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  انگارانه به روابط جمهوري اسالمی ایران با آمریکاي التیننگاهی سازه

  )مطالعه موردي ونزوئال(

  

  سید امیر نیاکوئی
  استادیار علوم سیاسی در دانشگاه گیالن

  مصطفی کرمی
  الملل دانشگاه گیالندانشجوي دکتري روابط بین

  :چکیده                 

ه دالیـل سیاسـی،     نسبتاً طـوالنی دارد،  یتین اگر چه تاریخرابطه ایران با کشورهاي آمریکاي ال در ژئوپلیتیـک   اقتصـادي و  امـا ـب
ا  گستردگی را به همراه نداشته است. وشکوفایی  ،با معدودي از کشورها تنها و گذراهاي زمانی برههدر محدود بوده و جز  مجموع ـب
-پیـروزي چـپ   ،تـاریخ ایـن   مقارنبات ریاست جمهوري ایران و نژاد در انتخاو با پیروزي محمود احمدي 2005ال از س این حال،

ایـن کشـورها    و ایـران  بـین  روابط سیاسی اي از گسترشدوره ،ن منطقه به ویژه در ونزوئالگرایی جدید در تعدادي از کشورهاي ای
بر اسـاس ایـن    بپردازد. روابطو شناسایی دالیل این گسترش انه به واکاوي انگارنوشتار درصدد است از منظري سازه این .رقم خورد
هـاي  زمینـه  ،امپریالیسـم کاپیتالیسـم و   نفـی  ضـدیت بـا نظـام سـلطه،     درك متقابل از هویت مشترك و محورهایی چون، رویکرد

اي هـ ارتقاء روابـط دو جانبـه و همکـاري    اند که این کشورها را به سمتعناصر مشترك هویتی بوده گراییجهان سوم و استعماري
  .نداسوق داده یهاي سیاسکم در حوزهگسترده دست 

  گرایی، ونزوئالسومجهان، هویت، انگاريایران، آمریکاي التین، سازه: واژه هاي کلیدي 

  

  

  مقدمه

ه طـوري    اما همیشه ، از آغاز قرن بیستم شروع شد رهاي آمریکاي التین هر چند تقریباًران و کشوای روابط جمهوري اسالمی محدود باقی مانـد ـب
ود کـه     شدخالصه میاي از مبادالت اقتصادي ین روابط در سطح نه چندان گستردهاي چندین دهه عمدتاً اکه بر . تنها با وقوع انقـالب اسـالمی ـب

آمـادگی   ،ضمن استقبال از پیروزي انقالب اسـالمی  آنهامورد توجه قرار گرفت و  به طور محسوسی توسعه روابط با برخی از کشورهاي این منطقه
برخـی از کشـورهاي   توسـعه روابـط بـا     ،نیازهاي اقتصاديیا مشترك و مواضع برخی به دلیل  نمودند. در این میان،مطرح را  وابط فیمابین ارتقاء ر

هـا در  وقوع برخی مشـکالت و تغییـر سیاسـت    به دلیل ،تحمیلی قرار گرفت. در دوره پس از جنگ سیاست خارجی ایران ور کاراین منطقه در دست
سطح روابط میان کشورهاي این منطقـه و جمهـوري    ،المللالتین و همچنین تحوالت نظام بین هاي سیاسی در منطقه آمریکايونیایران و دگرگ

ا اسالمی ایران همچنان محدود باقی ماند. تحول مهم در روابط میان جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي منطقـه   ریاسـت جمهـوري محمـود     ـب
ي اول قـرن  ادي از کشـورهاي ایـن منطقـه در دهـه    گرا در تعـد ا پیروزي برخی از احزاب سیاسی چپب مقارنریباً ) و تق1392-1384نژاد(احمدي

براي فهـم   .انجامیداز کشورهاي این منطقه و جمهوري اسالمی ایران  برخی میاني از همکاري و ارتقاء روابط ادوره که به آغاز شدبیست و یکم 
ه برخـی از تحـوالت،        ي هویتی و دگرگونی در ماهیت دولتتفسیرهااین توسعه روابط باید به تغییر  وع نگـاه آنهـا ـب هنجارهـا و   هـاي مسـتقر و ـن
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ط میـان    ازفهمی مناسـب   ،انگارانهگیري از رویکردي سازهست با بهرهاین پژوهش در صدد ا ،. از این روپرداختالمللی ینفرآیندهاي ملی و ب رواـب
ط میـان    توسعهکه: شود از این رو این پرسش مطرح میبدهد.  ارائهاسالمی ایران در مقطع مورد اشاره و جمهوري  کشورهاي آمریکاي التین رواـب

ه مـی   بـوده  عواملیاز چه  متاثر ،2013تا  2005هاي بین سال بولیوي و اکوادور ی مانند ونزوئال،یو کشورها ري اسالمی ایرانومهج تـوان  و چگوـن
روابـط میـان جمهـوري اسـالمی      گسـترش شود که در خصوص به این پرسش، این فرضیه مطرح می در پاسخ؟ نمود تبیینروابط را  گسترشاین 

هـاي موجـود   جاري و هویتی دگرگون شده در دولتهاي هنبیش از هر چیز باید به زمینه ونزوئال، از جمله طقهایران و تعدادي از کشورهاي این من
ه فهمـی    ،دهـد المللی را در کانون توجه قـرار مـی  هاي هویتی در سطح ملی و بیناللتگارانه که دانقطع توجه نمود و با رویکردي سازهدر این م ـب

ا کشـورهاي آمریکـاي         روابط متقابل و دالیل ارتقاء این مناسبات دست یافت. از مبتنی بر واقعیت در خصوص رابطـه جمهـوري اسـالمی ایـران ـب
  توان به موارد زیر اشاره داشت:شده که از جمله می اشتهگالتین در دوران محمود احمدي نژاد برخی مقاالت ن

ي اهمیـت و جایگـاه کشـورهاي منطقـه     دادن انایـن مقالـه از سـویی درصـدد نشـ      1،»تحلیل نظریات روابط دوجانبه ایران و امریکاي التـین .«1
نظریـه   ي فرصـت جـایگزینی،  نظریـه  ،تقـارنی  هـاي جایگـاه  واکـاوي نظریـه   اکوشد که بنظام جدید است و از سویی دیگر میآمریکاي التین در 

  ي ائتالف انقالبی به بررسی رابطه جمهوري اسالمی با کشورهاي این منطقه بپردازد.و نظریهها، ها و چالشفرصت

-طرح ویژگـی مقاله درصدد برآمده با ، نویسنده این 2»ي آمریکاي التینا(دولت نهم) با کشورهدالت و همسویی سیاست خارجی ج.ا.اگفتمان ع.«2
دالیـل همسـویی    ،ی دو طـرف از آن هاي سیاست خارجی دولت نهم در آمریکاي التین به ویژه با محور قراردادن مفهوم عـدالت و تفسـیر و تلقـ   

  دهد.ي آمریکاي التین با دولت نهم را نشان میگراگیري سیاست خارجی کشورهاي چپجهت

ادي ي نزدیـک سیاسـی و اقتصـ   نویسنده این مقاله با طرح ایـن پرسـش کـه رابطـه     ،3»رانجایگاه جدید آمریکاي التین در سیاست خارجی ای.«3
گرایانـه بـه بررسـی    از منظري واقع تواند ادامه یابد،نژاد تا چه موقع میمریکاي التین پس از پیروزي احمديکشورهاي آجمهوري اسالمی ایران و

ه    ،هاي آمریکاي داشته باشدکننده در مقابل سیاستتوازنمران نیاز به یک نیروي که ایاین روابط پرداخته و بر این نظر است که تا زمانی  ایـران ـب
  این رابطه ادامه خواهد داد.

هـاي نظـري   دهد، اما کمتـر از چهـارچوب  هایی را از علل گسترش روابط ایران با کشورهاي منطقه آمریکاي التین ارائه میاگرچه آثار فوق بینش
 از این جهت اهمیـت دارد کـه از یـک چـارچوب مشـخص نظـري       حاضر نوشتارخورد. لعات موردي در آنها کمتر به چشم میاند و مطابهره گرفته
زوئال کـه بـاالترین سـطح روابـط       و به آمریکاي التینبا کشورهاي  در ایران هاي نهم و دهمانگاري براي بررسی روابط دولتیعنی سازه ویژه وـن

هـاي هـویتی دولـت نهـم و دهـم و      طـرح و تعریـف شـاخص   بـه   نظریه،این گیرد. در ضمن از منظر میبهره  ،شتهسیاسی را در منطقه با ایران دا
هاي هویتی کشورهاي این منطقه و دولت جمهوري اسـالمی ایـران   ابتدا به برخی از ویژگیدر این بخش  .شودپرداخته می ي چاوزونزوئالي دوره
  د.یرگمی قرار توجهمورد یتی آنها هنجارهاي مشترك هو سپسشود و پرداخته می

  ارچوب نظريه.چ1

ه   مختلفـی   نظـري  از رویکردهـاي تـوان  می ي چاوزبه ویژه ونزوئال دوره روابط ایران با کشورهاي آمریکاي التینگسترش براي فهم   بـا توجـه ـب
ا ایـن حـال،   . بهره گرفتالمللی ي ملی و بینهاها و نشانهعیتاستناد به برخی واق همچنین د نظر نویسندگان وورم يهامالحظات و اولویت ایـن   ـب

المللـی  ناز هویت ملی و ساختارهاي بی طرفیناکات ادر ها وویژگی ت،مقتضیا از انگارانههساز برداشتیمبناي نظري فهم چنین روابطی را  ،پژوهش
ه  در قریـب  ایران و کشورهاي آمریکاي التـین  روابطتوسعه م و موثر بر عناصر مقو نیازمند تاکید بر مدعااین  اثبات کند.قلمداد می ي یـک دهـه   ـب
  هاي نظري بحث به دقت ترسیم شود.بدین منظور پیش از ورود به مباحث اصلی الزم است پایه اخیر است.

                                                             
  .1387،تابستان 2،سال بیست و دوم،شماره فصلنامه سیاست خارجی،»تحلیل نظریات روابط دوجانبه ایران و آمریکاي التین«. ضیائی،محمدعلی، 1
  .1387 تابستان ،2دوم،شمارهوستیب سال ،یخارج استیس فصلنامه ،»نیالتي کایآمر ياکشوره با) نهم دولت.(ا.ا.جی خارج استیس گفتمان«اصغر،ی فر،عليمراد .2

3 .Saideh, lotfian,"The New Role of Latin America in Irans Foreign policy", IRANIAN REVEW of Foreign 
Affairs,vol.1,no.3.fall 2010.  
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ر    رائه میجهانی ا هاياعی به سیاستدیدگاهی منطقی و اجتم نئورالیسم و نئولیبرالیسم، ،هاي خردگرایانهانگاري با نفی برداشتسازه« دهـد کـه ـب
عسـگرخانی و  »(دکنـ تاکیـد مـی  ها و تکوین متقابـل سـاختار و کـارگزار    دي و نقش هویت در ساخت منافع،کنشما اهمیت ساختارهاي هنجاري،

از تعامـل  شـان پـیش   کـه منـافع  1اي خودپرسـت کشورها به عنـوان کنشـگران ذره  این نظریه تصور « به عبارت دیگر، ).1389:195منصوري مقدم،
ونگی نقـش و تـاثیرات   کنـد چگـ  ک برداشت سیاست هویت تالش مـی انگاري از طریق ارائه یسازه ذیرد.پرا نمیالمللی شکل گرفته اجتماعی بین
هـا  یت و منافع و نوع هنجارها و رویهگیري هوشناخت چگونگی شکل ی را توضیح دهد.االذهانی در سیاست جهانی و سیاست خارجاجتماعات بین

کردن سیاست هویت به معناي قائل شـدن تفـاوت و تمـایز     منظور انگارانه است.همترین اهداف برنامه پژوهشی سازهشی متقابل آنها، مو قوام بخ
تکـوین هویـت و منـافع     گیـري و لذهانی در شکاالفرهنگ به مثابه یک نظام معانی بین میان کشورهاي مختلف از طریق اذعان به نقش سازنده

المللـی کـه بـازیگر آنهـا را در خـود      هنجارهاي داخلـی و بـین   ،خارجی کشوردر سیاست  بنابراین، ).1386:112ی فیروزآبادي،(دهقان»کشورها است
انگاري به سـه نـوع مختلـف سـطح کـالن،      سازه ).1383:13(مشیرزاده،ارددرونی کرده است به عنوان یک متغیر مستقل در رفتار آنها تاثیر جدي د

. اهمیـت سـاختارهاي   1شوند، با این حال هر سه رویکرد فوق  در سه گزاره و فرض بنیادین زیـر مشـترك هسـتند:   م میگرا تقسیسطح خرد و کل
کننـد کـه چگونـه کنشـگران،     هاي معنـایی تعریـف مـی   انگاران بر این اعتقادندکه نظامها و ساختارهاي مادي؛ در این مورد سازههنجاري یا انگاره

ل مفروضـه اصـلی نئورئالیسـت       ها شکل مـی ها به منافع و کنش. هویت2کنند؛خود را تفسیر می محیط مادي هـا و  دهنـد، ایـن مفروضـه در مقاـب
ه   3اند؛ ها، قبل از تعامالت اجتماعی وجود داشتهگیرد که اعتقاد دارند، هویت و منافع دولتها قرار مینئولیبرال . کارگزار و ساختار به طور متقابـل ـب

هاي اجتماعی بایـد اصـول محـوري    انگارانه پدیده). به طور کلی براي فهم سازهReus-smit,1998: 212-213»(دبخشنهمدیگر قوام می
  د.ناین رویکرد مورد توجه قرار گیر

  .اهمیت هنجارها1-1

 ،ن رواز ایـ  مللی و ملی اسـت. الهاي بینهنجارها و ارزش است خارجی کشورها،الملل و سیروابط بین از انگارانهاي در فهم سازهیکی از عناصر پایه
هـا بـر آن   تسـ هاي مادي که خردگرایان و مارکسیساختارهاي هنجاري یا فکري دست کم به همان اندازه ساختار«  شود:در این رویکرد گفته می

ر   هـاي مشـترك سرشـتی سـاخ    باورها و ارزشدهی به سیاست خارجی کشورها موثر و مقوم هستند. نظام کنند، در شکلتاکید می تاري دارنـد و ـب
ر    ها را ). آنچه که این هنجارها و ارزش1386:112بادي،آدهقانی فیروز»(گذارندتار سیاست خارجی کشورها تاثیر میکنش و رف در تعیـین و تـاثیر ـب

