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چکیده 
المللی با ایجاد تغییر در دستورکار سیاست خـارجی  تحوالت عملی و نظري در عرصه سیاست بین

. اي قـرار گیـرد  هاي فرامنطقـه هاي متنوع خود موردتوجه قدرتکشورها باعث شد تا مناطق با ویژگی
ن سؤال که نوع رویکرد و اهداف چین این مقاله با تمرکز موضوعی بر منطقه امریکاي التین و طرح ای

شـود  و ایران در افزایش تعامل با این منطقه که حوزه نفوذ سنتی و ژئوپلیتیک امریکا نیز محسـوب مـی  
اي بر این نظر است که باوجود اشـتراك  ها و تشابهاتی است با تکیه بر روشی مقایسهداراي چه تفاوت

ها راه گسترش نفوذ خود را در امریکاي المللی چینیبیننظر تهران و بیجینگ در انتقاد از نظم موجود
التین با شناخت نیازهاي متقابل اقتصادي خود و منطقه دیده و این در حالی است که نگرش ایـران در  

امنیتی را در نظـر  –هاي سیاست خارجی غالباً اولویت مسائل سیاسی گیرياین منطقه با توجه به جهت
هاي امریکاي التـین و نـوع نگـاه ایـاالت متحـده امریکـا بـه آن در        جذابیتها وبررسی ظرفیت. دارد

هـاي  اي و بررسـی بنیـان  هـاي فرامنطقـه  راستاي شناخت دالیل رویکـرد کشـورهاي منطقـه بـه قـدرت     
نـژاد در ایـران و   ویژه در دوران ریاست جمهوري احمـدي راهبردي و روندهاي روابط ایران و چین به

.هاي این مقاله در راستاي تأیید این ادعاستخشتائو در چین بهو جین
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مقدمه
جمهور وقت آمریکا، براي جلـوگیري از بسـط منازعـات    که جیمز مونروئه، رئیس. م1823از سال

امریکاي التـین، دکتـرین خـود را مبنـی بـر ضـرورت       ویژه قاره آمریکا بهبه اروپایی درونی کشورهاي 
حیـاط  «مثابـه  طور غیررسمی آمریکاي التـین بـه  عدم مداخله سایر کشورها در قاره آمریکا ارائه کرد به

به همین منـوال، واشـنگتن تـالش کـرد تـا در      .شدمتحده تعریف ایاالت2»خارج نزدیک«یا 1»خلوت
مزایـاي ایـن   از گیـري  بهرهضمن کرده و ایفامنطقه این در راودخگرایانهمقاطع مختلف نقش هدایت

. ها در این ناحیـه فـراهم نشـود   تا زمینه براي مداخله سایر قدرتکند حوزه استراتژیک، شرایطی را مهیا
توسـل بـه رویکـردي    جمهـور آمریکـا بـا   هدف راهبردي باعث شد تا در ادوار گوناگون روسـاي  این 

.ایط را براي حفظ منویات این کشور در این منطقه آماده کنندخاص شر
خصـوص بعـد از جنـگ دوم    ، افزایش نقـش آمریکـا در عرصـه جهـانی بـه     باوجوداین موقعیت

فراهم آیـد کـه   جدي براي تحوالت زمینه حوزه،اینبر تمرکز کاهش جهانی باعث شد تا درنتیجه 
فروپاشـی شـوروي   . مداخله مستقیم خارجی بـود بامواجهه و طلبی نمونه بارز آن آغاز موج استقالل

حـال  ها در آمریکاي التین را تا حدي از میان بـرد بـااین  آمریکا از حضور کمونیستنگرانی هرچند 
از آغاز هزاره جدید دو موج نوین و مرتبط با یکدیگر حـوزه نفـوذ آمریکـا را بـه شـکلی جـدي بـه        

گرا با ماهیت ضـد  هاي چپهاي منطقه و ظهور حکومتآن بیداري ملتچالش گرفته است؛ اولین
دومین تحول هم به ظهور رقباي جدي براي نفـوذ در منطقـه نظیـر روسـیه، چـین و      . امپریالیستی بود
که هریـک بـا رویکـرد و هـدف خاصـی در تـالش       (Lowenthal, 2009: 123)شود ایران مرتبط می

ویـژه از حـدود   در ایـن میـان، نقـش چـین و ایـران بـه      . طقـه هسـتند  براي احیا و بسط تعـامالت بـا من  
ایفـاي نقـش   ایـن برجسـتگی   .شـد رنـگ تـري پـر  صـورت جـدي  بـه 2011تـا  2005هاي سـال  سال

