجی را ملازم و    سی کاران حاوزۀ انادر د، بلره کارگزاران و یا دسات شونخط قرمز نظام تلقی می

هاای خاود قارار دهناد  در     هاا را در اولویات  عایت و اجرای آناند از آن اصول محافظت و رمت هد ساخته

و باورهاای  هاا  جمهاوری اساالمی ایاران از ارزش    مقابل این عوامل جبری و ساختاری، سیاسات خاارجی  

نماناده اسات     نصایب یپاذیر نیاز دارناد، با    که به نوعی ماهیت متحول و تیییرفردی کارگزاران حرومتی 

سااختاری در  عنوان عوامال جباری و   هگرفتن گفتمان کالن انقالب اسالمی که ما از آن بنظراین با دربنابر

جایی هخود با تیییر و جاب سالۀری اسالمی ایران در طول حیات چهلکنی ، جمهوسیاست خارجی ت بیر می

گرایای لیبارال،   هاای م ناایی مت اددی نظیار ملای     هاا و نظاام  کارگزاری و عامل انسانی، گفتماان  در سطح

طلبی، نظرخاواهی و تجدیاد  ساالر، عادالت گرایی مردمگرایی اسالمی، صلحقعمحور، واگرایی امتآرمان

عناصار آن را  زدایی را تجربه کرده که به صور و طری مختلاف سیاسات خاارجی و    گرایی و تنشاعتدال

 اند تأثیر قرار دادهتحت

چاه  هر مناطق مختلفی جهت برقراری رابطه و پی ابرد  های هکر شده، ک ورها ودر چارچوب گفتمان

رفسانجانی در   اناد  بارای میاال هاشامی    نظر قارار گرفتاه  منیت ملی ک ور مدّبهتر امور و نیز تأمین منافع و ا

خاورمیاناه باا    ثقال سیاسات خاارجی ک اور را در حاوزۀ      گرایای اساالمی، مرکاز   چارچوب گفتمان واقع

د خااتمی و در  محمجمهاوری ساید  این مرکاز اماا در دوران ریاسات   اد  محوریت عربستان س ودی قرار د

امل با ک ورهای غربی با اروپا ک انده شد و ت  سمت حوزۀساالر، به گرایی مردمچارچوب گفتمان صلح

ب و در چاارچو  ناژاد احمادی زدایی در روابط در دستور کار قارار گرفات  در دولات محماود     ش ار تنش

ثقال  به آن اشاره شد، مرکاز   نیز گونه که در طول پژوهشخواهی همانتطلبی و عدالنظرگفتمان تجدید

ی التااین و در میاان ک ااورهای ونازوئال، برزیاال، بولیااوی و   آمریراا  دیپلماتیاک ک ااور بی اتر در حااوزۀ  

  (Asre-Iran, 2011).نیراراگوئه بود 
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چارچوب کالن گری درگفتمان دیآمدن حسن روحانی، خردهکارو رویکار دولت یازده  با آغازبه

بار   جایگاه و منزلت هژمونیک رساید   ست خارجی جمهوری اسالمی ایران بهگرایی در سیاگفتمان اسالم

کاز ثقال   جهت تاأمین امنیات و مناافع ملای، مر    حسن روحانی گفتمان و به سیای گذشته، اساس این خرده

زع  ای مرکزی تیییر داد  بهخاورمیانه و آسی ی التین به سمت حوزۀآمریرا دیپلماتیک ک ور را از حوزۀ

تاوجهی  لتنهاا از وزن چنادان قابا   التین نهی آمریراآقای روحانی و تی  سیاست خارجی وی، ک ورهای 

بلراه  برخوردار نیساتند،   ایهسته ری اسالمی ایران نظیر مسئلۀالمللی جمهوفصل م ضالت بینوجهت حل

نزدیک و یاا باه    رابطۀ ، برقراریآمریرا متحدۀ به دلیل حساسیت و اهمیت ویژۀ این ک ورها برای ایاالت

دولت پی ین نیز ن اان داد باه    که تجربۀمرکز ثقل دیپلماسی در آن حوزه آنچان داشتِتر نگهعبارت دقیق

هاای  شده و ک اور را باا م ارالت و هزیناه    المللی ایران نیز منجر شدن مسائل بینه و یا حتی امنیتیپیچید

من اأ آن    به باور وی م ارل را بایاد از سر  سازدارجی و دیپلماسی مواجه میسیاست خ فراوانی در عرصۀ

ها و شدن به شیوهجای متوسلرواقع بهها  دزدن تحری مت ارف نظیر دوری غیرهارد و نه از راهفصل کوحل