ه  د که کشورها نکنن مییهاي معنا تعریف و تعیه نظامکند در دو بعد قابل بررسی است، یکی اینکمیواجد اهمیت المللی رفتار واحدهاي بین چگوـن
ر مـی    هاي کشورر این اساس منابع مادي و توانایی. بنمایندمحیط مادي خود را تفسیر می انگیـزد نیـز در چـارچوب    ها که کنش و اقـدام آنهـا را ـب
بـازیگران   ي اجتمـاعی هـا اینکه ساختارهاي هنجـاري بـه هویـت    دوم،دارند. شورها در آن قرار که ک یابدمعنا می ساختار دانش و معرفت مشترکی

هـاي  هویـت  المللـی و جامعـه داخلـی،   م بـین نی نهادینه شده در سـطح نظـا  اهاي معدهند. هنجارها و نظامملل شکل میالالمللی در نظام بینبین
از طریق شـرکت در   دهد. کشورهاهاي آنان شکل میبخشد و به کنشیمنافع آنها را قوام م ،کنند که خودماعی کشورها را تعیین و تعریف میاجت

کسـب  را و یک نقش خاص در خصـوص خـود   هاي خود یعنی ادراکات و انتظارات نسبتاً پایدار هویت و معانی بین االذهانی مشترك،این مفاهیم  
 ).1386:113دهقانی فیروزآبادي،کنند(می

ي نقـش اسـت و   و ایفا کنندهاجتماعی انسان گر از دید آنها در نتیجه کنشکنند، هاي کنشگران را هدایت میکنشهنجارها، انگاران، از دید سازه  
ر  نسان اقتصادي. از این منظر تصمیمنه ا ي تـاریخی،  اي از عوامـل ذهنـی، تجربـه   پیشـینه  گیرندگان بر اساس هنجارها و قواعد که خود مبتنـی ـب

منطـق  « و در نتیجه کنشـگران بـر اسـاس    اسب را تعیین من هنجارها هستند که رفتاراین  کنند،گیري میتصمیم فرهنگی و حضور در نهادهاست،
-شـکل مـی   ایـن منـافع  به ). از این منظر هنجارها تابع منافع کنشگران نیستند، بلکه 930-1382:931کنند(هادیان،عمل می2»زیبندگی یا تناسب

عنـی اهـداف کنشـگران را    ی ،دارند 3بلکه تاثیري تکوینینیست،  کننده)،یا تشویق کنش(تاثیري تنظیم دیدهدهند. به عالوه تاثیر آنها صرفاً در حد ت
  ).1382:931کنند(هادیان،و در نتیجه آنها را تعریف می بخشندمشروعیت می

                                                             
1 .Atomistic egosts 
2 .logic of Appropriateness 
3 .Costitive 
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  .هویت2-1

اي انگـاري بـا تعـاملی و رابطـه    سـازه «رانگاران اسـت. از ایـن منظـ   مورد تاکید سازه موضوعاتیز از جمله مسئله هویت و آثار آن در ساخت منافع ن
شود. هر دولتی هـویتی را  ر محیط داخلی و خارجی برساخته میهویت هم زمان از طریق ساختارهاي مادي و معنایی د دانستن هویت معتقد است،

ي تعریـف  ی نیز بر این اساس معطوف بـه نحـوه  منافع مل دهند.ند یا این هویت را به او نسبت میکها تعریف میتعامل با دیگر دولتبراي خود در 
هر هویت خاصـی کـه   «). بنابراین،1385:42نیا،دهند(پوراحمدي و موسويه سیاست خارجی آن کشور را شکل میواحد سیاسی از خود است ک هر

سـازد. خـود   و منافع دیگري را نیـز مسـتثناء مـی   کند که خود منافع خاصی را در بر دارد یک نقش معینی را ایجاب می کند،نتخاب مییک کشور ا
الملـل و جامعـه   یناذهنی معنا که در سطح نظـام بـین  ي هنجارها و ساختارهاي بکند، به وسیلههایی که این نقش ایجاب میوکنش فعمنا ها،نقش

بر اساس برداشـتی کـه از وضـعیت دارد،    » خود«دهد که چگونهونت توضیح می« ).1386:117دهقانی فیروزآبادي،»(شوندد تعیین میداخلی حاکمن
دهد. در ایـن تعامـل اسـت    کند و پاسخ میاین نشانه را بر مبناي برداشت خودش از وضعیت تفسیر می» دیگري«فرستد وگر میاي براي دینشانه

شـارکت در  کنشـگران بـا م  در واقع،.(Wendt,1999: 30-31)»گیـرد که هویت خود و دیگري به عنوان دوست یا دشمن یا رقیب شکل مـی 
زشی و رفتاري آنها را بـه وجـود مـی   هاي انگیگرایش ،المللیخصوصیت کنشگران بینویت به عنوان کنند و این ههویت کسب می ،معانی جمعی

در واقـع  ). 332-333: 1391مشیرزاده،»(دهندمنافع و رفتارهاي کنشگران شکل میاند که به هاي متفاوت و متحولآورد. به بیان دیگر، این هویت
ه   کننـد این طریق منافع خاصی را تولید میدهند و از ر رابطه با سایر کنشگران نشان میرا دهاي خاصی از خود برداشت ،هاي اجتماعیهویت و ـب

بداند تفاوت زیادي در تعامل میان آنهـا ایجـاد خواهـد    » دیگري«را دوست، رقیب یا دشمن » خود«دهند. اینکهتصمیمات سیاستگذاري شکل می
  ).332: 1391مشیرزاده،(کرد

د.  چـرا  داراهمیت اساسی ي داخلی و خارجی ها در عرصههاي دولتها و کنشانه در تعیین خط مشیانگارت در فهم سازهمسئله هوی ،بدین ترتیب
ه شـما مـی     ها به خودتان و دیگران می. هویت1ي ضروري دارند:اي سه کارویژهها در هر جامعههویتکه  گوینـد کـه   گویند که شـما کیسـتید و ـب

هـاي اقـدام   فع و ترجیحات در ارتباط با گزینهي خاصی از مناکه کیستید قویاً داللت بر مجموعهگویند وقتی به شما میها .هویت2دیگران کیستند؛
هـر دولـت    هاي بعدي آن دولت است.ولت تلویحاً گویاي ترجیحات و کنش.هویت هر د3هاي خاص و در ارتباط با کنشگران خاص دارند؛در حوزه

-اش هویـت خـودش را بازتولیـد مـی    مـره شناسد و همزمان از طریق عمل اجتماعی روزدهد، آنها را مینسبت می نه دیگرابر اساس هویتی که ب
ین    در فرایند هویت ).455: 1386هوپف،(»کند المللـی، منـابع داخلـی و غیرسیسـتماتیک ماننـد فرهنـگ سیاسـی،        سازي، عـالوه بـر متغیرهـاي ـب

جمعیتی و جغرافیایی کشور نقش سازنده و قـوام بخـش دارنـد. بنـابراین، هویـت ملـی معلـول         -انیهاي انسبینی، زبان و ویژگیایدئولوژي، جهان
: 1386دهقـانی فیروزآبـادي،  «المللی و هنجارها و نظام مشترك کل جامعه داخلـی اسـت  االذهانی در سطح بینبرآیند هنجارها و ساختار معانی بین

منافع خاصی را در بر دارد کـه متفـاوت از منـافع    » انقالبی«نافع هستند مثالً داشتن هویت ها اساس و مبناي مدر نگاه ونت هویت). « 115-114
  ).1386:246براي دولت دیگر است(دهقانی فیروزآبادي،» لیبرال دموکراسی«هویت

  .ساختار و کارگزار3-1

، تاثیر متقابل سـاختار و  باشدپراهمیت میالمللی محیط بینها و کنش آنها در قبال سایر بازیگران دولت انگارانه ازدر فهم سازهکه  يمسئله دیگر  
 ».کنـد سـاختار و کارگزارتاکیـد مـی   آنتونی گیدنز بر قوام بخشی و تاثیر متقابل  1انگاري در چارچوب نظریه ساخت یابیسازه«در واقع کارگزار است.
و هـا  نی دارنـد، ولـی از سـویی دیگـر رویـه     سازنده و تکـوی  یقشساختارهاي هنجاري در تعیین و تعریف هویت و منافع کشورها ن« بدین معنی که

هنجاري به هویـت   يعنی هنجارهاي نهادینه و ساختارهاکننده در حفظ و استمرار و تغییر این ساختارها دارند. یکردارهاي کشورها نیز نقش تعیین
ي ارهل، ایـن تعامـل مسـتمر و مکـرر کشورهاسـت کـه سـاختا       کنند. اما در عـین حـا  و الگوي مناسب اقدام را تعریف میبخشند می کشورها معنا

تـاثیر و نمـود    ،همواره و همیشه کارکرد تعامل است. وجود سـاختار  کند که ساختارد میتاکی کند. الکساندر ونت کراراً اجتماعی را ایجاد و حفظ می
ستقل از فرآیند دانست، اما از طرف دیگر رفتـار و اقـدام معنـادار    هاي متوان واقعیتملکرد کشورهاست. ساختارها را نمیکردار و ع ناشی ازآن تنها 

ه نظـر ونـت در هـر      ).118-1386:119دهقانی فیروزآبـادي، »(یر استپذاالذهانی امکانا در چارچوب یک بافت اجتماعی بیننیز به نوبه خود تنه ـب

                                                             
1 .Structuration 
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نکته ضروري است: نخست اینکـه موجـودات انسـانی بـازیگران      هاي آن دو، تاکید بر دوکارگزار و ریشه-تحقیق علمی در خصوص مسئله ساختار
دوم، جامعـه بـه عنـوان سـاختار تعامـل بـین        انجامـد. کننـد، مـی  هدفمندي هستند که اقداماتشان به بازتولید و تحول آنچه که در آن زندگی مـی 

، عامالن انسانی و ساختارهاي اجتماعی به لحاظ تئوریک دهد. از این روشود که روابط اجتماعی آنها را سامان میکارگزاران هدفمندي قلمداد می
  ).1384:109نیا،(دانشبرنددرهم تنیده شده و در وابستگی متقابل به سر می

هاي مشـترك  د. انگارهنکنالملل ایفا میانگاري نقش بسیار مهمی در ساختار نظام بینهاي مشترك از منظر سازهانگاره ،انگاريهاي سازهدر تئوري
ه یـک جنـگ هـابزي همـه      شود. شناخت مشترك میاز تعامل کنشگران نظام ایجاد می ا شناخت مشترك داراي سرشت بینابینی است وی تواند ـب

هاي مشترك است که معتقدند چیزي در ذات آنارشی وجود نـدارد کـه   انگاران با توجه به انگارهعلیه همه و یا صلح پایدار کانتی قوام ببخشند. سازه
ت    ه منطق خودیاري و فضاي هابزي شود. بر همین اساس است که سازهمنجر ب -هـا از آن مـی  انگاران معتقدند آنارشی آن چیـزي اسـت کـه دوـل

ه    هنجارهـا و انگـاره   ،تعامالت کنشگران به صورت بینـاذهنی  ). به عبارت دیگر،39-1385:39نیا،همند(پوراحمدي و موسويف هـاي مشـترکی را ـب
  ).  1384:248(قوام،کنندمی ها منافع کنشگران را تعریفها هستند و هویتهنجارها قوام دهنده هویتآورند. این وجود می

د مـی االذهانی هویت کشورها ماهیتی بین، هاي آنهاها و واکنشرویکرد به ماهیت و ساخت دولت و به تبع آن کنش نوع به طور کلی در این و  یاـب
دین معناسـت کـه در نظـام معـانی و      جاي داده است، نهایتاً معناي آن را براي دیگران تعیین می االذهانی که آن را در خودساختار بین کنند. این ـب

هـاي  انگیزد. در نتیجه از یک طرف امکـان هویـت  هاي متفاوتی را نیز برمیگیرد که کنشهاي مختلفی شکل میهویت ،االذهانیساختارهاي بین
هـاي  توان شرایط هنجاري و ساختاري را مشخص کرد که در آن انتظار ایجـاد هویـت  د و از سویی دیگر میکشورها وجود دار متکثر و متعدد براي

هنجارهـا و   وسـیله  بـه  کنـد، هویـت کشـورها تنهـا    گرا استدالل مـی انگاران سطح واحد و کلگونه که سازهمتفاوت وجود دارد. عالوه براین همان
پـذیري اجتمـاعی   از طریق فرایند جامعه نیز بلکه هنجارها و ساختارهاي اجتماعی داخلی شود،عریف نمیالمللی تعیین و تساختارهاي اجتماعی بین

  ).1387:246کننده هستند(دهقانی فیروزآبادي،در تکوین هویت کشور تعیین و شونددرونی می

  ایران و آمریکاي التینسیاست خارجی جمهوري اسالمی .2
ه طـور خـاص     التین به طور عام و ونزوئال دورهکشورهاي آمریکاي  براي فهم توسعه مناسبات ایران با تـدا بایـد بـه هویـت و     اب ي هوگـو چـاوز ـب

هـاي ملـی و   هـاي سیاسـت  بتدا برخـی از ویژگـی  در این بخش ا ،خصایص هویتی و هنجارهاي مورد پذیرش این کشورها پرداخته شود. از این رو
  شود.اشاره می ،شده استآنها بین ساز ارتقاء روابط و همگرایی نهکه زمیك هنجاري و فکري سپس به وجوه مشتر و المللی آنها بیان شدهبین

  جمهوري اسالمی ایرانی خارج استیس. 1-2
 و هـا آرمـان  ها،ارزش نمود آنی خارج استیس و افتی یتجلی اسیس نظام یک عنوان به رانیای اسالمي جمهور در کهی اسالم انقالب گفتمان
-:1387زاده،(ادیباسـت  کـرده  مطـرح  را تیـ معنو بـه  بازگشت وی جهان استکبار با مبارزه عدالت، تحققي برا تالش رود،یم مارش به آن اهداف

د یمـ  خـود  آرمـان  راي بشـر  جامعـه  کـل  در انسـان  سعادت رانیای اسالمي جمهور:«داردیم اشعار قانون اساسی 52 اصل چنانکه .)143  و داـن
ـ  امـور  در دخالـت  گونه هر از کاملي خودار نیع در ،نیبنابرا. شناسدیم جهان مردم همه حق را عدل و حق حکومت وي آزاد و استقالل ی داخل
«  و ).154اصـل  (قـانون اساسـی ج.ا.ا   »کنـد یمـ  تیـ حما جهان نقطه هر در نیمستکبر برابر در نیمستضعف طلبانه حق مبارزه از گریدي هاملت
 کشـور، ی ارضـ  تیـ تمام و جانبـه  همه استقالل حفظ ،يریپذسلطه ویی جوسلطه گونه هری نف براساس رانیای اسالمي جمهوری خارج استیس