و تهــران در آمریکــاي التــین عــالوه بــر تفــاوت در نــوع نظــام سیاســی ایــن کشــورها و  3بیجینــگ
هـاي جدیـد   حد بسیاري نیز به رویکرد نـوین دولـت  ها با مجموعه غرب و آمریکا، تاایدئولوژي آن

المللـی و نیازهـاي داخلـی،    هـایی کـه بـا تکیـه بـر شـرایط جدیـد بـین        گشـت؛ دولـت  ها بـاز مـی  آن
چـین  در تـائو  هـو جـین  .کردنـد متفاوت از پیش تعریـف مـی  ياگونههاي تعاملی خود را بهاولویت

در بلکـه 4»بـزرگ هاي دیپلماسی قدرت«ه درگرو توسعه اقتصادي کشور خود را نتداوم پیشرفت و 
متقـابالً محمـود  و) Lanteigne, 2009: 109-126(دانسـت  ایجاد تعادل روابط با تمامی کشورها مـی 

1. Backyard
2. Near Abroad

مورد استفاده دولت این ) Peking(ي واژه استعماري پکن جابه1979تلفظ صحیح از پایتخت چین است که از سال .3
.کشور و جهان قرار گرفته است

4. Great Powers Diplomacy
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قالـب ایفـاي نقـش    المللـی را در نیز ایجاد جبهه حق و تحقق نظام مطلوب بـین ایراننژاد دراحمدي
).36: 1388موالنا و محمدي (کرد برابر تمامی کشورها تعریف می

عنـوان  بـه در آغـاز هـزاره جدیـد    چین به آمریکاي التـین با معرفی رویکردهاي ایران واین نوشتار 
بـه دنبـال   )آمریکـاي التـین  (اي آمریکـا در حیـاط خلـوت خـود     ههاي جـدي فرامنطقـ  یکی از چالش

نطقه آمریکاي التین چگونـه تعریـف شـده    مچین در سؤال است که اهداف ایران و به اینگویی پاسخ
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، ایـن      و در این میان چه تشابه و تفاوت اصولی میان این اهـداف وجـود دارد؟   

ها بـراي نفـوذ در آن   مقاله ضمن اشاره کوتاه به تحول مفهومی مصادیق مطالعه مناطق و اهداف قدرت
نظـر از  صـرف (هـاي قـدرت آمریکـا    تـین و چـالش  هاي بـالقوه و بالفعـل امریکـاي ال   و بررسی ظرفیت

گـرا و نیـز ظهـور    هـاي چـپ  هاي بومی حوزه نفوذ واشنگتن در منطقه  همانند رشد کمی دولتچالش
ویـژه از  اي بـه در ایـن منطقـه در ابعـاد فرامنطقـه    ) هاي اقتصادي نظیر برزیل، مکزیک و آرژانتینقدرت

هـاي  چـالش عنـوان  هاي اخیر بـه چند ایران و چین در سالجانب ایران و چین بر این اعتقاد است که هر
هـر دو در راسـتاي ایجـاد تغییراتـی     رویناند و ازاشدهاي قدرت آمریکا در منطقه مطرحنوین فرامنطقه

هـاي راهبـردي و   حال بنیـان اند بااینالمللی عمالً حوزه نفوذ آمریکا را محدود کردهدر نظم موجود بین
ایـران تعـامالت   کـه یدرحـال . ها در قبال امریکاي التین از یکـدیگر متفـاوت اسـت   اولویت تعاملی آن

عنـوان اولویـت ثـانوي، ابـزاري و در     کرد و اقتصاد را بـه ـ امنیتی استوار میهاي سیاسیخود را بر حوزه
محور اولویـت خـود را در روابـط    بیند، بیجینگ بر اساس راهبردهاي توسعهراستاي تحقق این مهم می

. داردا منطقه در بخش اقتصادي تعریف کرده و سایر اهداف را در ذیل آن مد نظرب
هـا  این مقاله بعد از بررسی ادبیات پژوهش، ابتدا به چارچوبی مفهومی پیرامون تعامـل قـدرت  

. پـردازد شـدن مـی  بـر جهـانی  یـد خصوص بـا تأک و مناطق با توجه به تحوالت عملی و تئوریک به
هاي دیگر شـده  توجه قدرتهاي موجود در این منطقه که باعث جلبزمینهسپس ضمن اشاره به

مـورد بررسـی   رابا تمرکز بر رابطه ایاالت متحده با آمریکاي التین، نگاه هژمون به حیاط خلوت 
هـاي  گیـري چـالش  کند که زمینه نفـوذ سـایر کشـورها و شـکل    به روندهایی اشاره میقرارداده و 

