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 چکیده

 یرکزم یایآس یانه،در خاورم یعمدتا در تعامالت منطقه ا یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس

 یاساسو  محوور  ینیمنافع سرزم ینتوجه به جهان اسالم و همچن ینکهو قفقاز قرار داشته است، چه ا

 یلتشوک  ینو همچن یرامونیتوسعه در مناطق فراپ یاما ضرورت هابوده است.  یخارج یاستس ینا

بول  دهوه ق  یو  از  یود، باعث گرد ینالت یکایبخش در آمر ییرها یاتبر اله یمبتن یمل یقدرت ها

 یون ا یوت بدل شوود. اهم  یخارج یاستدر س یجد یبه موضوع ینالت یکایامر یتوجه به کشورها

 یارهابا گسترش فشو  ینمتحده و همچن یاالتخلوت ا یاطبه سبب قرار داشتن در ح یژهمنطقه به و

دد توا  گور  یمقاله تالش م ین. در ایددو چندان گرد ی،در موضوع هسته ا ایرانبر  یغرب یکشورها

ه گوردد  ارائ ینالت یکایمنطقه آمر یدر کشورها یرانجامع از ابعاد حضور ا یفیدر گام نخست توص

 نیو امل به اکشور را در تع ی و اهداف استراتژ یفع ملاز  منا یتا در گام دوم بر آن اساس چارچوب

ده را متح االتیا یگاهرابطه بر جا ینا یراتتاث یستی. در گام سوم بایردقرار گ ازشناسیمنطقه مورد ب

 یبورا  ینتو ال یکایمنطقه آمر یالملل ینو ب یمنطقه ا یها یتظرف یجه. در نتیردقرار گ یمورد بررس

و  اسوی یس یپلماسوی د یاترا مورد اشاره قرار خواهد گرفت که به نظر از ضرور یرانتداوم حضور ا

 است. یاسالم یجمهور تصادیاق

 .ونزوئال، نفوذ ین،الت یکایآمر ی ،ژئوپلت یران،ا: هاکليدواژه
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 مقدمه
 یکوای آمر ی،مرکوز  یکوای آمر ی؛حووزه هوا   یمشتمل بر کشورها یمنطقه ا ینالت یکایآمر

 یووی، تووان بوه؛ بول   یمنطقوه مو   یشوورها ک ینباشد. از مهمتر یم یبکارائ یایو در یجنوب

 یکاراگوئوه، کوبا، اکووادر، ونوزوئال، اروگوئوه، پورو، پاناموا، ن      ین،آرژانت یا،کلمب یلی،ش یل،برز

 یو   یبه معنا ین؛الت یکایتوجه نمود که سخن از آمر یستی. لذا بامودو ... اشاره ن ی مکز

 یو  از  یشوتر بلکوه ب  یسوت، همگرا ن یبلوک تجار ی  یا یکپارچه یاقتصاد-یاسیس یتکل

منطقه از لحاظ سطح  ینا یمختلف است. به خصوص کشورها ییبا اجزا یاییجغراف یتکل

از آنها در سطح  ی که طبعا به هر  رندب یبه سر م یمتفاوت یاردر درجات بس یافتگیتوسعه 

 ینالت یکایامر یو کشورها یرانبخشد. روابط ا یم یمتفاوت یتنقش و اهم یالملل یننظام ب

در  یوران مختوار ا  یور الدولوه، وز خوان مفخو   سوال اسوحا    یون آغاز شد. در ا 19۰2از سال 

 یبوا کشوورها   یموودت و بازرگوان   یهوا انجام شد و عهدنامه یجنوب یکایواشنگتن، به آمر

 یدن. در زموان بوه قودرت رسو    یدبوه امضوا رسو    یلیاروگوئه و ش ین،آرژانت یل،برز ی ،مکز

رفوت   یشپو  ینطرف یهاسفارتخانه یشو تا گشا یافتروابط گسترش  ینا یحکومت پهلو

 (.  314: 1375)مهدوی، 

بوه   یشوتر ب ینالتو  یکوای حووزه آمر  یو کشوورها  یرانا یدر دوران جنگ سرد، همکار

معطوف شوده بوود. در    ستیزییستو کمون یشورو یردر مقابل اتحاد جماه اضعمو ی تحک

 یبرخو  یکوا، و آمر یوران شودن روابوط ا   یبا بحران و یانقالب اسالم یروزیپ یابتدا یسالها

نمودنود و   یوران اقدام بوه قطوع روابوط بوا ا     یلیو ش ی مکز یرنظ ینالت یکایآمر یکشورها

عورا    یلوی جنوگ تحم  یانادامه دادند. با پا یرانا بافعال به روابط  یربه شکل غ یگرد یبرخ

 ینالتو  یکایآمر یکشورها گسترش روابط با یاسی،س یرفت از انزواجهت برون یرانا یهعل

اروگوئوه، کوبوا،    یلی،شو  یدر کشوورها  یوران ا یهوا در دستور کار قرار گرفت و سفارتخانه

و بوا توجوه بوه     یدوران سوازندگ  ازافتتاح و آغاز به کار کردند.  بوا آغو   یاو کلمب یکاراگوئهن

بهبود مناسبات با غرب  یاستجمهور هاشمی رفسنجانی، س یسسیاست های عملگرایانه رئ

مبوذول   ینالتو  یکوای به آمر یو توسعه تجارت آزاد، در دستور کار قرار گرفت و لذا توجه
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 سوبات با کاهش تاکید بر گسترش منا ی،داشته نشد. در واقع حرکت در مسیر توسعه اقتصاد

 یمحمد خواتم  یدکارآمدن س یبا کشورهای درحال توسعه آمریکای التین همراه بود. با رو

 یکایبا کشورها حوزه آمر یاسیاقدام به گسترش روابط س ی،سالم یو دولت هفت  جمهور

بوه ونوزوئال و    یشانتوان به؛ سفر ا یم ینهزم ینشد. در ا یگیریتر از گذشته پ یجد یجنوب

هوگوو   یونوزوئال و کوبوا و سوفرها    یا،کلمب یدولت هفت  به کشورها اولکوبا، سفر معاون 

 یایی،اشواره کورد )ضو    یوران کشورها بوه ا  ینا یاسیمقامات س یگردکاسترو و  یدلچاوز و ف

(. آغاز پروژه های اقتصادی مشترک با ونزوئال برای تولید تراکتور، سیمان و کارخانوه  1385

 های خودروسازی، نشانه ای بر روابط سیاسی دو طرف بود.

نوافع  م یکوه در راسوتا   یکوا؛ آمر یالیس گرا و ضد امپرچپ یهاگرفتن حکومت قدرت

را وارد مرحلوه   ینالتو  یکوای بوا آمر  یوران قرار داشوت، روابوط ا   یزن یرانا یاسالم یجمهور

 ین،واسوکز در اروگوئوه، کرشونر در آرژانتو     یول، کار آمودن لووال در برز   یکرد. رو یدیجد

و  ی تور تحکو  و از همه مهو   یکاراگوئهو اورتگا در ن دورکورئا در اکوا یوی،مورالس در بول

 یتاز هو یهمگ یواری،انقالب بول یامنطقه ییهمگرا یدهعنوان مرکز ابسط قدرت چاوز به

 یکه شعار اصول  یکاکرد. مبارزه با آمر یم یتحکا یکایی،آمر یهااز قدرت یو مستقل یدجد

بوه انودازه    یکشوور  یچبوود کوه هو    صوتی بود، فر ینالت یکایاز رهبران نوظهور آمر یاریبس

کند. لذا جمهوری اسالمی ایوران بوا    یبردارتوانست از آن بهره ینم انیرا یاسالم یجمهور

 حیواط  هموان  واقوع  در –عزمی راسخ تصمی  گرفت تا در میان کشورهای آمریکایی التوین 

 یون ایوران در پیشوبرد ا   یاصول  متحودان . آورد بدسوت  خوود  برای پایگاهی -آمریکا خلوت

از  یدر گزارشو  ی ودند که مرکز اورشلسیاست روسای جمهور ونزوئال، اکوادور و بولیوی ب

(. پوس از آن اسوت کوه    Segall ،2۰11کنود )  یم یادآن به مثابه سکوی پرتابی برای ایران 

منطقوه   یون ا ینمووده و بوه کشوورها    یمنطقه مکرراً ابراز نگران یندر ا یراناز نفوذ ا یکاآمر

 هشدار داده است. یرانبا ا روابط ی درباره تحک

منطقه  یدر کشورها یراناز ابعاد حضور ا یفیتا اوال توص ی مقاله تالش دار یندر ا لذا

منطقه  ینکشور را در تعامل به ا ی و اهداف استراتژ یو منافع مل ی ارائه کن ینالت یکایامر
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 یمتحده را مورد بررسو  یاالتا یگاهرابطه بر جا ینا یراتتاث یا. ثانی قرار ده یمورد بازشناس

 یبورا  ینالتو  یکایمنطقه آمر یالملل ینو ب یمنطقه ا یها یتظرف یزآخر ن. دست دهی قرار 

 .ی را مورد مطالعه قرار ده یرانتداوم حضور ا

  یاهداف و منافع مل چارچوب

 ینالت یکای: گسترش روابط با آمرالف

هوا و ابزارهوایی    ها روش از اهداف، جهت گیری یاخارجی را باید مجموعه  سیاست

در نظرگرفت که ی  حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین المللی به منظور دست 