ا  متقابل زیآمصلح روابط و گرسلطهي هاقدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از  دفاع (قـانون اساسـی   »اسـت  اسـتوار  رمحـارب یغ  ـب
  .  )152،اصل ج.ا.ا

توان گفت سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی داراي   لکرد نظام سیاسی به طور نسبی میاساسی و عمهمچنین بر اساس مبانی نظري در قانون 
.مبـارزه  3المللی؛ها در روابط بینها بر دولتترجیح دادن نهضت.2المللی؛ابط بینوها در رولتها به د.ترجیح دادن ملت1« اصول و مبانی زیر است:

لفـت  امخ.6.قائل نبودن به سطوح قدرت در میان کشورها؛5.ضدیت و مبارزه با آمریکا؛4می فلسطینی؛با اسرائیل و دفاع همه جانبه از نهضت اسال
ه جانبـه اسـتقالل   . تاکیـد و اجـراي همـ   8. اعتقاد به قابل تفکیک بودن روابط خارجی از روابط خارجی سیاسـی؛ 7با سیستم وتو در سازمان ملل؛

-. فاصـله اسـتراتژیک از قـدرت   10نبه؛دن اعتقادات بر منافع اقتصادي و تجاري در روابط دوجا.ترجیح دا9ریزي و سیاستگذاري؛سیاسی در برنامه
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 انتـوان بیـ  ) بـه طـور کلـی مـی    27-1388:28القلم،سریع»(ها..اهمیت به عدالت سیاسی در روابط میان دولت11هاي آنها؛هاي بزرگ و سیاست
. در سیاست خـارجی  دنبناشده و هویت و هنجارها در آن نقشی کلیدي دار ئولوژیکو اید داشت که سیاست خارجی ایران بر پایه مسایل فرهنگی

-عنصـري کلیـدي و مشـروعیت زا مـی     ،یابددفاع از مسلمانان و مستضعفان و مبارزه با استکبار که درایاالت متحده نمود می ،جمهوري اسالمی
ي هـا همچنین تقابل با قـدرت  و اي اسالمی و جهان سوم و همسایگاناولویت سیاست خارجی همکاري و روابط با کشوره ،باشد. در این تصویر

  هاي خارجی جمهوري اسالمی را  تشریح نمود. گیريتوان بسیاري از جهتمی ،بر این اساسگر و استکبار جهانی است. سلطه

  اکوادور، نیکاراگوئه ..) (ونزوئال،بولیوي،نیالتي کایآمري کشورهای خارج استیس.2-2
-نیبـ  طیشـرا  و طیمح ،یداخلی اسیس تحوالت ریتاث تحت یکل طور به نیالتي کایآمري هادولتی خارج استیس ،سرد جنگ از پس يدوره در
 انیـ پا واقـع  در. اسـت  گرفتـه  قـرار ی مقطعـ  تحوالت و کشورها خاص طیشرا تاثیر تحت خاص طور به وي اقتصاد توسعهي الگوها زین وی الملل
 وي ریـ گمیتصـم  از مـانع  و کـرده تبـدیل   ابرقـدرت  دو نفـوذ  اعمال و دخالت يعرصه به را منطقه نیا کهی طبق دو نظامی فروپاش و سرد جنگ
 در مسـتقل ي هـا اسـت یس اتخـاذ  بـه ي حـدود  تـا  منطقـه  نیاي کشورها که آورد وجود به را فضا و امکان نیا ،شدمی مستقلي هاياستگذاریس

 ،1998در سـال   ونـزوئال   در چـاوز  هوگو مانند گراچپ مستقلي هادولت کارآمدني رو یان،در این م. مبادرت ورزندی خارج استیسي ریگجهت
ه ین در اورتگـا  لیداني روزیپ زین و 2005 سال در يویدر بول مورالس برخـی   مواضـع  دري ریـ گجهـت  رییـ تغ همچنـین  و ،2006 سـال  در کاراگوـئ

ـ  مسـائل  در قلمسـت ي کـرد یرو اتخـاذ ي بـرا  تالش و کشورهاي دیگر مانند هندوراس ـ نیب عمـال زمینـه گسـترش     ،یخـارج  اسـت یس وی الملل
 :گفـت  دیـ باي امنطقـه  وی مل بعد در نگرش رییتغ نیاي هاشهیر خصوص در گرایانه و مستقل را در آمریکاي التین فراهم آورد.رویکردهاي ملی

 چپـاول  و غـارت  و گانگـان یب سـلطه  تلـخ  طعـم . داشـت  قـرار  کـا یآمر و پرتغـال  و ایاسـپان  استعمار تحت سال صدیس حدود که التین آمریکاي«
 واریـ بول مونیسـ  طلبانهاستقاللي هاحرکت با و 19 قرن لیاوا از توامانی ستیونالیناس و یستیمارکس شاتیگرا. است دهیچش را منطقه يکشورها
-وطـن  وی سـت یونالیناس وی سـت یالیوسس هـاي شیگـرا  با اتزمبار ماحصل کشورها نیای خارج استیسی مبان و اصول حاضر حال در. شد همراه
 دارد،ی سـت یالیسوسي اشـه یاندی مبان که نیالتي کایآمر يدارهیضدسرما گفتمان. استیی کایضدآمر -یستیالیامپر ضد عدالت گفتمان و پرستانه
ت   از آمـده  وجـود  بهي هایناکام کنار در. دارد شهیر قرن دو حدود  جـاد یا بـه  منطقـه ي رهاکشـو  لیـ تما منطقـه،  در قدرتمنـد  هـاي حضـور دوـل

 اسـتمرار  مهمتـر  همـه  از وی اجتمـاع  دیـ جد سـاختار  یـک  لیتشک سمت به حرکتو ی اسیس وي اقتصاد بعد دو دري امنطقه دیجدي ساختارها
 رارقـ  هـا دولـت  نیا اریاخت دري متعدد هايفرصتی خارج استیس دریی گرافعال قیطر از المللنیب نظام در دیجدی قطب چند ستمیس از تیحما
هـاي  همـواره گـرایش   ،به طور کلی باید توجه داشت که با توجه به شرایط تاریخی و سیاسی آمریکاي التـین  ).1387:245فر،(مرادي»است داده

وده  هاي چـپ چپ گرایانه و ناسیونالیستی نفوذي قابل توجه در این کشورها داشته و تاریخ آمریکاي التین مملو از روشنفکران و جنبش  گرایانـه ـب
گرایان در اولین دهـه قـرن بیسـت و یکـم در     رسند. در این میان پیروزي چپمی که براي بسیاري دیگر از مناطق جهان نیز الهام بخش به نظر

زمینه هژمونی گفتمان چپ گرایی در عرصه سیاسـت خـارجی بسـیاري از کشـورهاي آمریکـاي التـین را        عمالً ،برخی از کشورهاي این منطقه
   فراهم آورد.  

 ضـرورت  شـود: بر مواضـع زیـر تاکیـد مـی     گرایانه و ناسیونالیستی بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین عمدتاًگفتمان چپدر باید توجه داشت که 
-منطقـه  نگـاه  تقدم ها،ملت ریتحق و ضیتبع و ،یجهان سلطه نظام شکستن درهم دینو ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاسیسی المللنیبي هاسازمان اصالح

 گسـترش  ،یجهـان  سـلطه  نظـام ي ترفندها با مبارزه و نو استعمار با مبارزه ،یدولت ریغ وی دولت سمیترور با جانبههمه مبارزه الملل،نیب روابط دري ا
ـ  عرصـه  دریـی  گرایکجانبه با مقابله و ییگراجانبه چندي استراتژ تیتقو عادالنه، مناسباتي برقرار رمتعهد،یغي کشورها با هايهمکار  لملـل، انیب
 و ایآسـ  شـرق  و قـا یآفر بـه  شیگرا وي امنطقهي هاهیاتحاد جادیا و کایآمر ازي دور سلطه، نظامي امپراطور وی قطب تک نظامي ترفندها با مبارزه

 رییـ تغ ضرورت ، سمیتالیکاپي جا به عادالنه اقتصادي يالگوی نیگزیجا ضرورت جهان، در صلحي برا تالش محور، عدالتي هااستیس میتعم زین
-(مراديتعهـد  عـدم  جنـبش  تیـ تقو و کـا یآمری دولتـ  سمیترور طرح شورا، نیا در تیعضو و متحده ملل سازمان تیامني شورا ناعادالنه ساختار

باشـد. ایـن گـروه    گرایی در آمریکاي التین اوج گرفته است که مختصات خود را دارا مـی در واقع، در آغاز هزاره سوم قرائتی از چپ ).1387:458فر
هاي اقتصـادي جدیـدي کـه متضـمن دخالـت      اند، ولی مدلموکراسی را مورد پذیرش قرار دادههاي لیبرالیستی و به ویژه دگرچه برخی از سیاستا

-را مطرح مـی  استالمللی التین با موسسات بینفقر و تغییر در مناسبات آمریکاي دولت در مسائل اجتماعی، بهبود سیستم توزیع درآمد و کاهش 
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ومی و       . یک جریان از این چپنمایند ه ایـدئولوژي ناسیونالیسـتی و هنجارهـاي ـب ها در کشورهاي ونزوئال، بولیوي، اکوادور و نیکاراگوئه با اتکـاء ـب
  ).1387:14(ضیایی،کندمیگرایی به دنبال معرفی هویت جدیدي هستند که وزنه بومی آن بر وجه اروپایی سنگینی قومیت

 انیـ م دري دیـ جد شیگـرا  سـرد،  جنـگ  انیـ پا ریتـأث  تحـت  کـه  است تیواقع نیا انگریب ن،یالتي کایآمر منطقهي اکشورهی خارج رفتار مطالعه
ـ  نظـام  در نیالتـ ي کایآمر منطقه گاهیجا از دیجد فیتعر ارائه ازی حاک که شود یم دهید منطقهي کشورها  منطقـه ي کشـورها ي سـو  از الملـل  نیب
 نهضـت  قالـب  درمیانـه  ي هـا  چـپ یی شـکوفا  و واریبول مونیسي ا منطقه نهضت هیپا بری ستیونالیناسي دئولوژیا دیبازتول شاهد ان،یم نیا در.است
 دهیـ د زیـ ني ویـ بول پوسـتان  سـرخ  حکومـت  همچونیی گرا تیقوم بری مبتنی ستیالیسوسي ها نهضت ازی برخ انیم نیا در. میهست سمیالیوسوسئن
ا  نیالتي کایآمر منطقهی خارج استیسي ها مؤلفه ازي اریبسی زمان دوره نیا در که شود یم مشاهده ترتیب،بدین .شود یم  اسـت یسي هـا  مؤلفـه  ـب

    ).http://hamshahrionline.ir،25/4/1392(ضیائی،دارد مطابقت وی همخوان رانیای اسالمي جمهوری خارج

  نیالتي کایآمري کشورها با  رانیا رابطهی خیتار ادوار. 3

  یاسالم انقالب از قبل دوره.1-3
 عهدنامـه و  را انجـام داد  ییهـا مسافرت یجنوبي کایآمر به ،واشنگتن در رانیا رمختاریوز ،الدولهمفخم خاناسحاق ،1903 و 1902ي هاسالی ط

ي کشـورها  در سـفارت ایجاد  وی اسیس روابطي برقراری ول نمود.  امضاءی لیش و اروگوئه ن،یآرژانت ل،یبرز ک،یمکزي کشورها با را تجارت و مودت
ه  1889 سال در مکزیک با ایران ).1375:314(هوشنگ مهدوي، شدی عمل رضاشاه دوره دری عنی بعد سالی س حدود بورمز  هـاي  نماینـدگی  مبادـل

  ایـران  بـا  را خـود  روابط برزیل و آرژانتین ،1902 سال در ?htt://emloamex.sre.gob.mx/iran/index.php).(داد انجام را سیاسی
 توجه ،1932 سال در مکزیک در نفت صنعت کردن ملی. )Zeraoui and Klic,2011:179( شد برقرار روابط این ،1903 سال در و شروع
ین  روابـط  تاریخ. داشت تسلط ایران نفت صنعت بر انگلستان به این کشور جلب نمود زیرا در آن زمان را ایران  1940 دهـه  بـه  ونـزوئال  و ایـران  ـب
ـ  ایفـا 1960اوپـک در سـال    گذاريبنیان در کلیدي یقشن. این دو کشور گردد برمی  از روابـط  دوران نیـ ا در .)(http;//www.csis.orgدکردن
 و رانیـ ا نیبـ  کسـان یی حکـومت  سـاختار  و هـا  ارزش بـه  باتوجـه ی مناسـب » الوگیـ د« و» یاسـ یس مفاهمه« و بود برخورداری اسیس کامالًی تیماه

  ). http://hamshahrionline.ir،25/4/1392(ضیائی،داشت انیجر نیالتي کایآمري کشورها

 آنهـا  جهـانی  امپراتـوري  از برخورداري بواسطه که دانست خودشان از ایرانیان تصویر و تاریخ از ناشی توانیم رانزدیکی  نیاي ها انگیزه از بعضی 
ــود ســخت ــه ب ــناخته ک ــ ناش ــع. دنباش ــران ،در واق ــع در ای ــف مواق ــول در مختل ــاریخ، ط ــالش ت ــرده ت ــا ک ــش ت ــانی نق ــ جه ــت را ودخ  تقوی
 اقتصـاد  سـاختار  اصالح براي تالش طریق از و یافته توسعه کمتر کشورهاي تشویق با ،1960 يدهه در شاه رو، نیا از. )Hunter:35،1990(کند
 ضـرورت  ایـن  از ناشـی  احتماالً ،1960 سال در ونزوئال و ایران سوي از اوپک ایجاد. بود هدف این تحقق پی در آنها نظر مورد جهت در الملل بین
 متحـده  ایاالت ستیزيکمونیست استراتژي در منطقه کشورهاي و ایران موقعیت نیز و آن بر غالب فضاي و المللیبین نظام از متأثر روابط این. بود
ا  رانیا روابط ب،یترت نیبد .)http://www.asnoor.ir،23/4/1392 لفورکی،(احمدي داشت قرار   اتـ  نیالتـ ي کـا یآمر منطقـه ي کشـورها  ـب
   .است داشتهي اقتصاد وي تجار يجنبه شتریبو  کیراستراتژیغ و کندي روند حال نیع در وی طوالن ياهسابقي الدیم هفتاد دهه اواخر

  انقالب از پس نیالتي کایآمر  و رانی. ا2-3
  در ییـ گرا چـپ  گفتمـان  .کـرد  همـراه  بنیـادین  تغییراتـی  با را سیاست و حکومت در ایران فرهنگی و ایدئولوژیکی بنیادهاي ،1979 سال انقالب
 خـارجی  سیاسـت هـاي  يریگجهت بعضی در و هداد قرار تأثیر تحت را کشور سیاسی گفتمان ،نقش داشت شاه سرنگونی در که ایران