طور خـاص رویکـرد ایـران و چـین     بخش بعد به. کا را فراهم کرده استجدید براي قدرت آمری
که در دو مبحـث مجـزا بـه رابطـه ایـران و      طوريگذراند؛ بهبه منطقه آمریکاي التین را ازنظر می

و رونـدهاي  ) گـذاري اولویـت سیاسـت  (هـاي راهبـردي   چین با منطقه پرداخته و در ذیل آن بنیان
. گیردها به منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار میاهروابط براي نشان دادن نوع نگ

ادبیات پژوهش
گرایی در دهه نخست از سـده بیسـت و یکـم عمـده     با توجه به روند رو به افزایش جهان سوم
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اگرچـه در میـان منـابع و    . ادبیات موضوع در این حوزه در همـین بـازه زمـانی تولیـد شـده اسـت      
هاي نوظهور با مناطقی چون افریقـا  ه توجه به روابط قدرتادبیات موضوع در زبان فارسی کمتر ب

اولـین  . و امریکاي التین پرداخته شده اما منابع التین در این حوزه از گستردگی برخوردار اسـت 
در ) 1387(پاتریـک کاالهـان   . پـردازد دسته از ادبیات موجود به روابط امریکا با ایـن منطقـه مـی   

پرداخته و بدون اشاره مستقیم به روابـط ایـن   ت خارجی امریکامنطق سیاسقالبی کتابی به بررسی 
سیاست خارجی امریکـا را بـا اتکـا بـه رویکـردي      يهاکشور با منطقه امریکاي التین صرفاً مؤلفه

هـاي  اي به بررسـی چـالش  در قالب مقاله) 2010(الی کارمون . دهدتاریخی مورد بررسی قرار می
تـرین چـالش امریکـا در    پردازد و معتقد اسـت مهـم  ایران میامریکا در منطقه با محوریت حضور 

آثـار آبراهـام لوونثـال    . گرا با ایـران بـوده اسـت   هاي چپدوران بعد از جنگ سرد همنوایی رژیم
دومـین دسـته از منـابع    . گیرنـد نیز در همین راسـتا قـرار مـی   ) 2001(و فوریول و وینتراپ ) 2009(

در عمده این منـابع بـه ایـن محـور پرداختـه      . دهنددنظر قرار میتعامل ایران با امریکاي التین را م
شود که با تغییر رویکرد ایران در دوران بعد از دولت خاتمی در توجه از غرب به جهان سـوم  می

گرایـی در ایـن منطقـه    نگرشی کشورهاي امریکاي التین و تقویت موج چـپ ییراتزمان تغو هم
عنـوان محـور تخاصـمی    افته و در این میان نقـش امریکـا بـه   سابقه یمناسبات دو طرف افزایشی بی

، )2010/2011(آثـار نویسـندگانی همچـون کـارمون     . مشترك هر دو طرف رو به افول رفته است
ــان  ــی ) 1387(و کــالجی ) 2010(لطفی ــرار م ــره ق ــن زم ــددر ای ــا  . گیرن ــز ب برخــی نویســندگان نی

تغییـر  ) 2010(و هـانتر  ) 2008(زویـري  ، احتشـامی و  )2013(رویکردهاي مختلف ماننـد ارغـوانی   
مجموعـه  . کننـد نژاد را در این تحول برجسته میدولت در ایران و روي کار آمدن دولت احمدي

دهنـد امـا نـه    این آثار اگرچه این توسعه روابـط ایـران و امریکـاي التـین را موردتوجـه قـرار مـی       
هـاي  اي با دیگر قـدرت البی مقایسهامنیتی آن توجه خاص دارند و نه آن را در ق–ماهیت سیاسی 

.اندنوظهور بررسی کرده
طور خاص تعامل رو بـه افـزایش چـین را بـا ایـن منطقـه مـدنظر قـرار         اي دیگر از آثار بهدسته

تعامـل رو بـه افـزایش    سیاست چین در دور هو جینتائودر کتابی با عنوان ) 2006(لپ الم . اندداده
پیتر فـام  . دهدگرایانه وي نسبت میجمهور و نگاه جهان سومچین را به روي کارآمدن این رئیس

نیز معتقد است علت اصلی حضور چـین در امریکـاي التـین را بایـد در تـالش بیجینـگ       )2010(
گیري قدرت امریکا در نظر گرفت زیرا امریکا نیز با حضور مستمر در شـرق آسـیا   براي به چالش

نیـز بـه همـین    ) 2009(و مـارك لنتـین   ) 2007(تنـگ  . ایجاد کرده اسـت هاییيبراي چین دشوار
. انـد روابط چین با این منطقه پرداخته و سعی در تبیین آن داشـته یشترتیب به روندهاي رو به افزا