ی گرفته بود و به گسترش فسااد اقتصااد  آن را در پیش نژاداحمدیرف که به اشتباه دولت مسیرهای نامت ا

هاای  حال راهساتیابی باه   فضا را برای مذاکرات مسااعد در راساتای د   یستیبایمگردید، منجرنیز در ک ور 

زدایی باا سرچ امۀ   سازی و نیز تنشن قدم جهت اعتماددیپلماتیک فراه  و آماده ساخت  بنابراین در اولی

التین را کاهش و فضا ی آمریرا ، سطح ت امالت با ک ورهای منطقۀآمریرا م رالت ی نی ایاالت متحدۀ

 المللی ایران مساعد نمود  فصل مسائل و م ضالت بینوجهت حلرا بیش از گذشته 

ارجی جمهاوری اساالمی ایاران    مه  دیگری که شاید در تیییر مرکز ثقل سیاست خ این، نرتۀبرعالوه

ن باه  اهمیات باه نظار برساد، عادم توجاه دولات پی ای        جمهوری حسن روحاانی مها  و با  در دورۀ ریاست

لای  هاا باه تهدیادی جادی علیاه مناافع و امنیات م       شدن ت ادادی از آن درنتیجه تبدیلک ورهای همسایه و 

 های نها  و خواهی در دولتحد بر آرمانازروحانی تأکید بیشنظر آقای جمهوری اسالمی ایران باشد  به

جمهاوری اساالمی   ی التین، سیاست خارجی آمریرا سمت ک ورهای منطقۀگونه بهده  و گرایش افراط

اصالی و  تر به مسایرهای  چه سریعبود و بنابراین یرورت داشت تا هرایران را از مدار ت ادل خارا ساخته 

ل از ی التاین کاه هازاران مایا    آمریراا عادی خود هدایت شود  از نظر ای ان برقراری رابطه با ک اورهای  

وجاه نمای  هایچ برناد، باه  ن باه سار مای   راگرفتن ک ورهایی که در همسایگی ایایران فاصله دارند و نادیده

 توانست توجیه منطقی و عقالنی داشته باشد 
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های رایج از نظامات سیاسی جای بندیتوان در قالب یری از دستهرا نمینظام جمهوری اسالمی ایران 

 سیاسی دموکراتیاک  یهانظامداد؛ نظام سیاسی حاک  در ایران نه ماهیت ایدئولوژیک صرف دارد و نه با 

توان باه ایان دلیال کاه     ند  همچنین جمهوری اسالمی را نمیکساالر غربی همخوانی و مطابقت میو مردم

سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا  یهانظامفاقد یک ایدئولوژی رسمی و حزب سیاسی تمرکزگراست، در قالب 

ر دینای اسات و از   سااال مهوری اسالمی ایران یک نظام مردمج  (Mahdavi, 2008, p. 145)نیز جای داد 

رسد، بنابراین عوامل ساختاری و به نظر می ترملموستر و رنگآن پرکه عنصر دین و اسالمیت در جاییآن

ل انساانی و  جبری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از توان تأثیرگذاری بااالیی نسابت باه عاما    

گرفتاه تاداخل و   ییر و تحاوالت صاورت  حظه شد، اگر تیکه مالند  ولی آنچنانکارگزاری برخوردار هست

ایفای نقاش  توانند آزادانه اشته باشند، کارگزاران حرومتی میتناقضی با گفتمان کالن انقالب اسالمی ند

 گیری سازند گذاری و فرایند تصمی ها و باورهای خویش را وارد جریان سیاستنموده و بنابراین ارزش

 گیرینتیجه

به بررسی و تجزیه و تحلیال دالیال و عاواملی بپاردازی  کاه       روشی تبیینین نوشتار تالش شد با در ای

جمهاوری  در دورۀ ریاسات ی التاین  آمریرا وری اسالمی ایران و ک ورهای منطقۀمنجر به واگرایی جمه

ای که در این ارتباط مطرح و در طول پژوهش به اثبات آن همت گمااردی   گردید  فرییهحسن روحانی 

 هاای موجاود در عرصاۀ   گفتماان نیاز خارده   تیییر در سطح کارگزاری که به تبع آن بدین صورت بود که:

های اساسی مواجه شدند، باعث کاهش روابط جمهوری اساالمی  یاست خارجی با تیییرات و دگرگونیس

سات کاه   حالیدرنتیجه به واگرایی بی تر با آنها انجامید  این درایران با ک ورهای موجود در این منطقه و 