 شـمالی،  رهک خلق کیدموکراتي جمهور بای اسالمي جمهور برادرانه روابط دهنده توضیحی خوب به تواندیم امر این. افتاد موثر جدید حکومت
ه  ران با کشـورهاي آمریکـاي التـین،   جمهوري اسالمی ای یتوسعه روابط نزدیک سیاس. باشد ها ساندنیست رهبري تحت نیکاراگوئه و  کوبا ویـژه  ـب

اي هـ پهـاي ضدامپریالیسـتی چـ   آرمان و گیريگردد. جهتمی بر1979در سال  ایران اسالمیکوبا و نیکاراگوئه به روزهاي بعد از پیروزي انقالب 
 همچنـین  مسئله نیهم ).Lotfian,2010:37ي مهمی براي ایران پس از انقالب بود(انگیزه هاي غیرمتعهد در آمریکاي التینرادیکال و رژیم

http://hamshahrionline.ir
http://www.csis.org)
http://hamshahrionline.ir
http://www.asnoor.ir
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 اسـالمی  دولـت  تـاً یماه کـه  زمـانی  حتـی  کنند می راحتی احساس  ایران با تماس در التین يآمریکا گراي چپ هاي دولت چرا که دهد می توضیح
   )..http//www.csis.org(باشد تضاد در سکوالر هايگراي چپ با یستبا می

  )1981-1988(جنگ دوره. 1-2-3
 حـال  در هـاي  ملـت  اسـالمی،  هـاي  کشـور ،نزدیک همسـایگان بر توسعه روابط با  ،سیاست خارجی ایران هاي  اولویت ،میالدي 1980 دهه طی در

 غربـی  کشورهاي با ایران روابط دههاین  طی در بنابراین، مبتنی بود. ،باشند مفید  ایران براي اقتصادي لحاظ از توانند می که هایی کشور و توسعه،
ا  روابـط  گسـترش  بـه  منجر کلی نماي این. کرد پیدا گسترش شوروي طرفدار هاي کشور و ها سوسیالیست با روابط که حالی در کرد، پیدا کاهش  ـب
 کاسـترو  ایـران،  1979 انقـالب  از بعـد  انـدکی بـه طـوري کـه     داشـت،  چشـم  ایـران  به وباک رهبر مدت این همه در. شد 1980 دهه طی در کوبا

 کـه  حقیقـت  ایـن  رغـم بـه  داد، تغییـر  آمریکایی ضد شخصیت) ره(خمینی امام حمایت از به را ایران يگرا چپ هاي کمونیست از خود هاي حمایت
ا  مـذهب  -http://www.cartadecuba.org/cuba-iran)دبــو اسـالم  ذاتـی  مخـالف  مارکسیسـم  و نداشــت همخـوانی  مارکسیسـم  ـب

axis.htm).  یـا  مارکسیسـتی  فلسـفه  براسـاس  که کند نمی فرقی بخشد، بهبود را مردم آینده دتوان می انقالب اگر که کرد تأکید بارها کاسترواما 
  . )http://www.cartadecuba.org/ cubamiddleast.htm(باشد مذهبی فلسفه یک

 دو مشـترك  منـافع  به دیدار این در (ره)خمینی امام. داشت مالقات (ره)خمینی امام با و کرد سفر تهران به نیکاراگوئه، آموزش وزیر ،1983 سال در
ه  جهـانی  هـاي قـدرت  از اي  مجموعـه  بـا  مـا  .دارد شباهت ما کشور به زیاد خیلی کشورشما. گفتید شما که طورهمان«  :کند می اشاره طرف  رو روـب
  صـورت  ایـن  غیـر  در. کنـیم  ایجاد آنها ایدئولوژي گرفتن نظر در بدون مظلوم کشورهاي بین را اتحادي کنیم تالش همگی بایست می ما. هستیم
 ، تنفـر )ره(خمینـی  امـام  دیدگاه در .)http//www.csis.org (»کنند می بیمار را همه سرطانی همچون) آمریکا و شوروي( غرب و شرق ظالم

    شـد ایـران بـا آنهـا مـی     نزدیکی باعث ،نیکاراگوئه و کوبا نظیر کشورهایی بودن شوروي طرفدار و گرا چپ رغم به که یزي بودچآن غرب از مشترك
 )http//www.csis.org( .آرژانتـین  با خود روابط ،ث شد ایرانباع ،عراق با جنگ طی در اقتصادي نیازهاي ایران، انقالبی اندازچشم وجود با 
 تـامین  منظـور ه ب ایران اقتصادي، هايتحریم به توجهبا  براین،انب. بخشید بهبود داشتند، بهتري موقعیت اقتصادي و تجاري لحاظ از که را برزیل و

 تبـدیل  منطقـه  در ایران وارداتی مبادي ترینعمده به اروگوئه و برزیل ،آرژانتین مانند کشورهايو شد التین آمریکاي متوجه خود ضروري کاالهاي
  ).http://hamshahrionline.ir،25/4/1392(ضیائی،شدند

  )1989- 1997(یسازندگ يدوره. 2-2-3
 سیاسـی  هاي محدودیت به نسبت همچنین و بخشد بهبود را آمریکا و اروپا با روابطش کرد تالش ،رفسنجانی هاشمی ،جمهور رئیسدر این مقطع 

 در هـاي  کشـور  بـا  روابط بر رفسنجانی. داد می نشان را کمتري خصومت غرب به نسبت و بود مند عالقه آزاد بازار به او. کند گیري آسان اجتماعی و
 ه،دور ایـن  طی در. نگرفت نادیده کامالً را آنها  او حال این با داشتند، قرار کمتري اولویت در التین آمریکاي هاي کشور اما ،کرد تمرکز توسعه حال
ی . گرفتند قرار اتهام مورد شدت به اهللا حزب و  ایران آن طی در که داد روي آرژانتین در تروریستی اقدام دو  بـه  انتحـاري  گـذاري  بمـب  حملـه  اوـل

ایـن  بـود.   1994 سـال  جـوالي  در 1یهودیـان  آرژانتینـی  اسـرائیلی  انجمـن  به مشابهی حمله دومی و 1992 مارس در آرژانتین در اسرائیل سفارت
د بتـوان  در واقـع شـای  . ).http//www.Asiatimes.com/atimes/Middle-.html(کرد مخدوش را نفجارها روابط ایران و آرژانتینا

 پرونـده  گشـودن  وی اسـ یس مسائل علت به هاسال نیا در الفان بهبود روابط ایران و آرژانتین به هدف خود نائل آمدند.مخ ،گفت که با این اقدامات
 حجـم  و شـد  رییـ تغ دسـتخوش  نیآرژانتـ  و رانیـ ا روابـط  ، چنانکه پیشتر بدان اشاره شـد، »ایآم« به موسوم رسیآ بوئنوس در انییهود مقر انفجار

 نیآرژانتـ ي جا موفق شد لیبرز واقع در و یافت گسترش لیبرز و رانیاي تجار روابط آن از پس. کرد دایپ کاهش شدت به روابط سطح و مبادالت
هایی که بر اقتصـاد آزاد و تعامـل   هاي دولت). چنانکه پیداست در این مقطع بین سیاست28-1387:30فر،بگیرد(ساداتی نرایا خارجی تجارت در را

                کردند همگرایی بیشتري وجود داشته است.ها را تعقیب میتبا جهان خارج تاکید داشتند و کشورهاي منطقه آمریکاي التین که این سیاس

                                                             
1 . AMIA 
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  )1997-2005(اصالحات يدوره. 3-2-3
 جمهوري. دوب همراه خارجی روابط در تنش کاهش و داخل در اصالح سیاست با همراه ،1997 سال در جمهوري ریاست به خاتمیمحمد  انتخاب
 چنـین  تسـ معتقدا کـه  رایـج  دیـدگاه  برخالف. داد گسترش را توسعه حال در هاي کشور و آسیا و التین آمریکاي با روابطشدر این دوره  اسالمی
 را آن بنیادهـاي  خـاتمی  جمهـوري  ریاست حقیقت در نبوده، برخوردار موفقیتی از نژاد احمدي آمدن کار روي از قبل تا التین، آمریکاي با اي رابطه
 هـاي  کارخانـه  نهایـت  در و سـیمان،  تراکتـور،  کارخانـه  سـاخت  براي ونزوئال در مشترك ابتکارات ،خاتمی جمهوري ریاست طی در. ساخت برقرار
 سـال  دیـدار  طـی  درخـاتمی  . شـد  انجام ایرانی صنایع صادرات توسعه توانایی دادن نشان و روابط توسعه راهبرد از بخشی عنوان به سازي ماشین
ي کشـورها  ازي اریبسـ  ریمسـ  رییـ تغبایـد توجـه داشـت کـه      .)http//wwwcsis.org( کـرد  افتتاح را تراکتورسازي کارخانه ونزوئال، از 2005
ي کشـورها برخـی از   با خود روابط بهبودي برا خود تالش در داد مکانا رانیا به در اولین دهه هزاره جدید یچپي هادهیاي سو به نیالتي کایآمر

اقی     ایران و آمریکاي التین روابط  ،با این همه ).Farahi,2008:30(»شود موفق این منطقه با وجود آغاز باز هم در سـطحی نسـبتاً محـدود ـب
 ،باید توجه داشت که به طور کلـی در سیاسـت خـارجی دوره اصـالحات     .استي بعدي از اهمیت بسیار کمتري برخوردار یاس با دورهماند و در مق

ایـران  برقراري و گسترش روابط با اروپا و تنش زدایی با غرب بیشتر مورد توجه بود که این امر در سفرهاي مختلف مسئوالن بلندپایه اروپـایی بـه   
یابد.  اگرچه زیربنایی از روابط با آمریکاي التـین در  اي نمود میرهاي خاتمی از اروپا و گسترش تبادالت تجاري و مذاکرات هستهو همچنین دیدا

    اما آمریکاي التین در این دوران فاقد اهمیت استراتژیک و حیاتی براي ایران بود. ،این دوره شکل گرفت

  اي التین؛اصول و هنجارهاي مشترك.دولت نهم و دهم و رابطه با کشورهاي آمریک4
 در جملـه  از توسـعه  حـال  در هاي کشور در  ایران فعالیت و حضور به اي تازه نیروي ،2005 سال در جمهوري ریاست عنوان به نژاد احمدي انتخاب

ــاي ــین آمریک ــول او. داد الت ــا داد ق ــاي ارزش ت ــتین ه ــس دوره نخس ــالب از پ ــه در را انق ــی عرص ــت و داخل ــارجی سیاس ــاز خ ــی ب  آفرین
نوعی سیاست خارجی فعال شکل گرفت «در این دوره ). http//www.guardian.co.uk/world/2005/oct/27/israel.iran(کند

متمایزي در رفتار سیاست خارجی ایـران   اشکالگرفت. این سیاست فعال و رویه تعاملی به میي تعامل نوینی را در پیش که الگوي رفتاري و رویه
ازنگري روابـط         ؛المللی تجلی یافتیني بدر عرصه از یک سو باعث تعدیل الگوي مناسبات با غرب به معناي تشـدید جنـگ سـرد بـا آمریکـا و ـب

ه   از سوي دیگر، موجب ظهور سیاست نگاه به شرق به ویژه نزدیکی به روسیه و چین گردید. همچنین جهان سـوم  و نزدیک با اروپا شد گرایـی و ـب
  ).512-1391:513دهقانی فیروزآبادي،»(اي التین در سیاست خارجی تقویت و توسعه یافتویژه نزدیکی به آمریک

.عدالت و مهروزي در روابـط  1«:عبارتند ازبه طور کلی که ی در نظر داشت نهم و دهم موضوعات کالنی را در سیاست خارج هايبه طور کلی دولت
ر   گرایـی  .مقابله با تک قطبـی 5ابط اقتصادي؛.توازن روابط سیاسی با رو4ان؛.توسعه روابط با همسایگ3.سیاست نگاه به شرق؛2الملل؛بین و تاکیـد ـب

ژاد در در سـال  هنگاهی که محمود احمـدي  ).1387:455فر،يمراد»(اتخاذ رویکرد از موضع مدعی؛.5گرا؛سیاست خارجی چندجانبه ، بـراي  1385ـن
.حمایت و اعالم همبسـتگی بـا مـردم و رهبـران     1«التین سفر کرد. هدف از این سفر، دیدار از کشورهاي نیکاراکوئه،اکوادور و ونزوئال به آمریکاي

.تحکیم جبهه پایـداري ضدسـلطه و تقویـت پیونـد     2طلب آمریکاي التین و تقویت مثلث نوین ضد آمریکایی در کشورهاي مذکور؛مبارز و استقالل
-رویـدادها و تحلیـل  »(هاي گوناگون و مورد عالقه اعالم شدط در زمینه.بسط و گسترش رواب3هاي ضد آمریکایی در شرق و غرب جهان و کانون
، بارهـا دیـدار   1390روساي جمهوري ایران و ونژوئال تا پایان سال «توسعه روابط ایران با کشورهاي این منطقه به سطحی رسید که: ).1385:7ها،

    ).1390:45بار به ونزوئال سفر کردند(عطایی، هفتنژاد نیز احمدي بار به ایران سفر داشت و آقاي نهرسمی با یکدیگر داشتند، هوگو چاوز 

 و هـا گـروه  یـافتن  قـدرت  بـا  همزمان که ضدسلطه و طلبانهعدالت هايدیدگاه با نژاداحمدي محمود ریاست به ایران در نهم دولت کارآمدن روي
زوئال، . شـد  منطقـه  ایـن  کشورهاي با ایران اسالمی جمهوري بطروا در عطفی نقطه بود، التین آمریکاي کشورهاي از برخی در گراچپ احزاب  وـن
ا  را رشـدي  به رو مناسبات اخیر هايسال طی که هستند التین آمریکاي کشورهاي جمله از پرو و اکوادور اروگوئه، پاراگوئه، بولیوي، کوبا، برزیل،  ـب

ژاد در  دولـت احمـدي  «بـدین ترتیـب،   ). /http://hamshahrionline.ir 20/4/1392(خواجوئی،انـد کـرده  تجربه ایران اسالمی جمهوري ـن
سازي ضدهژمونیک با مشـارکت کشـورهاي   خود در مقابل کشورهاي اروپایی و آمریکایی،منافع خود را در ائتالف» سلطه ستیز«راستاي نقش ملی 