اند تا بخشی از این تحول مهم را در دهه نخست سده که تمامی این منابع تالش داشتهینباوجودا
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یا تمرکز موضوعی بر یکی از سه کشور ایـران، چـین و   ها بیست و یکم نشان دهند اما همگی آن
مقالـه حاضـر بـا فراتـر     . اندنپرداخته) سیاسی یا اقتصادي(اند و یا به ماهیت این روابط امریکا داشته

تالش کـرده تـا از طریـق مقایسـه تعامـل چـین و ایـران بـا         جانبهیکهاي رفتن از این نوع نگرش
ن دهد که این دو کشور با ماهیت روابط مختلـف بـه تعامـل بـا     زمان نشاطور همامریکاي التین به

هاي راهبردي و روندهاي روابط مجـزا هـدف واحـدي را    منطقه پرداخته و هر یک با اتکا به بنیان
.اندگیري امریکا در حیاط خلوت خود دنبال کردهدر به چالش

چارچوبی مفهومی: هاشدن ژئوپلیتیک، مناطق و قدرتجهانی
ویژه عرصه اقتصـادي  هاي موضوعی مختلف بهشدن در حوزهبا تقویت فرایند جهانیزمانهم

الملل دو تغییـر عمـده در   در آغاز سده بیست و یکم و رخداد تغییر و تحول در مفاهیم روابط بین
بنـدي جهـانی   در حوزه سیاست عملی بلوكسویکاز الملل رخ نموده است؛حوزه سیاست بین

هــا خــارج شــده و نــوعی نگــاه ح از دســتورکار عمــده کشــورها و قــدرتو رقابــت در ایــن ســط
در ایـن حالـت کشـورها در راسـتاي     . اي حاکم شدها در سطح منطقهمحدودتر در تنظیم سیاست

خـارجی معطـوف بـه منـاطق     گـذاري یاسـت همراهی با تحوالت جدید عمده توجه خود را در س
همـراه بـا ایـن    . یک از حیث دامنه محـدودتر شـد  هاي ژئوپلیت، حوزه رقابتیگردعبارتبه. کردند

روند در سطح علمی و نظري ضرورت و الزام تبیین تئوریـک رونـدها نیـز باعـث شـد تـا نگـاهی        
اگـر  ) Buzan & Waver, 2003:11؛ 12: 1390قاسـمی (.هاي آن ارائه شودنوین به مناطق و پویایی

شـد تقریبـاً از آغـاز    ی اروپا محدود مـی در گذشته، مطالعه مناطق به بحث همگرایی با نمونه تجرب
هـاي اقتصـادي و فرهنگـی در کنـار     سده جدید میالدي عناصر جدیدي ازجمله توجه بـه ویژگـی  

ها به سایر مناطق، افزایش توجـه  شدن نوع نگاه قدرتهاي نفوذ، مطرحژئوپلیتیک، توجه به حوزه
هـاي نوظهـور در منـاطق    تانـدام و خیـزش قـدر   هـا، عـرض  هاي معنایی همچـون هویـت  به مؤلفه

اي بـراي تعقیـب اهـداف خـاص در سـطح      هـاي منطقـه  افـزایش یـارگیري  یـت غیرمجاور و درنها
.جهانی به این حوزه مطالعاتی افزوده شد

گـاه  باوجود تمامی این تحوالت، عرصه عمل نشان داد که اهمیت مسائل ژئوپلیتیـک هـیچ  
بنـدي،  دچار تغییـر شـده یـا از حیـث اولویـت     در مناطق کاهش نیافته بلکه صرفاً یا مصادیق آن 

کـه يطوربه. هاي دیگري چون ژئواکونومیک و ژئوکالچر در کنار آن قرار گرفته استمؤلفه
هاي نفوذ و مناطقی که در آن به شکل سـنتی  ها به حوزهاگر در دوران جنگ سرد نگاه قدرت

شد و سایر ابزارها ازجمله ته مینظامی نگریس–اندازي صرفاً امنیتی صاحب نفوذ بودند با چشم
در ) Buzan & Waver, 2003: 89(رفـت  هاي اقتصادي براي تأمین این مهم به کار میهمکاري
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هـاي ژئوپلیتیـک و   شـدن حـوزه  دوران نوین با تشدید وابستگی متقابل همراه بـا فراینـد جهـانی   
در حـوزه اقتصـاد   ویـژه مناطق نفوذ کشورها با نگاهی چند سـطحی و شـناخت نیازهـاي آن بـه    