یابی منافع ملی دنبال می کند. لذا وظیفه سیاست خارجی در درجوه اول؛ حفوا اسوتقالل و    

ری و نظوامی اسوت   تامین نیازهای اقتصادی تجوا  دوم؛تمامیت ارضی کشور است در درجه 

سومین وظیفه؛ تامین پرستیژ بین المللی و در نهایت؛ ارتقاء توانمندی ی  کشوور در بسوی    

در جهان معاصر، حوزه منافع کشوورها   یروابط خارج یدگینیروهاست. به جهت در ه  تن

 یکشورها در تالش برا مهشود؛ ه یگوناگون باعث م یها یتو مز یازهاتر گشته و ن یعوس

 یبوه کشوورها   یران. روابط ایایندبر ب یکدیگربا  یسازنده ا یاقتصاد یاسیرابطه س یبرقرار

باشد. البته توجه به آمریکای التین از منظر  ینم یامر مستثن یناز ا یزن ینالت یکایمنطقه آمر

پوس از   ؛ارزشهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز قابل پورداختن اسوت چوه اینکوه    

حول شکل گرفته در عرصه سیاسوت خوارجی بوا الهوام از مبوانی      پیروزی انقالب اسالمی ت

ارزشی دین مبین اسوالم، رویکورد جدیود توجوه بوه کشوورهای اسوالمی و مستضوعفین و         

بوه روشونی ارجحیوت هوای      یوز کشورهای جهان سوم را توصیه می کرد. قوانون اساسوی ن  

ا بوه ترتیوب   سیاست خارجی را روشن ساخته و آن ارتباط سیاسی با چهارگروه از کشووره 

اولویت؛ همسایگان، کشورهای مسلمان، کشورهای جهان سوم و کشورهایی که به نوعی از 

باشد. آنچوه کوه   نیازهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و یا نظامی ایران را برطرف سازند، می 

ایوران بوا ایون     میدر آمریکای التین به وقوع پیوست و افزایش تعوامالت جمهووری اسوال   

توامان از هر دو منطق ارزشها و منافع پیروی می کند. چورا کوه بوه قودرت      منطقه؛ به شکل

کوه نسوبت بوه     ینالت یکایآمر یدر کشورها یجمهور یروسا یاها  ی از رژ یبرخ یدنرس
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هسوتند؛ باعوث ترغیوب ایوران و پوذیرش       ای¬ینانوه بدب یکردرو یدارا یکاامر یها یاستس

از آنکوه   یشمنطقه بو  یندر ا یرانحضور ا دیدگاهایش در منطقه می شود. از سوی دیگر اما

در جهت کسب منوافع   یدولت ینکند در حوزه روابط ب یداپ یدئولوژی با ا یاجتماع یتماه

شاهد مثال این امر تفاوت های عمیوق  (. 1388بوده است )متقی،  ی و اهداف استراتژ یمل

مبنوای اصوول؛    فرهنگی، دینی و اجتماعی میان ایران اسالمی و حکومت هایی است که بور 

ناسیونالیس  و...، در ونزوئال، بولیوی و ... وجود دارد. لذا بیش از  یالیس ،سوس یس ،سکوالر

مشترک بتوانود روابوط ایوران بوا آمریکوای التوین را        یاینکه همگرایی فرهنگی و ارزش ها

 یحدر منطقه را توض یرانرفتار ا اکند ت یتوضیح دهد، این منطق منافع ملی است که کم  م

 .(Farah ،2۰12: 45دهد )

 یدارا ینالتو  یکوای منطقوه آمر  یران،ا یاسالم یجمهور یخارج یاستس یداز د اصوال

دوجانبوه و   یهوا  یتواند موجد همکار یاست که م یاریبالقوه و بالفعل بس یها یتوانمند

تواکنون بوا فعوال کوردن      یوران ا یاسوالم  یراستا جمهوور  ینباشد. در هم یرانچندجانبه با ا

روابوط   ی توسعه و تحک یقاست در وهله اول از طر ردهک یمنطقه سع ینخود در ا استیس

جنووب  -جبهه مقاومت و گسترش محور جنووب  یتتقو یبا این کشورها، ضمن تالش برا

مبادرت کند. عالوه  یزمنطقه ن یخود با کشورها یاسیو س یبه توسعه و بسط روابط اقتصاد

چنود   یجهوان  یجواد ا للوی، الم یندگرگون ساختن نظام بو  در ینالت یکایاستعداد آمر ین،بر ا

تطوابق دارد و بوه هور دو     ینهزم یندر ا یرانکامال با اهداف ا یکاآمر یهژمون یدو تحد یقطب

اهداف فوو    یساز یادهپ یشتریبا قدرت ب ینهزم یندر ا ییدهد تا با همگرا یطرف اجازه م

 یکوی  وانبه عنو  ینالت یکای(. گسترش روابط با آمر1387 ی،لفورک ی)احمد یندرا دنبال نما

 یراهبورد  یلبه دال یراخ یدر سالها یاسالم یجمهور یخارج یاستس یها یریاز جهت گ

 ینب یدجد یاتحاد و ائتالف ها یجادبا ا یرانا یخارج یدات.کاهش تهد1: یداتخاذ گرد یلذ

 یبه منافع ملو  یلن یبرا یرجخا یاستدر س یدجد یها یتفرصت ها و ظرف یجاد.ا2 یالملل

 .(HajiYousefi ،2۰1۰: 15) یرانا ستراتژی .گسترش عمق ا 3و 
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   ی: توسعه عمق راهبردب

جمهووری اسوالمی    یاییمنطقه آمریکای التین در دایره اولیه حوزه امنیتی جغراف اگرچه

بور منوافع و امنیوت     یران،منطقه به واسطه حضور ا ینایران قرار ندارد، لیکن برخی مسائل ا

تأثیرگذار خواهد بود. ضومن تهدیودزدایی و فرصوت سوازی بوه عنووان        یاسالم یجمهور

ایران نیازمند این است که با ساز و کارهوای بلندمودت از    ی،اولویتهای اولیه سیاست خارج

گوذاری مشوترک( و   جمله راهبردهای فرهنگی، ابزار تجاری و اقتصادی )از جملوه سورمایه  

 یوت ماسی عمومی در منطقه، به جایگاهی برسد که موقعیت نفوذ خود را در تثبتقویت دیپل

 یکوی کنود؛   یم یگیریپ ینالت یکایرا در منطقه آمر یهدو سو یراهبرد یرانسازد. در واقع ا

 یانوزوا  یو توالش بورا   یبرناموه هسوته ا   یول به دل یالملل ینب یها ی تحر یطدر شرا ینکها

متحوده در   یاالتا یهاهرم فشار عل یجادو ا یاسیس یها تیبه دنبال کسب حما یرانکشور، ا

بواز   یپلماتیو  د و یاقتصاد یدر جبهه ها ییبه همگرا یگرباشد. مورد د یم ینالت یکایامر

 یاقتصاد یبه عنوان قدرت ها ینو آرژانت یلراهبرد بر روابط با برز ینگردد، که محور ا یم

از  یعوار  یوادی که بر عکس ظاهر رابطه با ونوزوئال، توا حود ز    یمنطقه استوار است. روابط

از این منظر، جمهووری   .(Farah ،2۰12: 15باشد ) یشده م ینهو نهاد یشخص یپلماسید

بازرگانی)بوه عنووان ابوزار    -روابط دیپلماتی ، انرژی، اقتصادی ایران شبکه گسترده میاسال

بانو  مشوترک بورای دور زدن    اصلی جلب حمایت کشوورها( و موالی )از جملوه تاسویس     

حفوا   یووی اکووادر، ونوزوئال و بول   یژهها( را با کشورهای منطقه آمریکای التین به وتحری 

حوزه صنعت، احداث نیروگاه، عقد قراردادهوای کوالن    درکند و این در حالی است که می

 گسوترش  یگور د یبخشود. از سوو  مخابراتی و غیره سطح همکاری خود با آنها را ارتقا موی 

 ی،اقتصواد  یفرصوت هوا   یجواد در ا ین،و آرژانت یلنوظهور مانند برز یتعامالت با اقتصادها

 ینقش یران،ا یبرنامه هسته ا از یکشورها ینا یتحما یتاو نها یهسته ا یها یانتقال فنآور

کشورها در وقت  ینشده توسط ایران در ا یجادهای اکند. زیرساخت یم یفارا ا یجد یاربس

علیه ایاالت متحده آمریکا  ی اورشل یشکدهد به تهران کم  نمایند تا به زع  اندتوانننیاز می

یا منافع غرب در آمریکای التین در سناریوهای مختلف بکار گرفته شووند: اگور تاسیسوات    
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ای ایران مورد حمله اسرائیل و یا آمریکا قرار گیرد، یا اگر حس انوزوا و محاصوره در   هسته

ید گردد، مطمئناً تهران تالش خواهد کرد تا شاید بحران دیگوری  محافل مختلف ایران تشد

(. لذا Segall ،2۰11ریزی نماید )را مشابه با مدل بحران موشکی کوبا علیه واشنگتن برنامه

جهانی خود، به سمت  یگاهجا یها و برای ارتقاایران به دنبال راهبرد حرکت از کنار تحری 

 کرد.کشورهای آمریکای التین سو  پیدا 

 ینالت یکایایران در منطقه آمر یپلماسید ابعاد

 یپلماتیکد یاسی: نفوذ سالف

 یتاستمرار حما ی،امنطقه یدجد یساختارها یجادبه ا ینالت یکایآمر یکشورها تمایل

 ی،خوارج  یاسوت در س یوی گرافعوال  یوق از طر المللیندر نظام ب یدجد یچندقطب یست از س