-تقابل با ونزوئال صورت گرفته است، به نظر مـی دید. از آنجاییکه در میان این کشورها بیشترین سطح همکاري و سفرهاي دیپلماتیک ممزبور می
اي باشد که به علت درآمدهاي نفتی از تاثیرگـذاري ویـژه  هاي نهم و دهم در آمریکاي التین این کشور میرسد سنگ بناي سیاست خارجی دولت

http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/27/israel.iran
http://hamshahrionline.ir/
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ا کشـورهاي آمریکـاي       ). بنابراین،در بررسی رابطه 1388:264به نقل از: صانعی،»(در میان کشورهاي منطقه برخوردار است ژاد ـب ت احمـدي ـن دوـل
توان با بررسی آنها به فهـم توسـعه   هاي هویتی و هنجاري که میگیرد. به طور کلی برخی از مهمترین شاخصالتین ونزوئال مورد مطالعه قرار می

  :نژاد و چاوز دست یافت به شرح زیر استه احمديروئال در دروابط بین ایران و ونزو

  مپریالسیم.مبارزه با ا1-4

ود  گفته که (ره)خمینیامام   سخنان او که طوري بود صهیونیسم بدون جهان از صحبتنژاد احمدي  سخنان مهمترین و اولین از یکی  اسـرائیل  ـب
 واشنگتن نگرانی موجب وي گفتاري لحن .).http//www.foxnews.com/story/.html(کرد تکرار را شود حذف روزگار صحنه از باید
 شـروع  براي موازنه با آمریکا ایران ،دراین میان. بود بیشتر هاي تحریم طریق از  ایران قبال در آمریکا ترگیرانه سخت هاي سیاست گر یهتوج که شد
ا  انزواگرایـی  از پرهیـز  را خـود  خـارجی  سیاسـت  در کـاري  اولویـت  نژاد احمدي .کردانقالبی آمریکاي التین  کشورهاي با همکاري گسترش به  ـب

 ایـران، . گیـرد  شکل جهان در باید جدیدي نظم که کرد اعالم جنوبی آمریکاي به سفر از قبل او. اعالم کرد غیرمتعهد کشورهاي ایتحم گسترش
ــل ــزوئال و برزیـ ــه ونـ ــور بـ ــاص طـ ــی خـ ــد مـ ــش تواننـ ــین نقـ ــده تعیـ ــی در اي کننـ ــاد و طراحـ ــن ایجـ ــم ایـ ــته نظـ ــند داشـ  باشـ

)http//www.guardian.co.uk/world/2009/nov/23/..( یی کایآمر ضد محور به دادن شکل نژادياحمد استیس دري دیکل نکته
 کـا یآمر سـم یالیامپر بـه  و میکن حفظ را بشر نوع دیبا ما که گفت تهران دانشگاه در ،ایران از 2006 سال داریدی ط چاوز در. بود ونزوئالی همراه با

 اسـتفاده  کـا یآمر هیـ عل بـر  متحـد  محور اعالمي برا دارید نیا از چاوز و نژادياحمد کرد دارید رانیا از بعدتر سال یک چاوز کهی وقت. میده خاتمه
 اسـتعمار  و امپریالیسـم  نیـات  برابـر  رد کوه همچون که کرد یاد برادري عنوان به چاوز از نژاد احمدي ،مشابه سفري در ).(Hafezi,2007کردند

زوئال، در عبـارتی    .).http//www.us-kowioniran.com/2009/11/.html(است کرده ایستادگی هوگو چاوز،رئیس جمهور سابق وـن
خاطر این است کـه آنهـا از شـرافت و    ه ها ب علت این نگرانی«: هاي همسویی سیاست ایران و کشور متبوعش را به روشنی بیان داشته استداللت

ا هـم جمـع      اشاعه الگوي ایرانی در جهان هراس دارند و نگران هستند که صداي ملت ایران و ونزوئال که نداي آزادي، شرافت و عدالت اسـت ـب
 عصـر  در:«دیگویم چاورز هوگو المللنیب نظامخصوص در).(/http://www.nasimonline.ir»هاي سلطه آنها را به لرزه درآورد شده و پایه

 گرییکد کنار در ما«  و .)http://www.farsnews.com,1389/09/22(»شود متولدی قطب چند جهان تا رودیم نیب از سمیامپرال دیجد
ـــل در ــمیالیامپر مقاـب ــلماً ســ ــپ مســ ــواه روزیــ ــد میخــ ــروز. شــ ــمیامپرال امــ ــه در ســ ــابود يورطــ ــراري نــ ــه قــ ــت گرفتــ  (»اســ

http://www.farsnews.com,1389/09/22(.  تمام سعی امپریالیسم این «د امپریالیست تاکید داشت که:به عنوان یک مبارزه ضچاوز
ممکن است که امپریالیسم بتواند روزي بر کل دنیا تسلط پیـدا کنـد و امـروز امپریالیسـم در سراشـیبی      ا نتوانیم موفق باشیم چرا که غیراست که م

ه سـمت     د و هرچه بیشتر ما را تهدیـد کننـد ماننـد فیـل    سقوط قرار گرفته و هرچه ما بایستیم و مقاومت کنیم و هر کاري که آنها انجام دهن هـا ـب
ی علیـه مـا     قطعاً«: گویدحل را در نزدیکی کشورهاي همسو دیده و میراهجمهور ونزوئال . رئیس»دنرو قبرستان به پیش می امروز تهدیدات فراواـن

هاي دوجانبه و اتحاد اسـتراتژیک   هاي خود را در عرصه ه و گامکه حرکت خود را بیشتر رو به جلو کرد کند  گیرد و همین ما را مجبور می صورت می
ــه ــم     در جنبــ ــاعی محکــ ــانی و اجتمــ ــادي، انســ ــی، اقتصــ ــف سیاســ ــاي مختلــ ــرداریم   هــ ــر بــ http://www.tebyan-»(تــ

ardebil.ir/description.aspx?id=13488-(  

یش از   گرایـان بوده و چـپ  هاي پس از جنگ سرددر سالر آمریکاي التین هاي چپ جدید دامپریالیست بودن خصیصه حرکتضد  ،مجموعدر  ـب
 مشـکل هـا  پیش انتقادات را به سوي امپریالیسم نشانه رفته و آن را از جمله عوامل و شاید مهمترین عامل عقب ماندگی، فقـر، عـدم توسـعه و ده   

هاي مختلـف نمـوده   ن در زمینهگانشاتر از همسایتر و ناتوانکشورها را گرفته و آنها را ضعیف اند که گریبان اینی دیگري دانستهاقتصادي و سیاس
اندازي بـه منـابع و   درصدد رخنه در این کشورها و دست بر این باور بودند که امپریالیسماست. رهبرانی چون چاوز در ونزوئال و مورالس در بولیوي، 

-ه و یـا مقابلـه و مبـارزه بـا آن مـی     دن غنی آنان است و از این رو، تنها راه ممکن را تغییر در خوي امپریالیستی غرب به ویـژه ایـاالت متحـد   معا
ط تهـران و   « گویـد اي است کـه چـاوز مـی   ه اندازهو ونزوئال باهمیت این عنصر در همگرایی سیاست ایران ). 1389:128فروشان، دانند(بلدي رواـب

که در بیداري با شما شـریک  م توانم به جرات بگویم دو کشور در یک میهن هستند. ما باید خدا را شکر کنیکاس آن چنان عمیق است که میکارا
ع امپریالیسـم  بـا منـاف   تن هسـتیم کـه مشـکالت ایـران و ونـزوئال در راسـتاي مخالفـ       پریالیسم تضعیف مـا اسـت و مـا مطمـئ    ایم، هدف امشده
  .)1385:7ها،حلیل(رویدادها و ت»است

http://www.foxnews.com/story/.html
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/23/
http://www.us-kowioniran.com/2009/11/.html
http://www.nasimonline.ir/
http://www.farsnews.com,1389/09/22
http://www.farsnews.com,1389/09/22
http://www.tebyan
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  گرایی.جهان سوم2-4

هـاي  . باید توجه داشت که جمهوري اسـالمی ایـران از زمینـه   بودند گیري دیگري است که ایران و ونزوئال در آن مشتركگرایی جهتجهان سوم
ه ماننـد دیگـر      گرایی برخوردار است: اوالً، ایران از کشـورهاي جهـان سـوم و در حـال توسـ     مساعدي جهت گرایش به جهان سوم عه اسـت کـه ـب

-گاه رسماً مستعمره نبوده، ولی شدیداً تحت نفوذ قـدرت الملل قرار دارد.ثانیاً، اگر چه ایران هیچکشورهاي جهان سوم در حاشیه نظام اقتصادي بین
ي کشـورهاي جهـان سـوم تجـانس     هاي بزرگ نظیر روسیه تزاري، بریتانیا و در نهایت ایاالت متحده آمریکا قرار داشت که با تجربیـات اسـتعمار  

هـاي  طلبی در طول تـاریخ همـواره از مولفـه   فراوانی دارد. ثالثاً، تجدیدنظر طلبی همواره در مناسبات جهانی مدنظر ایرانیان بوده است. رابعاً، عدالت
ین  هویتی ایرانیان بوده که تجلی آن در سیاست خارجی با بسیاري از اصول و اهداف کشورهاي جهان سوم در خصـ  المللـی هـم   وص مناسـبات ـب

منبع دیگـر هویـت   « ). از این رو، در بستر سیاسی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران113-1391:114دهقانی فیروزآبادي و نوري،»(باشدراستا می
رد. ایـن سـاختار   گرایی و غیرمتعهد است که ماهیتی ضداسـتعماري و ضـدهژمونیک دا  نژاد گفتمان جهان سومیابی سیاست خارجی دولت احمدي

راي تـامین    اي مخالف وضع و نظم سیاسی و اقتصادي بینانگاره المللی موجود بوده و درصدد اصالح و تعدیل آن جهت نیل به وضعیت مطلـوب ـب
هـاي  هـاي سیاسـت خـارجی دولـت    منافع کشورهاي جهان سوم یا در حال توسعه جنوب است. البته گرایش به جهان سوم همواره یکی از ویژگی

هاي آن در قالب توسعه و تعمیق روابط بـا کشـورهاي   گیري از اصول این گفتمان و تالش در جهت بسط آرمانپس از انقالب بوده است، اما بهره
گرایـی در بعضـی از کشـورهاي    رویکرد جهـان سـوم   ).1391:171دهقانی فیروزآبادي و نوري،»(تر استجنوب در دولت نهم و دهم بسیار برجسته

» آلبـا «هاي ضد آمریکایی دارند نیز کامال مشهود است. این کشورها با طرحی موسـوم بـه  کاي التین مانند بولیوي، ونزوئال و کوبا که سیاستآمری
ا  اند تا با گسترش نئولیبرالیسم در منطقه به مقابلـه برخیزنـد. از ایـن ر   شده» آلکا«تجارت آزاد موسوم به  درصدد مقابله با طرح آمریکایی ایجاد و، ـب

هاي شمالی و نفی نظام سلطه در جهـان  هاي استعماري قدرتي ضد استکباري براي مقابله با سیاستسیاست نگاه به جنوب خواهان ایجاد جبهه
 اعتقـاد  ملـل  سـازمان  اعضاي: «گویددهد، میگرایی وي را نشان میبا اظهاراتی که رویکرد جهان سوم هوگو چاوز ).1387:220عیوضی،»(هستند

 راي مـا  دانـد  مـی  کـه  ترسـد  می امنیت شوراي در ونزوئال حضور از دلیل این به آمریکا. باشیم داشته مباحث در را تاثیر بیشترین توانیم می ما ارندد
    . )http://www.arnet.ir/?a=content.id&id=5992&lang=en(»بود خواهیم سوم جهان مستقل

منطقه سعی کرد از طریق توسعه و تحکیم روابط خـود بـا کشـورهاي داراي مواضـع     این نژاد با فعال کردن سیاست خود در دولت احمديدر واقع 
ا    جنـوب بـه توسـعه روابـط     –المللی ضمن تالش براي تقویت جبهه مقاومت و گسترش محور جنوب انقالبی و اصولی در سطح بین اقتصـادي ـب

گـرا در  هـاي چـپ  هاي نهم و دهم که همزمان با روي کار آمـدن تعـداد بیشـتري از دولـت    ها در دولتکشورهاي منطقه مبادرت کند. این فرصت
ه بـا جهـان     ، توجه به جهان سـوم یـا سیاسـت   ترتیببدین ).18-1389:19سبحانی،»(منطقه بوده است بیش از پیش اهمیت یافتند هـاي همگرایاـن

  بوده است. گرایی آمریکاي التیناست خارجی در ایران و کشورهاي چپبخشی از ویژگی مشترك رویکرد سی ال توسعهدرح

  داري.مبارزه با سرمایه3-4

زوئال بـوده اسـت. ایـن           با سرمایه تمبارزه و مخالف داري دیگر عنصر مشترك فکري و فرهنگی یا بـه عبـارت دیگـري هـویتی میـان ایـران و وـن
نظـام  « اظهار داشـت  ،رییس جمهور ایران ،نژادمحمود احمديمورد تاکید قرار گرفته است.  عمیقادر بیان و کردار رهبران دو طرف نیز ها مخالفت
خاطرنشـان کـرد:   وي همچنـین   .»هاي مختلف اقتصادي، سیاسی و فرهنگی به بن بسـت رسـیده اسـت    داري شکست خورده و در عرصهسرمایه
تـوان گفـت کـه نظـام      شـود و مـی   که در عرصه منطق حرفی براي ارائه ندارد، بالفاصله به اسلحه و تهدید متوسل مـی  داري امروز نظام سرمایه«

هاي آمریکـاي التـین    ایران، کوبا و ملت اینکه ملت «وي در بخش دیگري از سخنان خود گفت:  .»داري جز سالح، منطقی در اختیار ندارد سرمایه
شود، ناشی از آن است کـه   هاي ما سازماندهی می داري جهانی علیه ملت ترین دشمنی از ناحیه سرمایه ده و سنگینداري بو مورد بغض نظام سرمایه

http://www.arnet.ir/?a=content.id&id=5992&lang=en
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گیـري ي موضعنژاد در ادامهاحمدي ).http://pe.rian.rul/20120112.html(.»کنند طلبی را دنبال میهاي این منطقه آرمان عدالت ملت
داري و هم نظـام سـرمایه  هم اندیشه سرمایه ها،بست کامل قرار دارد و از نظر ملتداري در بناکنون نظام سرمایه«گوید:داري میهاي ضدسرمایه

ه   شود به علت همراهـی نکـردن ملـت   م میهایی که براي حفظ این نظاداري به پایان خود رسیده و قادر نیست ادامه حیات دهد و تالش هـا راه ـب
التـین در خصـوص    گرایـی آمریکـاي  از سویی دیگر هوگو چاوز نمـاد چـپ   .)http://www.irinn.ir/,1392/04/18»(جایی نخواهد برد