گیـري  رود که شرط نفوذ در یک منطقه و بهـره شود و این روند تا آن جا پیش مینگریسته می
افزایی و شناخت متقابـل نیازهـاي   هاي آن براي سایر اهداف درگرو وجود نوعی هماز ظرفیت

). 243: 1390قاسـمی (اسـت  ) شـبکه ژئواکونومیـک  (اقتصادي میان نفوذکننده و منطقه خاص 
. اي اسـت کته قابل تأمل دیگـر در ایـن تحـول، تغییـر در کـدها یـا اهـداف ژئوپلتیـک منطقـه         ن

تبع نیازهاي درونـی  شوند بهبسیاري از کشورهایی که در عصر جدید قدرت نوظهور نامیده می
المللی بـا تغییـر جـدي در کـدهاي ژئوپلتیـک نگـاه خـود را بـه فراتـر از منـاطق           و الزامات بین
هاي ژئوپلتیک پیرامونی اند و برخی دیگر همچنان در گیرودار حل چالشل دادهپیرامونی انتقا

هـاي سیاسـی   هاي نظامشدن و تغییر در اولویتاین تغییر و استمرار پیامد مستقیم جهانی. هستند
اي آن با شـناخت  شدن و الزامات توسعهبرخی کشورها با درك روند جهانیکهیدرحال. است

ت و افزوده شدن متغیرهاي جدید اقتصادي و هویتی تعامـل بـا ژئوپلتیـک    تحول در مفهوم امنی
اند اما برخی کشورهاي دیگر متـأثر از شـرایط   زمان گسترش دادهاي را همپیرامونی و فرامنطقه

اي پیرامونی یا در سیاست خارجی خود محـدود بـه منـاطق    متصلب امنیتی در ژئوپلتیک منطقه
کنند بـا همـان   اي را دنبال میاگرهاي کدهاي ژئوپلتیک فرامنطقهاند یا اینکه اطراف خود شده

,Ritzer؛Ravenhill, 2014: 39-51(.نگرش صرف امنیتی و تهدیدمحور و نـه اقتصـادي اسـت   

2010: 11-24(
رونـدهاي تغییـرات و   یخـوب تـوان بـه  با تکیه بر همین تحوالت مفهومی و عملی است که می

ر سیاست خارجی بسیاري از کشورها را در تعامل با سـایر منـاطق   هاي موجود در دستورکاپویایی
شـود کـه   موردمطالعه و بررسی قرار داد؛ چنانکه در مطالعه موردي ایـن مقالـه کـامالً هویـدا مـی     

اي خـویش  هـاي توسـعه  شدن و ضـرورت الزامات ناشی از جهانیيمقتضاجمهوري خلق چین به
اي حرکت کرده و با اهـداف  کد ژئوپلتیک فرامنطقهبرخالف دوران اولیه انقالبی خود به سمت
هـاي خـود بـا کشـورهایی همچـون امریکـاي التـین        مختلف امنیتی و اقتصادي بر دامنه همکاري

اي و امنیـت محـوري کـه در پیرامـون     این در حالی است که محیط پرآشوب منطقه. افزوده است
ژئوپلتیک پیرامونی اگـر هـم نگـاهی    ایران وجود دارد سبب شده تا این کشور با اولویت کدهاي

جویی و سیاست دفع تهدیدي است کـه ریشـه آن بـه    به روابط با سایر مناطق دارد ناشی از رقابت
به بیانی دیگر، ایران اگرچـه در ایـن دوره زمـانی بـه روابـط بـا       . گرددیاي خود بازممسائل منطقه

گیـري  نگـاه آن بـا هـدف بـه چـالش     گمـارد امـا   اي امریکاي التین همت مـی ژئوپلتیک فرامنطقه
.افکنی بحران محیط پیرامونی بوده استقدرت امریکا و به تعویق
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هاامریکاي التین؛ از موقعیت ویژه تا نگاه قدرت
بخش اعظم قاره امریکا، از شمال مکزیک تا جنـوب شـیلی و   یرندهمنطقه امریکاي التین دربرگ

است که به بخشی از امریکاي شـمالی، امریکـاي   رمربعیلومتمیلیون ک21آرژانتین با وسعتی بیش از 
درصد مسـاحت کـره زمـین    15شود و داراي مرکزي، حوزه کارائیب و امریکاي جنوبی تقسیم می

. کشـور اسـت  30نفـر بـا توزیـع جغرافیـایی در بـیش از      ) میلیون560(و جمعیتی بیش از نیم میلیارد 
دهـد کـه   ز کشـورهاي قـاره امریکـا را تشـکیل مـی     اي اازنظر ژئوپلیتیک، امریکاي التـین مجموعـه  