 یبرا ییپا یجا یکا،خلوت آمر یاطقرار داد تا در ح یرانا یاررا در اخت یمتعدد یهافرصت

خود باز کند. در واقع نفس حضور ایران در منطقه ای دور دست به لحواظ جغرافیوایی کوه    

پیش از این تصور می رفت که در سایه آمریکا قرار دارد، وزن بین المللی و پرستیز جهوانی  

میل جمهوری اسالمی ایوران بوه توسوعه    را برای جمهوری اسالمی به ارمغان می آورد. این 

ای با آمریکوای التوین، در درجوه اول بوه منظوور اتخواذ مواضوع مشوترک در         روابط منطقه

هوای  المللی صورت می گیرد. به گونه ای که اسوتفاده از پتانسویل  خصوص مسائل مه  بین

ای موعهبرداری از قدرت مجسیاسی منطقه برای کسب حمایت در مجامع بین المللی و بهره

المللی ایران از جمله حقو  و نفرادی کشورهای منطقه آمریکای التین برای حل مسائل بین

ای کامال در مسیر  تحقق اهداف ملی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. بشر و پرونده هسته

ای به شکل متقابلی به افزایش فرصوت هوای   و در سطح دیگر، تقویت روابط سیاسی منطقه

ایوران در   یتعداد سفارتخانه هوا  ینکههمکاری های تجاری نیز می انجامد. چه ا اقتصادی و

(. در Johnson ،2۰12تقریباً دو برابر شده اسوت )  2۰۰5التین در مقایسه با سال  یکایآمر

 یراموونی پ یطمح یزاز عوامل قدرت و ن یلباشد. برز یبرجسته م یاربس یلنقش بزر یانم ینا

برخووردار اسوت. در    یالملل ینو ب یمنطقه ا ییقدرت نما یندراف یریتمد یبرا یمساعدتر

تواند  یمحسوب شده و م یکاآمر یتموقع یبرا یمحور، چالش برزیل یجنوب یکایواقع آمر



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1399 زمستان، 31 شماره ،چهارمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 142

 

 .(Sotero & Armijo ،2۰۰7: 34کشوور مودد رسواند )    ینا یالملل ینب یگاهبه افول جا

 یلوا،بوا اسوتقبال لووال داسو     یول رئویس جمهوور سوابق در سوفر بوه برز      نوژاد یدکتر احمود 

و  ییاروپا یاز کشورها یاریبس یمواجه شد که انتظار آن از سو یل،سابق برز جمهوریسرئ

بوود. موورد    یغربو  یکشوورها  یاو رسوانه  یغیتبل یکردو این برخالف رو رفتینم یکاآمر

شکسوت   دیگر را می توان به توسعه روابط با ارژانتین اشواره نموود کوه البتوه مهمتور از آن     

فضای ایران هراسی با توجه به پرونوده آمیوا بوود. توافوق ایوران و آرژانتوین جهوت ایجواد         

 یو  دو کشوور باعوث گردیود، رژ    یوان م یبه موارد اختالف یدگیرس یمشترک برا یسمیمکان

لقب گیرنود. ژنورال داگوالس فریوزر، رئویس سوتاد        یاآم یبازنده بزرگ پرونده یونیستیصه

را در خصووص فعالیوت ایوران در ایون      یقه آمریکای جنوبی سندفرماندهی آمریکا در منط

بوود؛ جمهووری اسوالمی ایوران در      یوده گرد یدنمود که در آن تاک هارائ یکامنطقه به سنا آمر

المللوی مورتبط بوا    های بینراستای پشتیبانی از اهداف سیاسی خود نظیر کاهش تاثیر تحری 

رسود کوه   دهود و بوه نظور موی    ای ادامه میهای همچنان به گسترش روابط منطقبرنامه هسته

المللوی،  روابط ایران با ونزوئال بر پایه منافع مشترک استوار اسوت: اجتنواب از انوزوای بوین    

 (.Segall ،2۰11دسترسی به فناوری نظامی و نفتی،... )

 ینید یجترو یها یت: فعالب

کنند که زندگی میمیلیون نفر مسلمان  4.5-6در سرتاسر منطقه آمریکای التین حدود  

اکثریت آنها سنی بوده ولیکن اقلیتی از شیعیان نیز وجود دارند. نقاط مسلمان نشین با تاکید 

بر حضور شیعیان پایگاه مناسبی برای حضور ایران است ه  از لحاظ پیشبرد اهداف انقالبی 

ن و ه  از حیث گسترش حوزه نفوذ و اثرگذاری. حضوور ایوران در میوان جامعوه مسولمانا     

آمریکای التین، با هدف صدور انقوالب اسوالمی و اساسوًا معرفوی و تبلیوم اسوالم شویعی        

صورت می گیرد که نهادهوایی نظیور سوازمان جهوانی اهول بیوت و اشوخاص بسویاری در         

(. البتوه  Segall ،2۰11) ارنود های گسترده اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مشوارکت د فعالیت

د فرصت های فراوان و تثبیت جایگاه ایران در منطقه، این حضور مذهبی ایران در کنار ایجا

منجر به ی  رشته فعالیت های رسانه ای و سیاسی مبتنی بر ایران هراسی نیوز شوده اسوت.    
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 یتندرو الماس یچه اینکه فضای رسانه ای و اندیشکده های غربی مرتبا از صدور آموزه ها

 یکوردی با رو یرانا»کته تاکید دارند که؛ ابراز نگران کرده و بر این ن ینالت یکایبه آمر یعهش

بخوش   یوق مسلمان است تا از طر یشاناز نوک یستیترور یگروهها یلدر حال تشک یتهاجم

متحوده   یواالت برای عملیات های تروریستی به داخول ا  یکا،آمر یتر مرز جنوب یفضع یها

(. اعوالم توالش   Sullivan & Beittel ،2۰13رک:  یشوتر )جهوت مطالعوه ب   دنفووذ کننو  

تروریستی نافرجام در فرودگاه جان اف کندی نیویورک توسوط نماینوده مسولمان مجلوس     

، باعث گردید تا شانتاژهای رسانه ای گسوترده  2۰1۰کشور گویان به نام عبدالقدیر در سال 

ن تندرو اع  از شیعه ای درباره تالش ایران و حزب اله برای آموزش تروریست های مسلما

و یا سنی در منطقه آمریکای جنووبی بوه ویوژه کشوورهای دارای جمعیوت مسولمان نظیور        

 سورینام و گویان صورت گیرد.

 عمومی  یپلماسیو د ی: فرهنگج

محوروم   یغورب بورا   یفشوارها  یلبه دل یخارج یاستدر سالهای اخیر عرصه س ایران

بوده است. به ویژه اینکه چهره کشور  یادیز یاشاهد تنگناه یاهسته یاز فناور یرانکردن ا

در تمام سالهای پس از انقالب اسالمی، همواره مورد تهاج  دشمنان و تبلیغوات رسوانه ای   

از ایران در منطقه آمریکای التین بر اساس تبلیغوات منفوی    جودقرار داشته است. تصویر مو

رفته بود که؛ فاصله جغرافیایی دستگاههای خبری و اطالعاتی غربی و عمدتاً آمریکا شکل گ

بر علت بود. در چنین فضایی و البته  یدبا این کشورها، مز یرانو  نبود روابط فرهنگی ا یادز

ضدآمریکایی و استقالل طلبوی موجوود در آمریکوای     یبا توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگ

ماسی عمومی التین، دولت نه  و ده  جمهوری اسالمی تالش گسترده ای را در جهت دیل

آغواز نموود. موفقیوت نسوبی ایوران در       المللی،ینبا شعار ضرورت عادالنه شدن مناسبات ب

با گرایش چپ و ضود   ییبه دلیل روی کار آمدن رؤسا یمنطقه آمریکای جنوبی، البته تاحد

 یشوتر ب یدتوان با تاک یهوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئال بود، لکن م یرلیبرال دموکراسی نظ

داشت. ایون بعود از روابوط بوا      ینبر مردم آمریکای الت یمثبت یراتماسی عمومی، تاثبر دیپل

 ایودار دهی و پشتیبانی از ی  رابطه متووازن و پ توجه به نقش خطیر افکار عمومی در شکل
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از اهمیت بسیاری برخوردار است.  بواسطه همین مسئله، ایوران   یرسم یپلماسیو د یاسیس

جمهور کشورهایی همچون برزیل و ونزوئال، تا حدودی خود  با استفاده از حمایت رؤسای

را در منطقه معرفی کرده و با استفاده از سرمایه گذاری بر قشر فقیر آمریکای جنوبی عموال  

تصویر مثبتی از خود در آمریکای جنووبی ترسوی  کورده اسوت. از دیگور مووارد در جهوت        

ری و برون مرزی جمهووری اسوالمی   دیپلماسی عمومی ایران، استفاده از رسانه و شبکه خب

ایران )هسیپان تی وی( بوده است که توانسته است به صورت نسبتا خوبی کشور و فرهنگ 

 .(Johnson ،2۰12: 11جمهوری اسالمی ایران را به مردم آمریکای جنوبی معرفی کند )

تماسهای  شاید مهمترین نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که ایران

های زبان فارسی و فرهنگی گسترده ای در منطقه بوجود آورده است. ایالن برمنایجاد کرسی

ای، تأسویس  های منطقه،  برگزاری سمینارها و جشنواره هوای  دوره ایرانشناسی در دانشگاه