 وری اساالمی ایاران و ک اورهای منطقاۀ    ، جمهنژاداحمدیول ه ت سال ریاست جمهوری محمود در ط

سیاسات خاارجی و    یال، اکاوادور و نیراراگوئاه در عرصاۀ    ویژه ونازوئال، بولیاوی، برز  هی التین بآمریرا

هاایی  تل این امر را ما باه اصاول و سیاسا   بردند  دلیبهره می از یک رابطۀ بسیار گرم و صمیمانهدیپلماسی 

سیاسات خاارجی     ورها در عرصۀگرای این کو ه  رهبران چپ نژاداحمدینسبت دادی  که ه  محمود 

پاذیرش نظا  موجاود در    هاایی از قبیال عادم   ها بودند  سیاستشدن آنبه دنبال پیاده و اجرایی المللیو بین

خصاوص  ار ساازمان ملال باه   ، تیییار در سااخت  المللای الملل، برقراری عدالت در جام ۀ بینعرصۀ نظام بین

آوردن دستهو نیز تالش برای ب آمریرا گرایانه ایاالت متحدۀهای سلطهیت، یدیت با سیاستشورای امن

هاا از  سازی ایان انگااره  بنابراین برجستهگذاری و خروا از عوامل ف ار خارجی  نق ی مستقل در سیاست

سیاست خاارجی   عرصۀری اسالمی ایران در چه بی تر جمهو، باعث نزدیری هرنژاداحمدیسوی محمود 
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گرای این ک ورها نظیر هوگو چاوز، لوال داسیلوا، اوو ی التین و رهبران چپآمریرا منطقۀبه ک ورهای 

 مورال  و دانیل اورتگا گردید 

در طول ه ت سال ریاست نژاداحمدی شده توسط محمودگرفتهحال سیاست اتحاد و ائتالف پیهربه

به عدم برقراری رابطه  1392ماه سال رسیدن حسن روحانی در مردادقدرتید که با بهنپای دیریجمهوری، 

ی التین تیییر وی یت داد  آقای روحانی برخالف سلف آمریرا و دوری هرچه بی تر با ک ورهای منطقۀ

هزاران  ی التین کهآمریرایری سیاست اتحاد با ک ورهای گخود، تأمین حداکیری منافع ایران را نه در پی

یای بی اتر باا ک اورهای همساایه، تانش      گرامایل از ایران فاصله دارند، بلره در گرو برقراری رابطه و ه 

و نیز ت امل ساازنده باا جهاان دانساته و در تاالش       آمریرا ویژه ایاالت متحدۀهزدایی با ک ورهای غربی ب

سیاسات خاارجی    ی در عرصاۀ گرایگرایی به یک دهه رکود و افراطساختن گفتمان اعتدالاست با حاک 

ه، به دلیل نزدیری و گارایش افاراط  گذشت ان بخ د  به زع  ای ان در دو دورۀجمهوری اسالمی ایران پای

هاای ک اورهای   ها و پتانسیلتوجه کافی به ظرفیتالتین و عدم یآمریرا سمت ک ورهای منطقۀگونه به

ت ادل خارا گ اته و یاروری    جی ایران از مدارهمسایه در جهت تأمین منافع و امنیت ملی، سیاست خار

و  تر در جهات رفاع و اصاالح ایان نقیصاه تاالش شاود  از دیاد رئای  دولات یاازده            چه سریعاست هر

و امنیت ملی ک ور اتخاه شده باشد و  وب است که در راستای تأمین منافع، آن نوع سیاستی مطلدوازده 

قرار دهاد و  را تضمین و ک ور را در راه توس ه و گسترش اگر سیاست خارجی قادر بود تأمین منافع ملی 

ت خارجی مطلوب خواهد بود  این ها را کاهش و سودها را افزایش دهد، این سیاسهزینه ترسادهبه سخن 

جهت ب د و مسافتی که با جمهوری اسالمی ایران دارند ی التین ه  بهآمریراست که ک ورهای حالیدر

، دارا هساتند و مقاماات کااخ سافید     آمریراا همیتای کاه بارای ایااالت متحاده      و ه  به دلیل حساسیت و ا

ن نباوده، بلراه باعاث    تنهاا مطلاوب جمهاوری اساالمی ایارا     نزدیک با ک ورهای مزبور ناه  برقراری رابطۀ

و مناافع ملای را باا خطارات و      المللی علیه ایران شاده و در نتیجاه امنیات   ها و ف ارهای بینافزایش تحری 

  یستنوجه در شرایط کنونی به نفع ملت و ک ور ایران هیچسازد که بهای مواجه میعدیدههای چالش
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