در ) The Wallstreet Journal, 2015(.زبان قـرار داد توان آن را در برابر امریکاي شمالی انگلیسیمی
حوزه اقتصادي باید توجه داشت که وضعیت اقتصادي امریکاي التین از کشوري بـه کشـور دیگـر    

لید ناخـالص داخلـی، شـرکاي اقتصـادي، میـزان تـورم،       منابع زیرزمینی، نرخ تو. بسیار متفاوت است
سـه دولـت بـزرگ    . کنـد هاي صادراتی ایـن گونـاگونی را نمایـان مـی    ثروت و فرآورده/ توزیع فقر

تــرین اقتصــادي ایــن منطقــه برزیــل، آرژانتــین و مکزیــک هســتند کــه از ســوي دیگــر پرجمعیــت  
عنـوان  زیـل و مکزیـک بـه ترتیـب بـه     در غالب منابع، بر. شوندکشورهاي آن منطقه نیز محسوب می

همچنین ونـزوئال بیشـترین ذخـایر نفتـی را     . دهمین و چهاردهمین قدرت اقتصادي دنیا مطرح هستند
ایـن منطقـه یکـی از منـاطق غنـی دنیاسـت کـه        ) The World Bank, 2015(.در این منطقـه داراسـت  

اهـالی ایـن   . اصـلخیز را دارنـد  هـاي ح ها و سرزمینهاي دنیا، سرسبزترین جنگلترین رودخانهپرآب
عالوه بر این، منـابع و  . امریکاي التین، شُش کره زمین است: گویندمنطقه در اصطالح خودشان می

چنـین نفـت و گـاز در منطقـه     هـاي معـدنی، هـم   معادن طبیعی بسیاري مانند طال، مس، نقره و سنگ
ز جـذابیت بسـیاري بـراي تمـامی     از سوي دیگر، بـازار نـیم میلیـاردي امریکـاي التـین ا     . وجود دارد

. کشورها برخوردار است
میلیارد دالر صـادرات  423، 1تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی4/5امریکاي التین با داشتن 

و برخـورداري از  ) 2005در سـال  (میلیـارد دالر واردات کـاال و خـدمات    368کاال و خدمات و 
دنی، صـنعتی و کشـاورزي از دیربـاز موردتوجـه     هاي بـاالي معـ  منابع عظیم نفت و گاز و ظرفیت

لـذا بایـد توجـه    ) Wikipedia, 2015(.هاي بزرگ بوده اسـت سایر کشورها و حوزه رقابت قدرت
هـاي کشـورهاي امریکـاي    هـا و بـدهی  داشت که ازنظر اقتصادي اگرچه تا چند دهه پیش، بحران

اضر رشد چشـمگیر کشـورهاي ایـن    کرد؛ اما در حال حالتین بود که اقتصاد جهانی را تهدید می
مرکوسـور و نفتـا   . منطقه سبب شده تا این کشـورها نقـش مهمـی در اقتصـاد جهـانی ایفـا نماینـد       

هاي بزرگ جهانی نظیر امریکا، اروپـا و چـین   اشتیاق قدرت. نمادهایی از این تغییر جایگاه هستند

)The World Bank,2015(تریلیون دالر کاهش یافته است 7/4به 2014این میزان در سال .1
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یابی این منطقـه  زون و قدرتاي از رشد روزافبراي حضور و مشارکت در اقتصاد این منطقه نشانه
جایگاه استراتژیک امریکاي التـین را در  یخوببه. م1970براي مثال، بحران اقتصادي دهه . است

در اثر این بحران به زانو درآمدنـد و بحـران   یکاییهاي آمربسیاري از بانک. جهان نمایان ساخت
رگرفت که نیازمنـد تـرمیم مجـدد    در بياگونههاي اقتصاد جهانی را بهسرعت بسیاري از بخشبه

در ایـن راسـتا، در دوره   . شد و این امر نشان از نقش مهم امریکاي التین در اقتصـاد جهـانی دارد  
هاي اقتصادي نوظهوري همچون برزیل، آرژانتـین و مکزیـک سـایر    جدید با سر برآوردن قدرت

اي در مگرایـی منطقـه  به سـمت غـرب داشـتند نیـز بـه ه     نگاهییمکشورهاي این منطقه که هنوز ن
. قالب مرکوسور روي آوردند

هـاي  شود که منطقه امریکاي التـین بـا توجـه بـه پتانسـیل     ها، مالحظه میبا اتکا بر این ظرفیت
بسیار باالي اقتصادي، اسـتراتژیک، ذخـایر زیرزمینـی، اهمیـت سیاسـی و امنیتـی داراي موقعیـت        