شعبه خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در شهر ریودوژانیرو، تأسویس رایزنوی فرهنگوی و    

تی ایران با کشورهای منطقه آمریکای التوین از جملوه فعالیوت هوای فرهنگوی      انجمن دوس

صووورت گرفتووه در روابووط ایووران بووا منطقووه آمریکووای التووین اسووت )خبرگووزاری فووارس، 

شورای سیاست گذاری خارجی آمریکا با  یقاتیبرمن معاون موسسه تحق یالن(. ا4/6/1387

ایران این کار را با فعالیت های هفده مرکز  ید؛گو یم یرانا یفرهنگ یها یتفعال ییبزرگنما

دهود.   یفرهنگی رسمی خود در منطقه و همچنین تماس با گروههای بومی منطقه، انجام مو 

از طریق شبکه ای از « دعوت»همزمان با برنامه موسوم به  غیاما این تماسها و فعالیتهای تبلی

ود کوه در کشوورهای شویلی،    شو  یم یلتکم یستیغیررسمی ایران با اهداف ترور یندگاننما

گویان و پاراگوئه واحدهایی محلی ایجاد و از این طریق با سران اسالمگرای محلی ارتبواط  

 (.Berman ،2۰13برقرار کند )

 د: تعامالت اقتصادی 

بوا   یتالش در بهبود تجوارت و روابوط اقتصواد    یدئولوژی ،و ا یاسیاز ارتباط س فراتر

اهداف ایران در منطقه آمریکای التین اسوت. جمهووری   از جمله  ینالت یکایآمر یکشورها

اسالمی ایران با توجه به اهمیت روابط اقتصادی به تنظی  روابط سیاسی، راهبرد جدیدی را 
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در توسعة روابط سیاسی بر پایه متنوع سازی مقاصود تجواری در منطقوه آمریکوای التوین،      

بوه کشوورهای منطقوه را در    متوازن ساختن روابط سیاسی و اقتصادی و افوزایش صوادرات   

اسوتفاده از ظرفیتهوای    -1دستور کار قرار داده است. این رویکرد جدیود البتوه بوا اهوداف؛     

توسوعه   -3فنی و مهندسی،  تجذب سرمایه و صدور خدما -2اقتصادی و تجاری منطقه، 

متنوع سوازی بازارهوای وارداتوی ایوران،      -4بازارهای صادراتی جمهوری اسالمی ایران  و 

و  یوران ا یوان م یتوراز تجوار   ی(. به طور کل4/6/1387رت می گیرد )خبرگزاری فارس، صو

 یندر توام  ینقوش مهمو   ینالت یکایآمر دهدیامر نشان م ینمثبت است که ا ینالت یکایآمر

 یو مهندسو  یفنو  یازهوای ن یندر توام  یسوه  بزرگو   یوران ا یوز دارد. همزمان ن یرانا نیازهای

، حج  تجارت ایران و کشوورهای منطقوه سواالنه    2۰۰5ال منطقه دارد. تا س ینا یکشورها

میلیوارد   6/3این رق  تقریبا دوبرابر شد و بوه   2۰12میلیارد دالر بود، اما در سال  3/1حدود 

روابوط   ین،الت یکایبا آمر یرانمناسبات ا یع(. اگر چه در توزBerman، 2۰13دالر رسید )

منطقه است، اما مناسبات  ینا یکشورها یگرروابط تهران با د یبرا ییو ونزوئال، الگو یرانا

داده  یونود پ ینالتو  یکوای را به آمر یرانا یگریاز هر زمان د یشب یزن یلیاتهران و براز ی نزد

شری  تجاری ایران در منطقه است. حج  تجوارت   بزرگتریناست. در حال حاضر، برزیل 

 (. Berman ،2۰13رد دالر است )میلیا 2/2ساالنه دو کشور در حال حاضر حدود 

ماهوه نخسوت سوال     6در  یلو تجارت برز یعوزارت توسعه، صنا یبراساس آمار رسم

بوه   تنسوب  یدرصود  51۰ یشیکشور از افزا ینبه ا یرانا یاسالم یصادرات جمهور 2۰1۰

 یوران به ا یلمدت صادرات برز ینبرخوردار بوده است. البته در هم 2۰۰9مدت مشابه سال 

اسوتفاده از فرصوت    ییود بوا تا  یوران وقوت ا  جمهوور یسرصد رشد داشته است. رئو د 58 یزن

 2۰15تا سال  یلو برز یرانا یباور بود که حج  مبادالت تجار ینمشترک بر ا هاییهمکار

 یها یسیونبار جلسه کم یزده(. تاکنون س139۰ ی،)مرشد یابدیم فزایشدالر ا یلیاردم 1۰به 

سوفر   یز،و کوبا برگزار شده است. در مورد ونزوئال ن یرانا یکیو تکنولوژ یمشترک اقتصاد

شورکت در نشسوت سوران عودم تعهود       یبورا  2۰۰4جمهور وقت خاتمى، در سوال   یسرئ

سواخت   ی؛سوفر قراردادهوا   ینکشور بود. در ا ینبا ا یرانا یسرآغاز روابط گسترده اقتصاد
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بوه   Centauroمونتاژ خودرو )سمند به نوام   یوار،بول یودادکارخانه تولید تراکتور در س ی 

و نیوز   (VENINSAخودرو و شورکت ونزوئالیوی ونینسوا     یرانعنوان محصول مشترک ا

 (.Farhi ،2۰12منعقد گردید ) یرانسایپا ا یبا همکار  Turpialقرارداد تولید خودروی

هو  در  کار آمودن دولوت ن   یپس از رو یژهو بو یراخ یو ونزوئال در سالها یرانروابط ا

 یسویون مدت دو کشور شش اجوالس کم  ینا یکه ط یرو به رشد بوده به طور یاربس یرانا

 یادداشوت در قالوب توافقناموه و    یسند همکوار  2۰۰از  یشرا برگزار و ب یمشترک همکار

دالر  یلیوارد از پون  م  یشآنها ب یمختلف امضا کرده اند که ارزش تجار یها ینهتفاه  در زم

مختلوف؛   یهوا  ینوه توافقناموه در زم  یتووان بوه امضوا    ینوان مثال مو شود. به ع یبرآورد م

(، مسکن)احداث یگو)کشت و پرورش م یانو آبز یالتو کاشت برن (، ش ید)تول یکشاورز

و  یود جد ی)احداث راه هوا  یدر ونزوئال(، راه و ترابر یرانتوسط ا یهزار واحد مسکون 1۰

(، یور ماهوان ا  یموایی کاراکواس توسوط شورکت هواپ    -تهران  ی خط پرواز مستق یراه انداز

آب و فاضوالب(،   یهتصوف  یسوت  شبکه س یجاد)ا یستز یطبر (، مح یروگاه)احداث نیانرژ

 یل)تشوک  ی(، مالیماریهامبارزه با ب یواکسن برا ید)تول یو تکنولوژ یعلم یتهایظرف یتتقو

لبته اینهوا صورفا بخشوی از پوروژه     (، و ... اشاره کرد. ایتیدو مل یصندو  مال یمجمع عموم

 یها یشکدهاند یهای صنعتی و خدماتی ایران در ونزوئال را تشکیل می دهند. به گفته برخ

ادعوا سوپاه    یون گوردد و طبوق ا   یمو  یزن یهمکاری ایران و ونزوئال شامل موارد نظام ی،غرب

 یبرخو  مسئولیت سواخت پایگواه موشوکی ایوران در ونوزوئال و      ی،اسالم نقالبپاسداران ا

های را تکذیب کرده اسوت( را برعهوده دارد    )که وجود چنین پروژه یهسته ا یها یتفعال

(Segall ،2۰11 سفر سال .)یویس سوفر ر  یناولو  یووی، نوژاد بوه بول   یمحمود احمد 2۰۰7 

 ییطرحها یبه منظور توسعه روابط، اجرا نآ یانبه آن کشور بود که در جر یران،ا یجمهور

 یپون  سواله بوه امضوا     یدوره ا یدالر در الپواز طو   یلیوون م یکصد و یلیاردم ی به ارزش 

 (.3/8/1389 یرنا،)ا یدمقامات دو کشور رس

بوا روابوط    یوران، ا یخوارج  یاسوت عودم تعهود در س   یانست که اصل ضورور  واقعیت

در آمریکای التین پیوندی جدی خورده است. تأسیس دفترهای تجاری  یاسیو س یاقتصاد
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پاناما،  تأسیس شرکت مشوترک   -در شهرهای مه  منطقه آمریکای التین از جمله سانپائولو

بازرگانی با تعدادی از کشورهای منطقه، تأسیس بان  مشترک و صندو  مشترک با ونزوئال 

ضویت در بان  جنوب، تأسیس شرکت مشترک به منظور اجرای پروژه در سایر کشورها، ع

( 4/6/1387های نفتی، پتروشیمی و حمل نقل و ... )خبرگوزاری فوارس،   برای اجرای پروژه

از جمله زیرساخت های اقتصادی و همکاریهای اقتصادی است در آمریکای التوین توسوط   

ی بورای اجورای   ایران پایه ریزی شده است. که البته در کنار موراد فو  قراردادهای متعودد 

ژه های توسعه ای در این کشورها و خدمات فنی و مهندسی را نبایستی فراموش نمود. پرو

در کنار این امر البته بسیاری از برنامه های اقتصوادی ایوران در منطقوه آمریکوای التوین بوه       

سرانجام نرسیده است. اکثریت هفده میلیارد دالری که در پروژه های مشترک بوین ایوران و   