ین  مـن  عقیـده  به که مسیح، عیسی دید از واقعاً اگر. است استثمار و شیطان روش داريسرمایه: «گویدمی داريسرمایه ود،  سوسیالیسـت  اوـل ه  ـب  ـب
هـاي  ونزوئال بـا چـرخش  «در واقع،).  /http://www.arnet.ir(.»آورد وجود به واقعی جامعه یک تواند می سوسیالیسم تنها کنید، نگاه مسایل

ي اقتصـادي و  داري در ستیز آشکار با امپریالیسم و نئولبیرالیسم قرارگرفت و یـک الگـوي تـازه   ي ضدسرمایههاي عدالتخواهانهساختاري و جنبش
-.این جنبش با پیشگامی احزاب دمـوکرات چـپ  شوداز آن یاد می» بولیواریسم«سیاسی براي کشورهاي آمریکاي التین به دست داد که با عنوان 

و نیـز   المللـی در سراسر آمریکاي التین گسـترش یافتـه و بـر معـادالت سیاسـی و بـین      ي اجتماعی همچون جنبش بومیان هاي تازهگرا و جنبش
ا سـاختاري جدیـد وارد صـحنه      ،در واقع ).1387:106ابراهیم باي سالمی،»(جنبش دیگر کشورها اثر گذاشته است سوسیالیسم با بازسازي خود و ـب

لـیکن   هاي دموکراتیک را مورد تاییـد قـرارداد؛  حکومت یرش اصول دموکراسی،سیاست و اقتصاد آمریکاي التین گردید.سوسیالیسم اقتصادي با پذ
ا تمسـک بـه اسـطوره       برقراري عدالت اجتماعی و توسعه رفاه عمومی روي آورده است.سوسیالیسم نوین در قالب چپ به هـاي  هاي نـو ایـن بـار ـب

ی چون سیمون بولیوار به عنـوان سـمبل اسـتقالل و مبـارزه بـا نظـام       ناسیونالیسم را جانشین کمونیسم کرده است. در این صحنه قهرمانان التینی،
ا سـرمایه     به طور کلی می ).1387:465(ضیائی الف،نداهاي جدید شدهسلطه و استعمار موتور محرکه سوسیالیست توان بیان داشت کـه مخالفـت ـب

ژوئال را شـدت     داري و نهادهاي مالیه جهانی و تالش براي ارائه الگوهاي جایگزین مولفه دیگري بود که تقارب گفتمانی و هویتی بین ایـران و وـن
  بخشید.می

  .اسالم سیاسی و الهیات رهایی بخش4-4

هـاي  ی دیگـر از پایـه  کلیسا و مقامات مذهبی در آمریکاي التین از زمان استعمار اسپانیا و پرتغال در میان مردم حضـوري فعـال داشـته و از سـوی    
وضعیت و نقش کلیسا در این جوامع دگرگون و گرایش بـه مـردم در آن تقویـت     ،ا کسب استقالل کشورهاي منطقهب حکومت هاي استعمار بودند.

ها را ایجـاد کـرد کـه از یـک     این کشورها موجی از تحرکات و شورش هگرایانه بهاي چپمتاثر از ایده ورود تفکرات انقالبی در کنار این روند، د.ش
-ی و فقر و اسـتثمار را سـر مـی   شدند و از سویی دیگر شعارهاي انقالبی همچون رفع بی عدالتوسط آن حمایت میسو با کلیسا ارتباط داشتند و ت

یسـا در کشـورهاي اروپـایی، در    شناسند.در واقع برخالف نقـش کل بخش میتین به عنوان جنبش الهیات رهاییاین جنبش را در آمریکاي ال دادند.
د(میرزایی،   ي مبارزات مردمی علیـه اسـتبداد و   به صورتی فعال در عرصه التین این نهاد مذهبی کوشیدآمریکاي   ).1390:125اسـتعمار حضـور یاـب

 داشـت،  وجـود  موجـود ي سـاختارها  به کهي اریبس اعتراضات و مردم مختلفي قشرهای اجتماع نابسامان تیوضع به پاسخ در بخشییرها اتیاله
 تحقـق ي برا سمیالیسوسی نوع در را شیهاآرمان عمده و هستندی اجتماع عدالت دنبال به  1بخشیی رها اتیالهرهبران  رو، نیا از. گرفت شکل
 برقـرار  را یاجتمـاع  عـدالت  و مبـارزه  فقر با خواهندیم که استی مردم اراده از برآمده بخشییرها اتیاله یا بخشیی رهاي سایکل. یافتند عدالت
 یـا  ) رهی (نـ یخم امـام  امداد تهیکمي هاتیفعال با را آنها توانیم کهي طور به دادندیم انجامي اهیریخ وي امدادي کارها عمدتاً این کلیساها .کنند
  ).1390:61عسکري،(کرد سهیمقا انیدانشجوي جهادي اردوها ای یجهادسازندگی گاه و احمر هالل تیجمع

 و رانیـ ا در اسـالم : جملـه  از نمـود  مشـاهده  نیالتـ ي کـا یرآم و رانیـ ای اجتماع وی اسیس تحوالت در توانیم را مشتركی مذهب وجود ازی برخ
ه  سـا یکل و مسـاجد . نمود رسوخی اجتماع وي فرد اتیحي هابافت در سرعت به و شد مواجهی عموم اقبال با نیالتي کایآمر جوامع در سمیکاتول  ـن
 و شـان  از اجتمـاع  و استیس دري محور نقشي فایا بای مذهب انیمتول. گرفتندیم قرار نانینود پناهگاه و ملجاء مثابه به که عبادتگاه عنوان به تنها
-آمـوزه  حیتشـر  و ریتفس باز بهی اجتماعی دروني هاهیال در شدن فعال با نیالتي کایآمر و رانیا ونیروحان. شدند برخوردار جامعه دریی واال اعتبار
ا  ونیروحان. ساختند بدل هاتوده محرك موتور به را نید و پرداختهی مذهبي ها ه  ـب  و فسـاد  و ظلـم  از انتقـاد  موجـود،  تیوضـع  دنیکشـ  چـالش  ـب
 قیـ طر از منابع جیبس و التیتشکی سازمانده بای نید دستگاه دند،یبخش گسترش مردم انیم در را حکام هیعلی تینارضا ،یمحل اجتماعات لیتشک

                                                             
1 . Liberation theology 

http://pe.rian.rul/20120112.html
http://www.irinn.ir/,1392/04/18
http://www.arnet.ir/
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ی مـذهب  فعاالن ساختن آماده و مخالفان تجمع مراکز به هاگاهعبادت لیتبد وي سوادآموزي هانهضت حکومت، مخالفی مردمي هاسازمان جادیا
  ).382-1383:384(رازانی،دکر فایای مهم نقش انقالب شبردیپ وي ریگشکل دری متعالي هاآرمان راه در ثاریاي ارب

 منطقـه  دری برالیولئـ ني اقتصـاد  اسـت یس بازگشـت  وی دموکراسـ ی نسـب  تیـ حاکم منطقـه،  انیـ گراچپ تفرقه و اضمحالل با ،سالهاي گذشته در
ـ یانج سـم یپروتستان رشد وي الدیم 1990 دهه لیاوا در کاراگوئهین در هاستیساندن میرژ شکست کان،یوات فراواني هامخالفت ن،یالتي کایآمر ی ل
 زده دامـن  احسـاس  نیـ ا بـه  کردند،یمی تلق خود گاهیپا وی اصل هسته عنوان به را آنها بخشییرهاي آزاد اتیاله نیمروج کهیی هاگروه انیم در
 اش،ییکـا یآمر ضـد  و خواهانـه عـدالت  ،یانقالبـ ي شعارها با چاوز هوگو آمدنکاري رو با این حال .استي نابود به رو بخشییرها اتیاله که شد
 هوگـو  مقاومـت  و اراستمر با یکم و ستیب قرني ابتدا در منطقه نیا دری اسیسي داریب روند ادامه با. شد اتیاله نیا رهبران دتریجد تیفعال باعث
 ،يویـ بول در مـورالس  انتخـاب  کاراگوئـه، ین در اورتگا لیدان کارآمدني رو ها،ییکایآمر و دارانهیسرماي سو از مختلفي هایکارشکن برابر در چاوز
 ریـ اخي هـا سـال  دری حتـ . شـد  اتیـ اله نیا فعاالني دواریام و اتیاله نیا به مجدد توجه باعث گوئهاپار در لوگو فرناندو و اکوادور در آکوره رافائل
 ارتبـاط ي برگـزار  حاضر حال در امر نیمهمتر: است گفته مورد یک در و افزوده خود تیفعال شدت بر بخش،یی رها اتیاله رهبران از بوف لئوناردو

اسـالم سیاسـی    گفتمـان  کـه  تـوان گفـت  میبه طور کلی  ).382-1383:384(رازانی،است تیحیمس و اسالم در مشترك میمفاه یافتن و اسالم با
آمریکـاي التـین مطـرح و     حاکم بر کشـورهاي  گرایان کنونیدر میان بسیاري ازچپ بخش کهالهیات آزادي گفتمانحاکم در جمهوري اسالمی و 

عـدالت اجتمـاعی   داري و حمایت از سرمایهباشند طوري که در هر دو بر عدالت و مبارزه با ظلم و هاي مشابهی میداراي دال ،باشدمیمورد وثوق 
بین ایـران و کشـورهاي آمریکـاي     مشترك هنجارهايگیري شکلگفتمانی خود زمینه نزدیکی فرهنگی و نزدیکی شود. این تاکید می و محرومان

  انگارانه به گسترش و توسعه مناسبات انجامید.نژاد فراهم آورد و از منظري سازهالتین را به ویژه در دوران احمدي

  گرایی.توده5-4

هاي فعال براي کسب قـدرت سیاسـی ایـن    ي طرفگرایی یا پوپولیسم در آمریکاي التین همواره وجود داشته است. به طوري که تمایل همهتوده
ر           بوده است که جمعیت بیشتري از مردم را با خود همراه کنند. هدف پوپولیست ها جلـب حمایـت اقشـار مختلـف مـردم بـود کـه بـدین منظـور ـب

ا        ).1390:93رزایی،کردند(میهاي اقتصادي تاکید میلوژیک و یا بر اصالح برنامهشعارهاي ایدئو در واقـع جنـبش سیاسـی پوپولیسـم در مخالفـت ـب
هاي پوپولیسـتی جهـت کسـب    ورزد. اغلب حرکتهاي فرهنگی، احساسات خودجوش و منافع مردم عادي تاکید میمنافع نخبگان مرفه بر ویژگی

شـوند. اشـکال مختلـف مختلـف     اي، همه پرسی و سایر اشکال دموکراسی و آراء مستقیم اکثریـت متوسـل مـی   توده هايمشروعیت به گردهمایی
نمودنـد رابطـه   پوپولیسم به تدریج و از ابتداي قرن نوزدهم در آمریکاي التین و جنوبی ظهور و بروز یافت تا آنجاییکه رهبران پوپولیست تالش می

آنها ناگزیر بودند تا حد امکان گفتمان سیاسی خود را به شکلی روان سازند و سـطح آن را تقلیـل دهنـد کـه بـراي       تنگاتنگی با مردم برقرار کنند،
هـا و  هاي بعضاً توخالی و اغراق در گفتار را محور اصـلی سـخنرانی  بینی افراطی، دادن وعدهعامه قابل فهم و پذیرش باشد. از این رو، ایجاد خوش

ر عـدالت اجتمـاعی، بسـیج تـوده       « در واقع .)117 -1389:119فروشان،د(بلديهاي خود قرار دادنخطابه هـا را  ایدئولوژي نئوپوپولیستی بـا تاکیـد ـب
آورد که خودشان را با یک الیـه حمایـت جمعـی مردمـی حفاظـت      هاي انقالبی فراهم میکند. از این رو، این فرصت را براي حکومتتسهیل می

گرایی در گفتمان رییس جمهور محمود احمدي نژاد رسد که تودهدر این میان به نظر می .)Dodson and dorraj,2008:38-39 »(کنند.
و بینـی افراطـی،   ایجاد خوشهاي واسط و تاکید بر ارتباط مستقیم با مردم در کنار زیر سوال بردن احزاب و تشکلپررنگ و قابل توجه بوده است. 

ه  چنـین پدیـده   آید.هایی از پوپولیسم در دولتهاي نهم و دهم به حساب میافکار عمومی خود نشانهآمیز و تهییج اغراق  بعضا هايدادن وعده اي ـب
   خورد.درجات مختلف در آمریکاي التین و به ویژه ونزوئال نیز به چشم می

دهنـد و از  دت مخالفـت نشـان مـی   نگی خارجی به شست هستند،آنها با نفوذ سیاسی و فرهیهاي پوپولیست به شدت ناسیونالرژیم«از سویی دیگر،
اجتماعی کـردن سیاسـت و از ایـن     هاي ناسیونالیستی(ونزوئال) به عنوان منبع جدیدي ازتاریخ و تمدن(ایران) و یا آرمان از» عصر طالیی«احیاي 

شود و در ایـران تفسـیر   گرفته میخدمت  عنوان منبع الهام به بهدر ونزوئال آرمانگرایی بولیواري  کنند.رو ساخت یک هویت ملی جدید حمایت می
ه طـور خـاص در     رابطه. دراین )Dodson and dorraj,2008: 38-39 (»گیردشدیداً سیاسی از اسالم شیعی در خدمت هدف قرار می ـب

ه    . در واقـع موضـع ناسیونالی  سخن گفـت توان گرایی سیاسی شده و ناسیونالیست ایرانی(مکتب ایرانی) مینژاد از موعوددولت احمدي سـتی آنهـا ـب
. بدین معنی کـه دیگـر حاضـر    استدوران استعمار و موقعیت فرودست در ساختار قدرت جهانی  ناشی ازدنبال ارائه درمانی براي ترمیم غرور ملی 
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ا   گیرند. عالوه بر این تالش براي دفاع از استقالل هاي جهانی قرار میبلکه در مقابل قدرت به بازي درنقش یک دولت تابع نیستند، ملی همـراه ـب
دهـد  مـی  رهاي بازتوزیعی، آنها را درتضاد با فلسفه نئولیبرالیستی حمایـت شـده توسـط ایـاالت متحـده و متحـدان آن قـرا       طلبی سیاستمساوات

)Dodson and dorraj,2008: 38-39(.  