اي جـذّاب و داراي اهمیـت فـراوان بـراي تمـامی      اي بوده و این امـر آن را تبـدیل بـه منطقـه    ویژه
هـاي خواهـان حفـظ وضـع     هاي بزرگ کرده است و باعث شده تا قـدرت ویژه قدرتکشورها به

موجود و بازیگران جوینده تغییر، هر دو بخشی از اهداف خـود را از طریـق نفـوذ در ایـن منطقـه      
. دنبال کنند

ایاالت متحده و نگاه هژمون به حیاط خلوت
بـر  سلطه تداوم و حفظ براي اروپایی هاي استعماري قرن نوزدهم میان قدرتمنازعات از د بع

این منطقه پیرو توجه خاص سیاستمداران آمریکایی به یکی از حـوزه نفوذهـایی   ، آمریکاي التین
یش افـزا . دادمـی اختصـاص  خـود  بـه  تبدیل شد که همواره وجهی از سیاست خارجی آمریکـا را  

حوزه و دامنه این وجه در سیاست خارجی آمریکا از زمانی بیشتر شد کـه ایـن کشـور نـاگزیر از     
هـاي  گیـري جهـت و در رویکردهـا هاي جهـانی تـالش کـرد تـا اهمیـت منـاطق را       اتخاذ سیاست

یـابی کمونیسـم در پایـان جنـگ     به همین روي، بعـد از قـدرت  . سیاست خارجی خود افزون کند
هایی تبـدیل شـدند کـه عمـالً عرصـه      تنها آمریکاي التین بلکه سایر مناطق به حوزهجهانی دوم نه

. شـد هاي لیبرال و کمونیسم با نماد آمریکا و شوروي در آن منـاطق تعریـف مـی   زورآزمایی نظام
اي در آمریکـاي  دوران جنگ سـرد بسـیاري از تحـوالت درونـی و منطقـه     در جهت نیز به همین 
. هاي بزرگ قرار داشتهاي قدرتتأثیر جدالشدت تحت التین به

رسـید عـالوه بـر    ایدئولوژي کمونیسم بـه نظـر مـی   و شکست ظاهري شوروي فروپاشی اما پیرو 
یافت آمریکـاي التـین   کاهش گذشتهباآمریکا در مقایسهخارجی سیاست در که اهمیت مناطق آن

امـا  . کـرد ي آمریکا مدیرت شده و نقش خود را ایفـا مـی  ایدئولوژي و رویکردهاهدایتنیز تماماً با
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هرچنـد رویکـرد جهـانی آمریکـا در ایـن زمـان بـا منطـق         . این موضوع داراي مصداق بیرونـی نبـود  
اي بـه موضـوعات   المللی بـه خـویش گرفتـه و اهمیـت تـازه     گرا، ابعاد بینالمللسیاست خارجی بین

ا در آمریکاي التین حاکمیت و نفـوذ ایـاالت متحـده    ام) 60: 1387کاالهان، (نوین جهانی داده شد 
2001سـپتامبر  11این عدم پایایی نفوذ، بالفاصـله بعـد از حـوادث    . مانند گذشته واجد پایایی نبودبه

شـدت بـه مسـئله تروریسـم     در این زمان، نگاه آمریکا بـه منطقـه بـه   . تري به خود گرفتشکل جدي
در دوره بـوش و  . هـاي همکـاري و روابـط تـوجهی نشـد     تالمللی معطوف شده و به دیگر ظرفیبین

مثابـه ابـزاري بـراي نشـان دادن توجـه بـه       بـه 1حتی کلینتون، باوجود تأکید بـر سـنت نیمکـره غربـی    
ادبیات تعهد بـه همکـاري   و هاي آمریکایی بیانگر آن بود که شعار آمریکاي التین، رفتار عملی مقام

(Lowenthal, 2009: 131).یانه بوده استگراصرفاً بینشی انتزاعی و غیر عمل

سـپتامبر بـه نظـر    11در دوره ریاست جمهوري جرج دبلیـو بـوش، پـیش از رخـداد حـوادث      
بالفاصله بعد از تصـدي  . رسید تحولی جدید در رویکرد به آمریکاي التین در حال ظهور بودمی

کرد تا ضـمن نشـان دادن تعهـد    تالش 2هااین مقام در آمریکا، بوش با ارائه پروژه قرن آمریکایی
هـا در منطقـه جلـوگیري    هاي آغازین نفوذ سایر قـدرت آمریکا به منطقه آمریکاي التین از زمزمه