نزوئال در طول دوازده سال گذشته منعقد شده بوه ثمور ننشسوته اسوت. کوبوا، اکووادور و       و

بولیوی نیز باآنکه روابط دیپلماتی  گرمی با ایوران دارنود کوه علوت آن نیوز مخالفوت ایون        

(. در Misztal ،2۰13کشورها با آمریکا است، روابط تجاری قابل توجهی با ایران ندارند )

ایران برای ساخت و توسعه یو  بنودر در سوواحل     2۰۰8تعهد سال  این میان می توان به 

 (.Goodman ،2۰13نفت در اکوادور، اشاره نمود ) یشگاهپاال ی و  یکاراگوئهن

 ینالت یکایدر آمر یبر سر نفوذ منطقه ا یکاو آمر یرانا یتیامن-یراهبرد تخاصم

 یخارج یاستتخاصم در س یها یشه: رالف

کوه   یموضوع ینتر یاز اصل یکی ین،الت یکایآمر یکشورها و یرانروابط ا یبررس در

 یخارج یاستس یکردکه رو یدی . دیکاستمتحده امر یاالتدهد، مسئله ا یخود را نشان م

و  یمنافع محور بووده و بوه دنبوال کسوب منوافع اقتصواد       ین،الت یکایدر روابط با امر یرانا

ابوراز   یو صرفا برا یجانیه یکرد،رو ینا یکه. لذا درحالاشدب یم یمل یتامن یبضر یشافزا

 یاستس یندر تدو ی،از موضوعات اصل یکی یکاباشد، اما باالخره امر ینم یکابا آمر یدشمن

بور   ین،التو  یکوای و آمر یوران روابوط ا  یرتاث یاست. لذا بررس یرانا ینیالت یکایآمر یخارج

 یواالت ا ینکوه؛ چوه ا  بدان پرداخت یدکه با تاس یا یاز مباحث اساس یکامتحده آمر یاالتا

خلووت خوود    یوات را ح ینالتو  یکایمونروئه، آمر ینو بر اساس دکتر 1823متحده از سال 
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قورن نووزده ،    یاروپا یر؛خود نظ یکرده و همواره نسبت به حضور دشمنان و رقبا یفتعر

 یوران رابطه ا اتمنطقه به شدت موضع گرفته است. اثر یندر ا یرانا ین و ا ی،اتحاد شورو

مورد  یلتوان در دو سطح تحل یمتحده، را م یاالتا یبر منافع و راهبردها ینالت یکایو آمر

گردد و نقش  یالملل باز م یناول؛ به گستره و ساختار نظام ب یلقرار داد. سطح تحل یبررس

ن یو کورده انود، در ا   یفخود تعر ینظام برا یندر ا یاسالم یو جمهور یکاکه آمر یتیو هو

. سوطح  یورد گ یبحث صورت م یخارج یاستس یو از منظر ارزشها یجابیسطح به شکل ا

متحده را مدنظر  یاالتا یدر منطقه برا یرانحضور ا یداتتوجه به منافع و تهد یل،دوم تحل

 بر منطق منافع؛ مقدورات و محذورات استوار است.  یدهد و به شکل سلب یقرار م

کوه   شوود یمحسوب مو  ییخاز نقاط عطف تار یکی یرانا یانقالب اسالم یریگ شکل

نظوام   یوین و تب یموجود نظام جهوان  یالملل را نقد فضا ینب یخود در فضا یخیرسالت تار

انقوالب   یمقاوموت البتوه در طوول سوالها     یالملل مطلوب قرار داده است. عنصر ارزش ینب

 یهکه عل یریفراگ هاییتو محدود ینظام جهان رد یکاآمر یتهاجم یبه جهت الگو یاسالم

معطوف بوه مقاوموت در    یاراده یشکرده است، منجر به افزا یجادا یرانا یاسالم یجمهور

را محول برخوورد    یاست. لذا گفتمان مقاومت عرصه جهوان  یدهگرد یرانا یخارج یاستس

همگورا بوا    فتارهوای را موظوف بوه اتخواذ ر    یوران دانود و ا  ینظام سلطه با جبهه مقاومت م

 یوایی جغراف یحووزه  یو  البته مربوط به  یزجبهه مقاومت نکند.  یم یمقاوم جهان یاناتجر

متحوده )در چهوارچوب    یواالت از درون ا تووان یمقاومت را مو  یها. نشانهیستن یمشخص

 گرایوی یت)هو یجنوب غرب یایآس یقا،و افر ینالت یکای( تا آمریتاسترجنبش مقابله با وال

اسوت   یدرحال ین(. اینترنتیمنابع ا :1391 ی،( مورد مالحظه قرار داد )متقیاسالم یاریدو ب

ابرقودرتها و   یهوا  یاز انتقال قدرت، کاهش توانمند ینیالملل سلطه، دوران نو ینکه نظام ب

 یوود،جد یتیکیژئوووپل کنوود. در هندسووه  ینوظهووور را تجربووه موو  یقوودرت هووا  یووزشخ

اسوت   یوده رو گردروبوه  یور متقابل فراگ یاز واکنش ها اییهبا نشانه یکاآمر گراییی هژمون

 ینبه صحنه ب یهو بازگشت روس یلهند و برز ین،چ یزی(. بازخینترنتی: منابع ا1391 ی،)متق

 ینب یگذار یاستساخته و در س یررا متغ یجهان یاستس یتیکیژنوپول یسرمشق ها ی،الملل
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 یقودرت هوا   یوف، ط یون ه است. به باور ایافتالملل، بازتاب  یننظ  ب یگرانهمه باز یالملل

ندارنود و   یتوام و تموام   یهمسوئ یکاییآمر یغرب یادیبن یزش ها و هنجارهانوظهور با ار

بماننود   یبواق  یجهوان  ینظوام حکمرانو   یههنجارهوا در حاشو   یون ا یرشاز پوذ  یشتا پو  یدبا

 شواعه و ا یوی بوه منطقوه گرا   یشرهگذر، گورا  ین(. در ا34-7: 1392 یی،و موال یمانپور)سل

الملل  ینحاک  بر روابط ب یبارز دوره انتقال یها یژگیاز و ی،منطقه ا ینهادها و سازمان ها

گفتمان مقاومت قورار دهود.    یاردر اخت یمناسب یتواند فرصت ها یشود که م یمحسوب م

 یالملل ینحالت گذار ب ینمنتقد و مقاوم در برابر نظام سلطه تالش دارند در ا یلذا کشورها

 یناهوداف بو   یشوبرد پ اسوی، یس ییخود را جهت همگرا ی،و تجار ییاقتصاد های یهمکار

 یشود که بورا  یتالش م یجابینگاه ا ی . لذا در یندخود سود جو یتو ارتقاء موقع یالملل

بور مقاوموت و تعامول     یمبتنو  یو برون رفت از نظام ناعادالنه موجود، راه حول هوا   ییرها

 یوت بوا محور  یو اتحاد ساز یبر ائتالف ساز بتنیراه حل م ینجنوب ارائه گردد. ا-جنوب

خواطر توجوه بوه     ینباشود. بود   ینوظهور جهان سوم و در مقابل نظام سلطه م یقدرت ها

. چورا کوه بوه شوکل     یابود  یمو  یتاهم ینو آرژانت یلبرز یژهبه و ین،الت یکایآمر یکشورها

 یمواجوه مو   یجود  یمتحده را با چالش ها یاالتا یتداوم نظام سلطه و ابرقدرت ی،ساختار

 سازد.

 یکادر منطقه نفوذ آمر یران: حضور اب

ایران همواره درصودد رسومیت    یاسالم یقدرت، جمهور یشو افزا یمنظر منافع مل از

ای و المللی خود و قدرت تاثیرگذاری بور مسوائل منطقوه   ای و بینبخشیدن به قدرت منطقه

کنود توا از طریوق معوادالت     تالش موی  یزمنظر ن ینالمللی بوده است. از همموضوعات بین

مقابله نماید که یکی از این معادالت، حضور فعال در  ریکادرت با ایاالت متحده آمجدید ق

بوه   یوایی فاصوله جغراف  ینتور  یو  منطقه در نزد ینبوده است. چرا که اوالً ا ینالت یکایآمر

 یدر گذشته نه چندان دور شاهد حرکت هوا و جنوبش هوا    یاًمتحده قرار دارد، و ثان یاالتا

 ینالت یکایکه رهبران چپ گرا در آمر یا ونهغرب بوده به گ یالیس پردر مبارزه با ام یمردم

 یواالت ا یول دل ین(. به همینترنتی: منابع ا1391 ی،برخوردار هستند )غالم ییباال یتاز محبوب
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 یمو  یود احسواس تهد  یا ینوده به شکل فزا ینالت یکایدر آمر یرانمتحده نسبت به حضور ا

را منتشور سواخت کوه در آن     یسوند  2۰۰9سال  یلکند. پایگاه اینترنتی ویکی لیکس در اوا

هیالری کلینتون وزیر وقت امور خارجه از سفرای کاخ سوفید در منطقوه آمریکوای التوین،     

منطقه را خواستار شده بود. این تلگرام  یدر کشورها یرانا یها یتابعاد فعال یجد یبررس

کشور آمریکای التین مراکز فرهنگی تاسویس نمووده،    16ایران در ساخت که خاطرنشان می

از همه گسوترش روابوط    یشکشور دیگر سفیر فرستاده است اما ب 1۰حالیکه همزمان به  در