د کـه متفـاوت    وپولیسم نو را پیشنهاد نمودهپ عی،رهبران جدید آمریکاي التین در شرایط فعلی و در جهت تبیین معیارهاي جدید سیاسی و اجتما اـن
یس   هاي جهان مدرن محسوب میوپولیسم با لحاظ کردن تمام ویژگیپ نوزاییپوپولیسم نو در واقع  پوپولیسم است.سنتی از اشکال  شود. چـاوز رـئ

سیاسـی و اقتصـادي الزم بـراي بـه حرکـت       پرسی و انتخابات، توانمندي خود را در بسـیج ال با ظهور خود ضمن تاکید بر همهجمهور سابق ونزوئ
ترین مصـداق مفهـوم متغیـر    چاوز را عینی ،ایج کرد. پژوهشگرانوي واژه دموکراسی فراگیر را در حدي گسترده ر .است هها نشان دادرآوردن تودهد
دون  گیري از رسـانه سل جدید رهبران پوپولیست با بهرهدانند. نوپولیسم در حوزه انتخابات میپ -هـا را رهبـري مـی   تـوده  احـزاب، واسـطه   هـا و ـب

ه شـمار مـی      آمیز نوسازي اقتصادي ومبارزه با نتایج تبعیض رتکاپوي عدالت اجتماعی،کنند.پوپولیسم جدید د (بلـدي  رودمخالفت با نظـم جهـانی ـب
لی به سطح جهانی است دگرگـونی در  بینیم، تغییر مخاطبان آنها از سطح مهاي جدید میتغییر مهمی که در پوپولیسم ).120-1389:121فروشان،

ه   انقالب اطالعاتی سبب شده که هر آنچه در یک کشور و یا حتی در یک منطقه کوچک اتفـاق مـی   و اي و اطالعاتی جهانساختار رسانه افتـد ـب
وچکتر محلـی پدیـد   اي و جهانی و حتی سـطح کـ  اي ارگانیک میان سطوح ملی، منطقهسرعت در سراسر جهان منعکس شود. بدین ترتیب، رابطه

اي وجود دارند و اظهار نظري فقط در یـک کشـور خـاص، بلکـه بـر کـل آمریکـاي        آید. براي نمونه در آمریکاي التین عموماً مخاطبان منطقهمی
ه   تواند با دموکراسی نماینـدگی سـازش یافتـه و اشـکال تر    گذارد. ویژگی دیگر پوپولیسم جدید این است که میمرکزي و جنوبی تاثیر می کیبـی ـب

ه   تفـوبض  هاي ملی و ساختارهاي سیاسی مبتنی بـر نماینـدگی   کند که دولتوجود بیاورد. پوپولیسم در جایی در جهان کنونی رشد می اختیـارات ـب
تـوان گفـت امـروز در بسـیاري از کشـورهاي آمریکـاي التـین        می همچنین. انداي بیش از دو دهه است که دچار بحران شدهسیاستمداران حرفه

هـاي  رود،که در قالب طـرح ها به مثابه راه مقابله با فشارهاي امپریالیستی به شمار میستیزي عجین گردیده و اتکاي به تودهپولیسم یا امپریالیسمپو
در  نظامی(کودتاهـاي نظـامی  FTAA)هـاي اقتصـادي   ها و ائـتالف مختلف سیاسی(هم پیمانی با کلمبیا و تهدید ونزوئال)، اقتصادي(ایجاد اتحادیه

    ).133-1389:123کنند(بلدي فروشان،هندوراس)فرهنگی(رسانه)براي رخنه در این کشورها تالش می

-نژاد و چاوز هر دو با اتکا به شـعارهاي اقتصـادي تـوده   احمدي« کشد.در این میان بررسی احمدي نژاد و چاوز الگوهاي مشترکی را به تصویر می
ه قـدرت        اگذاري مالکیت شرکتگرایانه همچون عدالت در توزیع ثروت و و ه) بـه فقـرا ـب هاي بزرگ(توزیع سهام عدالت در ایران بـه عنـوان نموـن

هـاي  نژاد بر این پندار استوار بوده است که دلیل اصلی فقر، عدم تساوي درآمد شـهروندان و سیاسـت  هاي اقتصادي چاوز و احمديرسیدند. دیدگاه
 .)http://aftabnews.ir/vdchixnm.23-idftt2.html.»( ه فساد اداري و اقتصـادي گرا است، نه وجود فرهنگ گسترداقتصادي نخبه

جـود  بـا و چـاوز و احمـدي نـژاد     انـد. اي علیه نظام مستقر بهـره گرفتـه  هاي فرودست اقتصادي و حاشیهاز بیان این مشکل و بسیج توده ،از این رو
ه عنـوان یـک ناسیونالیسـت     ناسیونالیسـت سـکوالر و احمـدي    -هاي ایدئولوژیک( هوگو چاوز به عنوان یک سوسیالیستتفاوت ژاد ـب  )مسـلمان  ـن

در میـان فقـرا از   بودند کـه   هاي نظامیهاي فرودست و داراي زمینهپوپولیست با ریشه یتوانستند روابط محکمی با هم برقرار سازند. هر دو رهبران
غیرمتعهـد  هـاي  سیاسـت هر دو اقدامات ضد امپریالیستی داشـته و از   دادند. مردمدر میان را وعده توزیع پول نفت  بهره برده و ی و حمایتشتیبانپ

از ایـن منظـر   .)Dodson and Dorraj,2008:81»(داشتقرار  شاندر دستور کار سیاسی و همبستگی جهان در حال توسعه کردهحمایت 
هاي داخلی و خارجی دو کشور در دوره مورد اشاره بـوده اسـت کـه دو کشـور را     ترین وجه سیاستگرایانه شاید برجستههاي تودهرویکردها و روش

 ساخت.بیش از هر چیزي به هم نزدیک می

 

  المللی. مخالف با نظم مستقر بین6-4

ین       ،کاي التینگراي آمریهاي مشترك در بین ایران و کشورهاي چپیکی دیگر از هنجارها و ارزش الملـل  موضـع آنهـا در قبـال نظـام موجـود ـب
اروپـا و ایـاالت متحـده     ریشه در تمایالت و منـافع و عملکـرد کشـورهاي غربـی؛     اغلب ،حاکم بر نظم موجود المللیدر واقع هنجارهاي بیناست.
ي رفنـآو داري غربی از یک سو و رشد و پیشرفت سرمایهاساساً محصول جهان شمولی  الملل جدیداین رو به خاطر اینکه روابط بین دارد. از آمریکا

http://aftabnews.ir/vdchixnm.23-idftt2.html
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ه    المللی تا حدي طبیعیي غیر غربی با هنجارهاي نظام بینتعارض میان هنجارهاي داخلی کشورها از سویی دیگر است؛ بنابراین، است و بـه مثاـب
  ).1383:78قهرمانپور،»(باشدشورهاي در حال توسعه قابل طرح مییک چالش جدي براي نخبگان ک

ـ  عـدالتی، نمود و نماد بی ونامشروع و نامطلوب  ناعادالنه، المللی مستقر و موجود کامالًنظم و نظام بین  ،در ایران نهم و دهم هايدولت در  ابرابري،ن
وضـع و نظـم   کند که تغییر وضع موجود جهانی براي تامین گستري ایجاب میخواهی و عدالتعدالتشد : می و گفتهتلقی تسلط و سلطه  تبعیض،
ا آن و     گیرد. این امر به معناي نپذیرفتن نظم سلطه و ناعادالنـه موجـود،  رجی قراراسالمی در اولویت اهداف سیاست خا مطلوب مقابلـه و مبـارزه ـب

ح و تغییـر  می مستلزم اصالها و اهداف بلند مدت انقالب اسالادي آن است؛ زیرا تحقق آرمانهنجاري و نه تالش براي اصالح و تغییر ساختاري،
هـا و نهادهـاي   گـران و انتقـاد از سـازمان   و سلطه مقابله با نظام سلطه المللی معاصر است. بنابراین،گانه نظام بینمستقر و ابعاد سه المللینظم بین

اهـداف سیاسـت   د یکی از هاي خواسالمی است. دولت نهم در برنامه و مطلوب براي استقرار نظام عادالنه المللی با هدف تغییر و دگرگونی آنبین
گسـترش  «و » الملـل گرایـی در عرصـه بـین   بله با یکجانهالمللی و مقاگرایی در سطح بینجانبهستراتژي چندتقویت ا«می را خارجی جمهوري اسال

یکـی از  « نمـود که وزیر امور خارجـه وقـت تصـریح    گونه . در قالب این راهبرد، همانشتدااعالم می» متعهدهاي مستقل و غیرهمکاري با کشور
ـلطه جهـانی و یکجانبـه     الملل ایران با تاکید بر مقابلسازي روابط بینمحورهاي سیاست خارجی دولت نهم و دهم متنوع  ا س گرایـی و  ه منطقـی ـب

ادي،  »(ان استران از طریق ایجاد ائتالف در اقصی نقاط جهایتامین امنیت ملی جمهوري اسالمی   تکـی، منـوچهر م  ).1386:160دهقـانی فیروزآـب
المللی داریم. ما و آمریکـاي  ما نگاهی مشترك و همسان نسبت به مناسبات بین« گوید:وزیر امور خارجه دولت نهم، در سمینار آمریکاي التین می

سـت،زیرا  پـذیر ا الملـل اسـت و ایـن تحقـق    التین به دنبال سیطره بر کسی یا جایی نیستیم. ما شعار مشترکمان ایجاد روابط عادالنه در روابط بین
د کـه   کسانی که در پایـان جنـگ سـرد گمـان مـی     دانستند،حاکم بالمنازع بر مناسبات جهانی می ،کسانی که خود را با زور و ارعاب و تهدید کردـن

دون پشـتیبان زمـین    سالح و در میـان ملـت  اند...امروزه در کشورهاي بیالعنان شدهقدرت مطلق د گیـر شـده  هـاي ـب ).هوگـو  1386:11متکـی، »(اـن
-نـژاد در ایـران مـی   هـاي محمـود احمـدي   الملل موجود در گفتاري همسنگ با دیـدگاه اوز،رئیس جمهور وقت ونزوئال، در اشاره به رد نظام بینچ

ی دیکتـاتوري   جهان چند قطبی متولد شود.آمریکا از دموکراسی حـرف مـی  رود تا در عصر جدید امپریالیسم آمریکا از بین می«گوید: هـاي  زنـد وـل
-المللی رویکردي پایـدار در گفتمـان  توان گفت سیاست مخالف با نظم موجود بینبنابراین، می ).22/9/1389فارس،»(کندرا تحمیل میوحشتناك 
گرایانه و ناسیونالیستی در آمریکاي التین و نیز اسالم سیاسی در ایران بوده است که به مثابه یک عنصري هویتی مشـترك دو کشـور را   هاي چپ

  المللی سوق داد.ي بیني در صحنهبه سمت همکار

  

  .تجربه تاریخی مشترك7-4

 در واقـع کنـد.  مـی ایجاد  کنشگران  میانرا در رفتاري  آن عبهاي ذهنی و به تز وجوهی است که همانندي و همسانیتجربه تاریخی یکی دیگر ا
در  .باشـد مـی  ،انـد ام دادهجـ ان هـایی کـه در قبـال آن   ربیات تاریخی آنها و کنش و واکـنش بخشی از هویت سیاسی و فرهنگی کشورها نتیجه تج

ایـران و آمریکـاي    به گذشته تـاریخی توان ران با کشورهاي آمریکاي التین میجمهوري اسالمی ایتاثیر این عامل در همسویی سیاسی خصوص
و اشـغال قـرار گرفتـه     عديت ي اقوام مهاجم موردهاریخ بارها بوسیلدر طول تآنها که  یان حاکی از آن استتجربه تاریخی ایران. « اشاره کرد التین

اسـتعماري   يقراردادهـا  ،تر اقتصادي استعماگرانو فزون است به عالوه اینکه از قرن نوزدهم در اثر ضعف و ناتوانی در مقابله با قدرت برتر نظامی
ه   مداخله اي غربی اعطاء گردید.کشورهي به ن امتیازات و انحصارات ناعادالنهبسیاري بر کشور تحمیل شد که به موجب آ گري آمریکا در ایـران ـب

افـزود. ایسـتارهاي تـدافعی و    هـا و گرایشـات   ژیم شاه نیـز بـر دامنـه ایـن انگیـزه     ، و حمایت از ر1332مرداد  28ویژه نقش این کشور در کودتاي 
-نیـز بیگانـه   جامیـد. نتیجـه منطقـی آن   ان انایرانی هراسیهاي بزرگ غربی به بیگانهدرتجویی حاصل از مناسبات ناعادالنه با قهاي مقابلهگرایش

شـته  اي بـر سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی دا     . این تجربه تاریخی تاثیر دوگانهستیزي به خصوص نسبت به غرب بوده استگریزي و بیگانه
ر   آمیز همراه با شک و سوءظن با کشورهاي غربی ، موجب روابط خارجی بسیار احتیاطاز یک سواست؛  به ویژه آمریکا و انگلیس شده است زیـرا ـب

زرگ قلمـداد و     ها و مشکالت ایران معلول رابطه و تماس ضعف بسیاري از ،پایه ارزیابی ذهنی و روانی از حوادث تاریخی در گذشته بـا شـیاطین ـب
-علیه ایـران و اسـالم جهـت   که آگاهانه و عامدانه شود اي تفسیر و تصور میالمللی به گونهوالت و حوادث بینتمام تح ،نفراتر از ای شود.تلقی می
 اسـت  کـرده  تقویـت  را ذهنیت این ایران تاریخی تجربه شک بیگوید: هانتر در این رابطه می ).1388:231 ،دهقانی فیروزآبادي ب»(اندگیري شده
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 مهمتـرین  شـاید . دنباشـ  نگـران  هـا  خارجی نیات به نسبت همواره اساس همین بر و دنکن تلقی غیردوستانه و تهدیدآمیز مکانی را خارج جهان که
. باشـد  طلـب  توسـعه  هـاي  امپراتوري و ها مهاجرت بزرگترین مسیر در آن گرفتن قرار و ایران جغرافیایی موقعیت تاریخی، ذهنیت و تجربه این علت
 16 قـرن  از هـا  اروپایی. است کشور نیا خاصیی ایجغراف تیموقع نیهم دهنده نشان گرفته صورت خارجی مهاجمان توسط بارها که ایران اشغال
 سـال  200 تجربـه . کرد پیدا ادامه ها انگلیسی و ها روس توسط سپس و شد آغاز پرتغال و هلند توسط ابتدا که کردند تجاوز ایران قلمرو به میالدي
  . )Hunter,2010:22-17(است گذاشته جاي بر ایران خارجی سیاست بر را تأثیر بیشترین احتماالً سرد جنگ دوره مناقشات و گذشته

هـاي اروپـایی بـوده و    هـا مسـتعمره قـدرت   منطقه براي قرناین  د.اني مشابهی را پشت سر گذاشتهو تجربه آمریکاي التین نیز تاریخ کشورهاي 
ه روشـنی گویـاي سـیطره اسـتعماري بـر ایـن م       سال نطقـه از سـوي   ها مبارزه و جنگ براي کسب استقالل در تاریخ سیاسی کشورهاي منطقه ـب

کشـورهاي آمریکـاي التـین زیـر سـلطه کشـورهاي اروپـایی         ،هاي هیجدهم و نوزدهمدر سده«هاي مسلط بوده است.قدرت کشورهاي اروپاي و
یی یافتنـد. ایـن   ي اسپانیا رهـا ي استعمارید بر آزادي و عدالت از سلطهبولیوي و... به رهبري سیمون بولیوار با تاک بودند.ونزوئال،کلمبیا،پاناما،اکوادور،

هاي استعماري ایاالت متحده رفته رفته بـه حـوزه   افزون به مواد خام و تقویت گرایشعف و نیاز روزپس از استقالل نیز به علت گسترش ضمنطقه 
الت متحـده  هـایی بودنـد کـه ایـا    تئودور روزولت بخشی از اسـتراتژي  »جنگ پیشگیرانه«ي و آموزه» دکترین مونروئه«دیل شد.نفوذ این کشور تب

ي التین دست به مداخله نظـامی  د. ایاالت متحده آمریکا بارها در آمریکاکرها در این منطقه اعمال میاي قرنبراي گسترش نفوذ و استمرار آن بر
 تن نظامیـان نگهداشـ  هاي اقتصادي خود،ي نفوذ شرکتگسترش دامنه کهزد حال آن ایت از کودتاهاي نظامی به بهانه رویارویی با کمونیسمو حم
ه ایـاال   وابسته اي  آمـد جـزو اهـداف مهـم آمریکـا بـه حسـاب مـی       ت متحـده  بر سر قدرت و وابسته کردن هر چه بیشتر این کشورها ـب (ابراهیم ـب
دم مـر  ي آزادي،هانهتقدیر ظاهراً چنین خواسته که ایاالت متحده آمریکا به ب«گوید:جمله معروف سیمون بولیوار که می ).100-101:1387سالمی،
ي تـاریخی  شـود گویـاي بیـان تجربـه    طلبـان ضـد امپریالیسـت برجسـته مـی     اسـتقالل  همواره بوسیلهکه » ي آمریکا را به خاك سیاه بنشاندقاره
هاي آمریکاي التین و همچنـین جمهـوري اسـالمی بـه دنبـال      دولت شود.هاي ناسیونالیست دیده میهاي این منطقه است که در نگاه چپکشور

  باشند. ضعیف می تهايقوي و دول هايتالملل و تعدیل در روابط دولر ناعادالنه نظام بینتغییر ساختا

  

  گیرينتیجه

ژاد  نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش شکل گرفت که تقویت روابط ایران با کشورهاي آمریکاي التین  را چگونـه و در چـه   در دوران احمدي ـن
ه ویـژه ونـزوئالي دوره    توان فهمید. در پاسخ به این پقالبی می رسش این فرضیه مطرح شد که توسعه روابط ایران با کشورهاي آمریکاي التین ـب

هاي هویتی دو طرف است که در این مقطع زمانی آنهـا را بـه هـم نزدیـک کـرده اسـت. بـدین        هوگو چاوز اساساً برآمده از ماهیت دولت و ویژگی
نـژاد  ها و هنجارهاي مشترکی که بین دولت احمـدي انگارانه و با تاکید بر ارزشاز رویکردي سازه گیريمنظور در این نوشتار سعی شده که با بهره

  تر به دست داده شود.نسبتی واقعی ،و هوگو چاوز وجود داشت

اي از کمتـر دوره  امـا در  گـردد، یسـتم برمـی  باشد و به اوایـل قـرن ب  ر چه به نسبت طوالنی میگا تینن با کشورهاي منطقه آمریکاي الرابطه ایرا 
-نشـان مـی   واهد، همچنان که اشاره شد،اهمیت استراتژیکی و حتی به لحاظ اقتصادي در سطح باالیی از توسعه و تعمیق برخوردار بوده است. ش

را نشـان   با کشورهاي ایـن منطقـه  کل روابط ایران  ،دهد روابط محدود سیاسی با برخی از کشورهاي این منطقه و حجم مبادالت به نسبت پایین
توانست چندان در کانون اهـداف سیاسـت خـارجی ایـران قـرار      آمریکاي التین نمی ،تصادي و سیاسیاق دهد. با وجود این که به لحاظ امنیتی،می

ی و دهد که مناسبات سیاسی ایران با کشورهاي این منطقه همواره تـابعی از شـرایط داخلـ   بگیرد،اما وجود همین روابط به نسبت محدود نشان می
وابط ایران با کشورهاي آمریکاي التـین در قبـل از   ناسبات قدرت بوده است. رالمللی و مو نوع برخورد آن با هنجارهاي بینگرایشات نظام سیاسی 

ی و هـاي سیاسـ  المللی داشته و در قطـب ارهاي بینکارانه توام با پذیرش هنجشد که رویکردهاي محافظهیی میکشورها معطوف بهانقالب اساساً 
هـاي  اما وقوع انقالب اسالمی در داخل کشور و در سطح ملی منجر بـه تغییـر اهـداف و اولویـت     .ندگرفتئولوژیک در طیف بلوك غرب قرار میاید

 غیـر  ایـدئولوژیک،  یک حکومـت انقالبـی،   در واقع با انقالب ایرانالمللی مورد پرسش قرار گرفتند، شد و بسیاري از هنجارهاي ملی و بین سیاسی
ها و کشورهاي انقالبی قـدرت را  جنبش ها،المللی و حامی گروهرض با ساختارها و هنجارهاي بینامع هاي غربی،مخالف هنجارها و ارزش متعهد،
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مـورد توجـه قـرار     ،دبرخی از کشورهاي آمریکاي التین که تا پیش از این از مرکز توجه حکومت سابق خـارج بودنـ   ،براین اساس به دست گرفت.
در  هماننـد جمهـوري اسـالمی ایـران،     توان کوبا و نیکاراگوئه نام برد کـه ي بارز این کشورها را مینمونه ند و روابط سیاسی با آنها برقرار شد.گرفت

ـ ثهاي تحت استعمار و استو همچنین حامی محرومان و ملت استعمار... المللی غرب محور،نظام بین سیاست خارجی مخالف امپریالیسم، د. مار بودن
هاشـمی  اکبـر  سـال در دوران ریاسـت جمهـوري     16به مدت  ،پس از پایان جنگ ادامه یافت. 1988این وضعیت تا پایان جنگ تحمیلی در سال 

رفسنجانی و محمد خاتمی، رویکرد ایران در قبال کشورهاي منطقه، توسعه روابط بر اساس منـافع اقتصـادي و همکـاري بـا کشـورهاي در حـال       
اي اولویـت یافـت.   تامین نیازهاي اقتصادي و رویکردهاي توسـعه  ،ین مقطع با تعدیل برخی از وجوه ایدئولوژیک در سیاست خارجیتوسعه بود. در ا

ی و     المللی با پذیرش انتقادي هنجارهاي بینهاي داخلی در بعد بینبازتاب این نوع سیاست المللی یا به اصطالح رویکرد انتقـادي بـه جـاي انقالـب
  نه رادیکال همراه بود.تجدیدنظرطلبا

ر سـر   یهادولت ،ي آمریکاي التین و از جمله ونزوئالي داخلی ایران و تعدادي از کشورهاي منطقهي اول قرن بیستم و یکم، در صحنهدههدر  ی ـب
رخی از کشورهاي آمریکاي التـین  روابط ایران با ب. در واقع زدندرقم را ي جدیدي از تحول و توسعه روابط دو جانبه و چندجانبه کار آمدند،که دوره
ایـن   دیـدار داشـتند،   هـاي یکـدیگر  که به طور متوسط روساي جمهور دو کشور در سال دوبـار از پایتخـت   توسعه یافتاي به اندازه به ویژه ونزوئال

اي را بـه نمـایش   هـاي گسـترده  همکـاري  نیز غیرمتعهدها و غیره مانند آلبا، ايالمللی و برخی نهادهاي منطقهینها و نهادهاي بدر سازماندولتها 
المللی اتخاذ کردند. واقعیت این است که این روابط اگر چه ابعادي اقتصـادي داشـته   گذاشتند و مواضع مشترکی در خصوص بسیاري از مسائل بین

. خـورد به چشم میدو کشور  میان دياز مبادالت اقتصا نه چندان زیاديو حجم مبادالت اقتصادي نسبت به گذشته ارتقاء یافته، اما کماکان حجم 
اصـول و عناصـر    کـه  تـوان گفـت  به طور کلی در این خصـوص مـی   این روابط بیش از هر چیز بعدي سیاسی دارد.سازد که روشن میاین مسئله 

 انـد. بـوده  وزگـراي آمریکـاي التـین از جملـه هوگـو چـا      هاي چپدولت سیاست خارجی و همچنین سیاست داخلی هویتی و عقیدتی تعیین کننده
اي از اصـول و مبـانی   ،شتیران قرار دااجمهوري اسالمی انقالبی عالوه بر اینکه در بستر ساخت هویتی و سیاسی نیز نژاد همچنین دولت احمدي

آن چشـمگیرتر  وژیک انقالبی و ایدئول ي اول انقالب اسالمی ایران بوده و صبغهدهه نظام در گرفت که بیشتر یادآور وجوه ایدئولوژیکنیز بهره می
ــود ــب،ب ــدین ترتی ــوان گفــت در واقــع جمهــوري اســالمی  مــی . ب ــزوئالات ــران و ون ــی برخــی از کشــورهاي آم  و ی ــر  رحت ــین نظی یکــاي الت

ایـن   ،نماید. بـه عبـارت دیگـر   هاي همسوي آنها را تعیین میکنند که هویتبولیوي،اکوادور،نیکاراگوئه و..از اصول و هنجارهاي مشابهی پیروي می
ه جهـان در حـال توسـعه(جهان سـوم     ي از اصول و مواضعی مشترك درخصوص اقتصاد(سوسیالیسم و پوپولیسـم)،گرای رشورها با برخورداک -ش ـب

ین  داري،ضدیت با سرمایه نفی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، خواهی،گرایی و استقاللبومی گرایی)، و متـاثر از  المللـی مسـتقر   مخالفت با نظم و نظام ـب
به مثابه کارگزارانی فعـال ضـمن قـرار     مانند اسالم سیاسی و الهیات رهایی بخش،مشابه هاي تاریخی مشابه و بسترهاي فرهنگی و مذهبی زمینه

ی احسـاس هـویت   ند. این کـه آنهـا در تعامـل بـین خـود،     شتهاي همسویی دا،گرایشات و کنشگرفتن در تعاملی همسو و قابل درك براي یکدیگر
هـاي بـه حاشـیه رانـده     ها و گـروه المللی موجود و حامی ملتتجدیدنظرطلب در ساختار بین داري،ضدسرمایه ضدامپریالیستی،هاي مشابه در نقش

ه  در کنـار هـم    ،نیز که در برآورد اهداف یاد شده است دهد و حتی منافع آنها رافکري و هویتی قرار می آنها را در یک جبهه سیاسی، ،دارند شده ـب
ه   دهد. در مقابل آنچه که در مقابل آنها به صورت یک غیریت تعریف مـی قرار میر یک سوي منازعات سیاسی و هویتی د نیعنوان متحدا شـود ـب

-توان گفت که بنابر فهمـی سـازه  بنابراین، می گیرد.آماج اقدامات و اظهارات آنها قرار می ،مثابه دشمنان و حافظان نظم سیاسی و فرهنگی موجود
دهـد  هاي مشابه را نشان میها که بر عناصر مشابه و همگرا استوار است، در تعاملی بین ذهنی ایفاي نقشي برساخته این دولتهاانگارانه، هویت

کند. این درك که آنها در یک جبهه سیاسی و فرهنگـی قـرار دارنـد،    که در نهایت در کردارها،گفتارهاي و رویکردهاي سیاسی آنها بازتاب پیدا می
هاي  و هنجارهاي مشخص آنها را در کنار هم قرار داده و به سوي یـک همگرایـی و ارتقـاي مناسـبات و اشـتراك      شمنان و ارزشبا دوستان و د

، بیانگر این واقعیـت موجـود در هـر    2013تا  2005هاي نژاد و هوگو چاوز بین سالترتیب، روابط نزدیک دولت احمديدهد. بدینمواضع سوق می
  دو کشور است.
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  ع و مآخذمناب
  .منابع فارسی1

،مـرداد و  251-252،شمارهاقتصادي-ماهنامه اطالعات سیاسی، »از ساختارگرایی تا بولیواریسم«،غالم حیدر،ابراهیم باي سالمی -
 .1387شهریور 

ـ ا نیدنما جهان در غرب ازیی بازنما کیالکتیدی: خارج استیس و گفتمان زبان، مجید، زاده،بیاد -  نشـر : تهـران  ،رانی
 .1387 ،اختران

سـپتامبر از منظررئالیسم،لیبرالیسـم و    11سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از حادثه «نیا،موسويمحمدرضا پوراحمدي،حسین و  -
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 . 24 شماره ،رانیا اندازچشم
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 .1388،تهران: جمهور،مبانی حکمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین المللصانعی،علیرضا، -

گزارش اولـین سـمینار آمریکـاي    ،»الملل و تاثیرات آن بر روابـط ج.ا.ا جایگاه آمریکاي التین در نظام بین«علی،بضیائی،محمد -
 .1387المللی،،تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بینالتین
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ه نظریـه سـازه     «،منصوري مقدمجهانشیر و  ابومحمدعسگرخانی، - ه همکاري و منازعه در روابط بـین الملل:نگـاهی ـب الکسـاندر  «انگاراـن
 .1389، پاییز 40،شماره فصلنامه سیاست،»»ونت
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 .1387 تابستان ،2 شماره دوم، و ستیب
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A Constructivist View on Islamic Republic of Iran's Relations with Latin America: 
The Case Study of Venezuela 
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Though Iran's relations with Latin American countries, has a relatively long history, but 
it was still limited due to political, economic and geopolitical reasons, and had not had a 
period of prosperity and expansion except in limited periods and with a numerable of 
countries. However, a period of expansion of political relations between the Islamic 
Republic and these countries commenced since 2005 after the victory of Mahmoud 
Ahmadinejad in Iran's presidential elections, and the rise of new radical leftist in some 
of the countries in this region, especially in Venezuela. Expansion of these relations can 
be explained by a variety of reasons, and from different perspectives and approaches. 
The present paper analyzes the reasons for this expansion through a constructive view 
point. through this approach, the opposition to the domination system, the negation of 
capitalism and liberalism, colonial contexts, Third World-ism and common historical 
experiences , have been the elements of common identity that have driven these 
countries to promote the bilateral relations and wide cooperation at least in the spheres 
of politics. 
Keywords: Iran, Latin America, Constructivism, Identity, Imperialism, the Third 
World-ism, Venezuela. 

  