 یکوا آمر یخطری فوری و محسوس بورا  یجادا یکاامر یبا ونزوئال است که برا یرانا ینظام

اهلل در افوزایش  بوه آزادی عمول حوزب   کند. در این رابطوه، کلینتوون همچنوین     یوجود دام

دفواع وقوت    یور وز یتسکند. رابرت گموردنظر اشاره می عالیتهایها و انجام فگذاریسرمایه

کند؛ از شنیدن خبر اقدامات خرابکارانه ایوران در برخوی از کشوورهای     یم یدتاک یزن یکاآمر

رکوزی بوه شودت    م یکوای جنوبی و آمر یکایامریکای التین و به طور اخص در منطقه آمر

باشود توا حضوور روسویه      یمنطقه مو  نآشفته شده است و بیشتر نگران دخالت ایران در ای

(Segall ،2۰11هر چند با .)دربواره   یکوایی از نظرات مسوئوالن آمر  یتذکر داد که بخش ید

است، اما اشواره بوه    یهراس یرانجهت ا ییو بزرگنما یاز اتهامات واه یختهآم یرانحضور ا

 یگات. راجر نوریکاسآمر یمنطقه برا یندر ا یرانحضور ا یداتاثرات و تهد انگریب یزآنان ن

 یسنا یروابط خارج یتهدر برابر کم ی،غرب یمکرهدر امور ن یکاامور خارجه آمر یرمعاون وز

بوا   یوران کنود؛ ا  یم یجمع بند ینگونهرا ا ینالت یکایدر آمر یرانحضور ا یداتتهد یکا،آمر

 ایاالت یتامن یهمبارزه نامتقارن عل ی به راه انداختن  یونزوئال در حال توطئه برا یهمکار

متعارف قادر بوه   یو انتقال سالح ها ینظام یساخت ها یرز یجادبا ا یرانباشد. ا یمتحده م

وابسته به سوپاه قودس    یستیترور یشبکه ها ینمتحده در منطقه است. همچن یاالتحمله ا

آنان جهوت   یها و توانمند ساز یستجذب، آموزش ترور یاتان، عملو حزب اله لبن یرانا

آن از تجارت موواد مخودر    یها ینهمتحده را بر عهده دارند که هز یاالتدر ا یاتانجام عمل

 (.Noriega ،2۰12گردد ) یم ینتوسط حزب اله لبنان )!( تام
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و  ین،الت یکایتعامالت با آمر یشافزا یبرا یرانا یاسالم یجمهور یها یاستس تداوم

و  یسوتی ترور یشوبکه هوا   یتبوا توجوه بوه اتهاموات هودا      یهراسو  یرانا یها ینهزم یجادا

باراک اوباما قانون مصوب کنگوره   یتاتا نها یددر ونزوئال، باعث گرد یرانا ینظام یگاههایپا

رو  هاییتمقابله با حضور خصمانه و فعال یجانبه براهمه استراتژیقانون تدارک »به عنوان 

قانون؛ کنگوره   ین. در ایدرا  امضا نما« اهداف یگرد یو برا یکره غرب یمهدر ن یرانبه رشد ا

کند و هودف آنورا    یمنطقه اشاره م یبا کشورها یرانا یتیو امن یبه توافقات اقتصاد یکاآمر

 المللیینب هایی به منظور کاهش شوک تحر یپلماتی و د ادیاز روابط اقتص یاشبکه یجادا

قوانون   یون دانود. در ا  یمو  یرانا هاییطلبغرب در محدود کردن جاه یهاه با تالشو مقابل

را بوه   یورو ن یون قدس سپاه پاسوداران صوورت گرفتوه کوه ا     یرویبر ن یادیز یدتاک ینهمچن

 یحاتیتسول  ی،موال  هوای یبانیاهلل و پشوت حوزب  یسوتی و ترور ی،نظام هاییتاز فعال یتحما

 کنود یمو  یشونهاد پ یکوا کنگوره آمر  یتااز آن مته  نموده است. نها یو فن یکیلجست یاطالعات

روز کنگره را از اقودامات خصومانه    18۰به طور مستمر و در عرض  یکاوزارت خارجه آمر

 خواهود یمو  یداخلو  یتاز وزارت امن ینقانون همچن ینمطلع سازد. ا یغرب یمکرهدر ن یرانا

سپاه قودس، حوزب اهلل و    یروهایبله با نفوذ نمقا یرا برا ی با کانادا و مکز یکاآمر یمرزها

 (.   11/1۰/1391 یوز،تر کند )مشر  نمستحک  یرانمرتبط با ا یگرهر گروه د

 یرانا یخارج یاستتداوم س ی: ضرورت هاینالت یکایآمر یها ظرفیت

اسالمی ایران، درصدد است تا بخشی از نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در میوان   جمهوری

بوا   یوق طر یون . و از ایود نما یگزینمریکای التین را با قدرت و نفوذ خوود جوا  کشورهای آ

بوه منوافع    یابیخود، رونود دسوت   ی عمق استراتژ یشو افزا یپلماتی گسترش حوزه عمل د

منطقه  یکشورها ینکه. چه ایدنما یجادخود ا یبرا یالملل ینب یو فرصت ها یلرا تسه یمل

 یبحران، مو  یطباشد که در شرا یم ی و ژئوپلت یاقتصاد یاسیفراوان س یها یتظرف یدارا

هوا و   ی عبوور از تحور   یرسوازد و در مسو   یامه یاسالم یجمهور یبرا یاتیح ییتواند فضا

در آمریکوای   ی. چرا که روندهای آتدکن یجادرا ا یمناسب یتظرف یکا،فشارها بر آمر یشافزا

 یالملوی مو  ای و بوین معادالت منطقهالتین مؤید تداوم نقش آفرینی کشورهای این منطقه در
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 یمنافع مل یها در راستا یتظرف ینتواند ا یکشورها با ایران م ینباشد که همگرایی نسبی ا

 یکوای آمر یکشورها ژی استرات یها یتظرف ید؛د ی قرار دهد. چنانچه در ادامه خواه یرانا

 باشد. یمنطقه م ینبه ا یرانا یخارج یاستس یکردتداوم رو یبرا یضرورت اصل ین،الت

 ایهای اقتصادی و تجاری منطقهالف: پتانسیل

روابط ایران با کشورهای منطقه آمریکای التین چه در سوطح دوجانبوه چوه در سوطح      

کوه شواید قوادر اسوت      ای از ظرفیتهای باالیی برای توسعه برخوردار است؛ مناسباتیمنطقه

 یموان منطقوه در قالوب پ   ینا یهاخود موجد روندهایی نوین در سطوح جهانی شود. کشور

 یسداده اند کوه هودف از تأسو    یلتشک یاقتصاد یاسیس یها یهمرکوسور و آلبا، اتحاد یها

 یجواد ا یوق از طر یموان، امضا کننده پ یکشورها یانم یاقتصاد یکپارچگیبه  یابیآنها دست 

منطقوه  کالن و  یاقتصاد یها یاستس یاعضا و هماهنگ یانآزاد کاال و خدمات در م یانجر

 ییبا کشوورها  یرانا یاسالم ریجمهو یو بازرگان یتوسعه روابط اقتصاد یناست. بنابرا یا

 ی،کشورها در معادالت منطقه ا ینا یاسیبا توجه به نقش و وزن س ینو آرژانت یلچون برز

 یلتشوک  ینالت یکایبا کشورهای آمر یرانخواهد شد. اگر ا یتلق یتبا اهم یاربس یالملل ینب

کوه؛   اسوت  یدرحوال  یون داده است. ا یشخود را افزا یبلوک تجاری دهد، صادرات کاالها

شوده   یرفتوه اموری کوامال پذ   یزتوسعه اقتصادی ن یندتوسعه صادرات در فرآ یتنقش و اهم

و  یحوی تجواری ترج  یاسوتهای س یگیوری در ادغام هوای اقتصوادی و پ   یراناست. مشارکت ا

بورای توسوعه روابوط     یمناسوب  یارکانوال بسو   ین،الت یکایآزادسازی روابط با کشورهای آمر

 (.95: 139۰ یگران،پور و د یتجاری است )لطفعل

 یکاو فشار بر آمر یکژئوپلت یگاه: جاب

 یتوسوط کشوورها   ییهوا  یتبا فشارها و محودود  یرانا یاسالم یجمهور یکهدر حال 

 ینالت یکایآمر با یرانمتحده مواجه شده است، گسترش تعامالت ا یاالتا ینو متحد یغرب

 یون ا یو  ژئوپلت یگاهجا ینکهباشد. چه ا یغرب یاز خواست کشورها یزگر ینتواند بهتر یم

بوه   یکوا آمر یتوانود بورا   یم یزاز هر چ یشمتحده ب یاالتبه ا یاییجغراف یکیمنطقه در نزد

بوا   ینالتو  یکوای آمر یخواک  یگسترده آب ی. مرزهایدنما یدتهد یجادا یذهن یاو  ینیشکل ع
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در  یسوتی ترور یگروههوا  یوت هوا و فعال  یگسترده، ناامن یعیمتحده، وجود منابع طب یاالتا

 یواالت دشومن ا  یو  آن حضوور   یاست که بر مبنا یمنطقه و ... از جمله عوامل یکشورها

 یودا پ یدحاکمان کواخ سوف   یبرا یدآمیزو تهد یتیمنطقه به سرعت ترجمان امن ینمتحده در ا

منواطق   یون در ا یراناز حضور ا یکاو فشار وارده بر آمر یندهافز یداحساس تهد ینکند. ا یم

 یهوا  یشوکده و گزارشوات اند  یکوایی مقامات مختلف آمر یدر گزارشات رسم ی ،استراتژ

کشور به وضوح آشکار است. به عنوان مثال گوزارش ویوژه مرکوز تحقیقوات      ینا یراهبرد

، نقوش  «آمریکای التین: مسائل تروریس »با موضوع  2۰13 یلدر آور (CRSکنگره آمریکا)

تروریسو  موواد    یوران، سازد؛ که درباره وجود ارتباط بوین ا می برجسته یایران را به گونه ا

 یون دهود. ا  یگورای تنودرو هشودار مو    اقدامات گروههای اسالم بامخدر و تروریس  مرتبط 

هوای آمریکوای   برخوی از رژیو   های امنیتی گزارش فساد حاک  و عملکرد ضعیف سرویس

را، بستری مناسب  یمنطقه ا یها یمتحده در چارچوب همکار یاالتباز ا یالتین و مرزها

(. Sullivan & Beittel ،2۰13آورد ) یبوه شومار مو    یتوی امن یجد یداتتهد یجادا یبرا

ور و در ونزوئال، اکواد یران، ا2۰۰5کنند که از سال  یادعا م یکاییمنابع آمر یبرخ ینهمچن

، Noriegaاقودام کورده اسوت )    یووم و اسوتخرا  از معوادن اوران   یگذار یهبه سرما یویبول

2۰12.) 

 یالیستیضدامپر یفرهنگ ی: فضاج

در منطقوه   یمردم یاجتماع یها ینهاز جمله زم یادبیات عدالتخواهانه و ضد استعمار 

 یفضوا  یون اسوت. ا  یووار بول یمونس یانقالب یها یدهاست؛ که بر گرفته از ا ینالت یکایآمر

نموایی کشوورهای   بوه حووزه قودرت    ینالتو  یکایاست تا منطقه امر یدهسبب گرد یهنجار

ضدآمریکایی بدل شود. در همین راستا ایران با رویکردهای سیاسوی، اقتصوادی و فرهنگوی    

سعی داشته است تا با تحکی  روابط بوا کشوورهای آمریکوای التوین، در کنوار آنهوا جبهوه        

المللوی ایجواد کنود. سوفرهای     صحنه جهانی علیه آمریکا و نظام ناعادالنه بینجدیدی را در 

جمهوری سابق به کشوورهای کوبوا، نیکاراگوئوه، بولیووی،     نژاد رئیسمتعدد محمود احمدی

ونزوئال و اکوادور و استقبال مردمی از وی و ابراز محبّت و مودّت مردمی در استقبال از او، 
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ات سیاسی و آرمانهای عدالتخواهانه ایران در افکار عمومی منطقوه  نشان از نهادینه شدن ادبی

دارد. ضمناً، ایران به دنبال آنست تا کشورهای آمریکای التوین را بورای اجورای دسوتورکار     

در واکنش به حمله اسرائیل به غوزه در سوال    ینکهضداسرائیلی با خود همراه سازد. جالب ا

ر را اخرا  کردند. تشدید احساسوات ضودیهودی،   سفیر این کشو یوی، ونزوئال و بول2۰۰8

و « تیفورت یسورائیل  »به حمله مردم به کنیسه قدیمی و اصولی شوهر کاراکواس بوه نوام       یزن

(. با توجه اسناد ویکی لویکس؛ سوفارت آمریکوا در    Segall ،2۰11آن، منجر شد ) یبتخر

ی سوفرهای  دهد که؛ در راسوتا  یگزارش م2۰۰8برزیل در ارزیابی وضعیت موجود جوالی 

مکرر دولتمردان ایران به منطقه، تهران قصد دارد تا کشورهایی نظیر برزیل را ترغیب نمایود  

عوالوه، ایوران در حوال    بولیوی و ونزوئال ملحق شود. به ور،که به بلوک ضدآمریکایی اکواد

اجرای راهبرد دیپلماسی نرم است که افکار عمومی برزیل را با وجوه اشتراک خواسوت دو  

(. Segall ،2۰11دهود ) آمیز، هدف قرار موی ای صلحبه برنامه انرژی هسته یلن یبراطرف 

 یتواند از ابزارهوا  یبه مسلمانان منطقه م یژهتوجه و یکایی،ضد آمر یفرهنگ یدر کنار فضا

گردد. بایود توجوه داشوت کوه      یتلق ینالت یکایدر امر یرانا یفرهنگ یپلماسیدر د یتموفق

رهای آمریکای التین و حوزه کارائیب نیز ک  و تقریبا حدود ی  مجموع مسلمانان در کشو

 یخوود دارا  کانود  یوت جمع یورغ  عل یوان و گو ینامسور یو نی  میلیون نفر است. کشورها

در آرژانتین و برزیل زندگی  یزمسلمان ن یلیونم ی مسلمان هستند. حدود  یریتعداد چشگ

ز فلسوطین و لبنوان در شوهر کوریتیبوا     می کنند؛ اکثرا اهول سونت هسوتند. البتوه شویعیانی ا     

Curitiba       در جنوب برزیل، مناطق مرزی مجاور آرژانتوین و پاراگوئوه زنودگی موی کننود

(Misztal ،2۰13.) 

 یاقتصاد یها یمتحر یرات: کاهش تاثد

 یطدر شورا  یاسالم یجمهور یبرا یکامنطقه آمر یکشورها یجد یها یتاز ظرف یکی

 یکردهایدهد. لذا در برابر رو یظالمانه نظام سلطه خود را نشان م یها ی تحر یرنظ یبحران

 ینکوه شوود، چوه ا   یحوزه متوسل مو  ینبه اقدامات متقابل در ا یاسالم یجمهور یمی،تحر

نسبتا مستقل  یکردهایرا با توجه به رو ی ضد تحر های یتظرف یجنوب یکایآمر یکشورها
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قورار   ینوده فزا یجیتودر  یرمسو  ی در  رانیا یهها عل ی که تحر یطیخواهند داشت. در شرا

از  یتوانود توا حودود    یمو  ینالت یکایبا آمر یرانا یگرفته است، گسترش تعامالت اقتصاد

تحقیقاتی موسووم بوه مرکوز     هک  کند. جوزف هامیر مدیر موسس یرانا یهها عل ی فشار تحر

 یبررسو  جامعه آزاد امن، در نشست کمیته امنیت ملوی مجلوس نماینودگان آمریکوا، جهوت     

گروه آلبوا نوه تنهوا پوشوش سیاسوی بورای        ید؛گو یم ینالت یکایدر آمر یرانا یها یتفعال

 هفعالیت های نامتقارن ایران بوجود می آورد بلکه در بسیاری از موارد این گروه در کم  ب

شود. به عنوان مثوال   یاستفاده م یایران برای دورزدن تحری  ها، گسترش شبکه های تجار

  B.I.D Banco Internacional de Desarrolloبان  موسوم به  )  2۰۰8در ژانویه 

C.A)   در ونزوئال آغاز به کار کرد که بررسی های دقیقتر نشان داد که مالکیت کامل آن بوه

، بانو  توسوعه   2۰۰8در سوال   یوز ن یگور د یتعلق دارد. از سوو  رانبان  توسعه صادرات ای

آن ی  ساختار  یایران پروتکل همکاری با بان  مرکزی اکوادور امضاء کرد که ط صادرات

آمد که جمهوری اسالمی می تواند از آن برای دورزدن تحری   یبانکی دوجانبه را بوجود م

ها استفاده کند. در واقع با توجه به شکل گیری شبکه بانکی جدید و پول مجازی گروه آلبا 

دهد تا از توافق نامه  یم یرانفرصت را به ا ینو موارد فو ، ا SUCREبا نام طرح سوکره 

( Humire ،2۰13بپوردازد )  یموال  یتآمریکای التین به فعال یبانکی خود در تمام کشورها

 یلیوارد م 3۰ یوزان بوه م  الدر ونوزوئ  یرانا یاقتصاد یها یگذار یهشود که سرما یگفته م  یا

، Noriegaباشد ) یم یالملل ینب یمال یها  یفرار از تحر ییپول شو یاتدالر، جهت عمل

2۰12  .) 

 در اوپک یجنوب یکایامر یکشورها یگاه: جاه

رابطوه   یو   یدارا یور، اخ یونزوئال و اکوادر عالوه بر روابط گسترده در سوالها  یران،ا 

صادر کننوده نفوت اوپو      یسازمان کشورها یسهستند که از تاس یاقتصاد یاسیس یطوالن

و  یآن بودند. هر چند رابطوه نفتو   یهدهندگان اول یلکشورها از تشک ینکه ا یردگ ینشات م

شکننده بود، اما بوا کسوب    یارپس از انقالب بس یدر سالها هاکشور  ینا ینفت یها یاستس

 یمسوائل  یراموندو کشور در اوپ  و پ یها یاستقدرت توسط هوگو چاوز در ونزوئال؛ س
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که بارهوا و   یگردد. به  گونه ا ی نزد یکدیگربه  یاربس یگذار یمتو ق یدچون؛ سقف تول

جانبوه   ی  یماتخود را تصم خالفتتهران و کاراکاس م 2۰۰8و  2۰۰7 یدر سالها یژهبه و

، Farhiها ابوراز داشوتند )   یمتصدور نفت خام و کاهش ق یشافزا یبرا یعربستان سعود

 ینفتو  یهوا  اسوت یس یسواز  یکپارچوه و  یهماهنگ یفهوظ ی(. در واقع اوپ  در حال2۰12

 یمنافع آنها را برعهده دارد کوه جنواح بنود    ینتام یراه برا ینبهتر یینعضو و تع یکشورها

 یوین تع ید،چون سقف تول یتالش همواره در مسائل یرانسازمان وجود دارد و ا یندر ا یها

ونزوئال و اکوادر  یانم ینو ... با جناح عربستان سعودی رقابت داشته است. لذا در ا یرکلدب

 یبوه شومار رونود. از سوو     یرانو متحدان ا یانبرخوردارند که به عنوان حام یتظرف یناز ا

و ونزوئال اشاره نمود. شرکت ملوی نفوت    یرانا ینفت و انرژ یبه قراردادها نتوا یم یگرد

ی ونزوئال، انعقاد قرارداد با چندین شرکت نفت و گاز تحری  شده ایران و شرکتهای عمرانو 

االنبیاء سپاه پاسداران این کشور را تسهیل می کند. رست  قاسمی فرمانده وقت قرارگاه خات 

ریوزی و  اکنون در حوال برناموه  شرکت صدرا وابسته قرارگاه ه  که؛اعالم کرد  2۰11در مه 

تن برای ونزوئال است این درحالی است که شرکت  12۰نفتکش با ظرفیت  ینساخت چند

(. توافق نامه تکمیلوی نیوز بوین شورکت     Segall ،2۰11  شده است )صدرا به شدت تحری

خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با شرکت صنایع دریایی وابسته بوه شورکت ملوی    

نفت ونزوئال منعقد شده است تا اینکه شرکت حمل و نقل نفتی دریایی مشترک ایجاد شود 

(Humire ،2۰13.) 

 یمنزو یبرا یکافعال به تالش آمر یپاسخ ین،الت یکایآمر یارتباط با کشورها سیاست

به  یران،ا یخارج یاستمدار س یدبود که باعث گرد یو اقتصاد یاسیاز لحاظ س یرانکردن ا

 یبسوو  یوری . لذا جهوت گ یابدو قفقاز گسترش  یمرکز یایآس یانه،فراتر از خاورم یشعاع

 یخوارج  یاسوت فاحش در س ی جهت استراتژ ییرتغ یا گزارانهبدعت  یامر ینالت یکایآمر

کسب منافع  یبرا یو اصول یدجد یاسیس یریجهت گ ی رفت و بلکه  یبه شمار نم یرانا

فوو    یهوا  یوت رود که با توجوه بوه ظرف   یانتظار م ین(. لذا اFarhi ،2۰12باشد ) یم یمل

 یاستارتباط در چارچوب س ینا زیسا ینهارتقا و به یو حت ینالت یکایالذکر، ارتباط با آمر
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 یکیتواکت  یهوا  یاسوت فراتور از س  یاسوالم  یضرورت نظام جمهوور  ی به عنوان  یخارج

توانود   یمو  یبوه نووع   ینالتو  یکایارتباط به امر یاستکند. در واقع س یداتداوم پ یزدولتها ن

 باشد. یامتوازن کننده روابط با اروپا و آس

 گسترش روابط یشرویپ یها چالش

بوا توجوه بوه     یغربو  یمکوره در کشوورهای ن دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران  حضور

 یاست به گونوه ا  یدهظرفیتهای سیاسی و اقتصادی مطلوب، موجب نگرانی نظام سلطه گرد

بارها نسبت بوه توسوعه    یونیستیصه ی که مقامات ایاالت متحده آمریکا و رژی  اشغالگر رژ

 یجواد را ا یموانع و آمریکای التین هشدار داده شورهایروابط سیاسی و اقتصادی ایران با ک

وجوود دارد کوه    ییوز ن ییمناطق چالش ها یندر ا یراننموده اند. لذا در برابر توسعه روابط ا

 ییورات تووان بوه؛ خطور بوروز تغ     یوار مو  یترت یانم یندر نظر آورد.  در ا یزآنان را ن یستیبا

 یکشورها، توالش هوا   یننوپا در ا دموکراسی یلبه دل ینالت یکایآمر یدر کشورها یاسیس

در منطقوه و    یکوا آمر ینوده فزا یکشورها، دخالت ها یندر ا یونیستیصه یگسترده الب یاربس

 یون در ا یاسوالم  یممانعوت از نفووذ جمهوور    یها بورا  یکاییدستورکار آمر یتموفق یزانم

و  یوایی جغراف ورید یندر روابط با آرژانتو  یاحل و فصل پرونده آم یچگونگ ی،غرب یمکرهن

 و ... اشاره نمود. یاقتصاد یها ینهقدرتمند در زم یرقبا

جسوتجو   یکوا آمر یهوا  یاستتوان در س یالملل را م ینچالش در حوزه ب ینمهمتر اما

شود و   ینالتو  یکایآمر یراه 2۰۰9 یلو در آور یدنماه پس از به قدرت رس 4نمود. اوباما 

بور   یمتووازن و مبتنو   یگفت که ؛خواهوان مناسوبات   یکاقاره آمر یدر اجالس سران کشورها

 یپلماسیاز د یاظهارات اوباما نماد یناست. ا ینالت یکایآمر احقو  برابر و احترام متقابل ب

و در دوران جوور  بووش    یاز و یشکه پ یابود؛ حوزه ینالت یکایدر حوزه آمر یو ییرتغ

. از سووی  گرفته شده بود یدهعرا  و افغانستان عمال ناد یاوپسر به خاطر توجه به غرب آس

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در امریکای دیگر، آمریکا اطالعات کاملی از فعالیت

هوای ایوران در منطقوه را رصود     جنوبی ندارد و تنها بر اساس اظهارات مبالغه آمیوز فعالیوت  

 یامودهای پ یمتحده دارا یاالتتوسط ا ین،الت یکایدر آمر یرانا یدکند. پررنگ کردن تهدمی
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باشود کوه؛    یون ا یامدهاپ ینمه  تر زا یکیرسد  یخواهد بود. اما به نظر م یندهدر آ یفاوتمت

 یوه عل یغربو  یکشوورها  یوز و ن یکوا آمر یدر اقناع کردن افکار عموم یندهمتحده در آ یاالتا

 یشوتر کوبا، ب یشود که؛ تا زمان بحران موشک یباره گفته م ینموفق تر عمل کند. در ا یرانا

 یواالت ا ایبور  یشوورو  یود تهد یوز جنگ سورد و ن  یتاز واقع یدرک و تصور یکامردم آمر

را احسواس کننود    یشوور  یود شده سبب شود کوه آنهوا تهد    یادبحران  یمتحده نداشتند. ول

 یجمهوور  یهوا  یاسوت بوه س  یوز ن یچالش داخلو  ین(. مهمترینترنتی: منابع ا1391 ی،)غالم

 ییروابوط عمودتا فضوا    یون در موورد ا  ینکوه؛ گردد و آن ا یباز م ینالت یکایدر آمر یاسالم

موجود  یها یتگردد نتوان از همه ظرف یوجود دارد که باعث م هو بعضا شعار زد یجانیه

دولت گذشوته دربواره    یها یاستبهره گرفت. لذا در نقد س یدر جهت اهداف مل یبه خوب

 ی،فرهنگ یاسی،منت  به روابط س یدبا یپلماتی د یگفت؛ رفت و آمدها یدبا ینالت یکایآمر

 .یدنما یجادرا ا یروشن هایچش  انداز ینهنهاد یشود، که به شکل ی تکنولوژ

 گیرینتیجه
موورد   ینالتو  یکوای منطقه آمر یدر کشورها یرانتا ابعاد حضور ا یدمقاله تالش گرد ینا در

 یاسوی، گونواگون س  یهوا  ینوه در زم یوران . مشخص که حضوور گسوترده ا  یردقرار گ یبررس

 ینونوزوئال و ... همچنو   یوی،اکوادر، بول یژهمنطقه به و ینا یر کشورهاد یفرهنگ ی،اقتصاد

 یشو افوزا  یمنافع ملو  یندر جهت تام یشماریب یفرصت ها نتین،و آرژا یلتعامالت با بزر

بوه   یوران، حووزه نفووذ ا   یشافزا ینروابط در ع ینفراه  آورده است. ا یرانا یعمق راهبرد

 یرا بورا  یالزم جهوت تقابول راهبورد    یها ینهزم ران،یبه ا یکاآمر یفشارها یطدر شرا یژهو

فعالیوت   ی؛غربو  یها یشکئهاز اند یاریان بسیکه به ب یسازد. به گونه ا یکشورمان فراه  م

های های تهران در سایر صحنهایران در آمریکای التین به منزله سکوی پرتابی برای سیاست

 یگیوری هدف را پ یندهد تا چند یم یرانامکان را به ا ینروابط ا ینالمللی خواهد بود. ابین

خورو  از   یپلماتیو ، و د یاسیس یها یتکسب حما ی،اقتصاد یفرصت ها یشافزا ید؛نما

گسوترده   یها یتهای مختلف. لذا با توجه به ظرفاثر کردن تحری المللی و بیبین یفشارها

 ینقدرت و نقش بو  یشو افزا یمنافع مل یدر جهت براورده ساز ینالت یکایامر یکشورها
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بوا   وابوط ر یسواز  ینوه و به یقگردد نه تنها تداوم روابط، بلکه تعم یم یشنهادپ یران،ا یالملل

 یاسوالم  یدولت جمهوور  یخارج یاستدر دستور کار س ینالت یکایمنطقه آمر یکشورها

 قرار داشته باشد.
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