:دانستوي براي تحقق هدف خود سه فاکتور را واجد اهمیت می. کند
ویـژه مکزیـک فراتـر از حـوزه نفتـا کـه ایـن        گسترش روابط با کشورهاي بزرگ منطقه به. 1

خصـوص بریتانیـا در بسـط    توجه به رقابت دیرینـه مکزیـک بـا کشـورهاي اروپـایی بـه      موضوع با
گذاري واشنگتن به همسایه خود تلقی شود؛نشانگر ارزشینوعتوانست بهروابط با امریکا می

هاي خاص لیبرال آن در تمامی کشورهاي منطقـه  با شاخص3»اجماع واشنگتن«بسط مدل .2
د عالوه بر بسط نفوذ، به تـالش واشـنگتن بـراي حفـظ یکپـارچگی و      رویکرایناصلی که هدف 

هاي خارج از منطقـه بـاز   ویژه در برابر بدیلهاي موضوعی مختلف بهانسجام کارکردي در حوزه
گشت؛می

ایفاي نقش هماهنگ سایر کشورهاي منطقـه مطـابق   فعال در راستاي زنی و دیپلماسی چانه.3
:Fauriol &Weintraub, 2001(.افزاییراستاي تحقق هارمونی و همبا سیاست خارجی امریکا در 

140-42(
، 2001سـپتامبر  11باوجود ارائه این طرح از سـوي دولـت بـوش، در دوران بعـد از حـوادث      

، تـا پایـان دوره   رویـن ازا. در منطقه عمـل کنـد  خودنظر رویکردهاي مدامریکا نتوانست مطابق با 
گذاري امریکا تبـدیل  سیاستدر اي حوزه حاشیهامریکاي التین به یکریاست جمهوري بوش،

1. Western Hemisphere
2. The Century of Americas
3. Washington Consensus
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:اند از توجهی چندین پیامد مهم داشت که عبارتاین بی. شد
گرا در سیاست کشورهاي امریکاي التـین کـه بسـیاري سـرآغاز ایـن      هاي چپنفوذ گروه. 1

ی در منطقـه توسـط وي   روند را روي کار آمـدن چـاوز در ونـزوئال و بسـط ادبیـات ضـدامریکای      
دانند؛می

اي کـه  اي نه از طریق نهادهاي رسمیهاي درون منطقهتشدید فرآیند همگرایی و همکاري. 2
هاي مشترك؛گذاريها حضور داشت بلکه از طریق تجارت و سرمایهامریکا در آن

هاي فراملی میان کشورهاي امریکاي التین؛تشدید همکاري. 3
گرایانه؛هاي عملهمکارياي و حرفهتجاري و هايگیري شبکهشکل. 4
–اقتصـادي آسـیا   همکاري اجالس اعضاي اروپا، اتحادیه با ها همکاريتقویت گسترش و .5

ویژه چین، هند، ایران و روسیه؛به(APEC)پاسیفیک 
مثابه بدیلی براي حمایت امریکا؛ تشدید رویکرد جهانی به امریکاي التین به. 6
و (OAS)یکـایی  هماننـد سـازمان کشـورهاي آمر   کره غربی نیماي و تضعیف نهادهاي قاره.7

1.یکاییدرون آمربانک توسعه
(Lowenthal, 2009: 122)

توجهی ایـاالت متحـده بـه امریکـاي     عنوان پیامدهاي بیکه بهمجموعه این موارد عالوه بر آن
راروي دولت اوباما نیز در تنظیم روابط بـا حیـات   هاي فشد درواقع چالشالتین در نظر گرفته می

تري به خود گرفـت کـه   این موضوع زمانی ابعاد جدید و حساس. رفتخلوت امریکا به شمار می
گـرا بـا ماهیـت ضـدامریکایی و نیـز      هاي چپعالوه بر گسترده شدن دامنه روي کار آمدن دولت

روز بـر نفـوذ کشـورهاي    ین، روزبههاي اقتصادي همچون برزیل، مکزیک و آرژانتخیزش قدرت
، دولت اوباما در آغاز تصـدي اختیـارات بـا انجـام     روینازا. شدرقیب امریکا در منطقه افزوده می

طـور  بـه یکاییچندین ابتکار مهم ازجمله تالش براي جلب اعتماد کشورهاي آمر2سفرهاي اولیه
مـوج بحـران اقتصـادي؛ تـالش بـراي      طور عام مبنی نشان دادن پایـان  المللی بهخاص و جامعه بین

اي و تعقیب همکاري با منطقه در جهـت حـل مسـائل مهـم     جلوگیري از واگرایی نهادهاي منطقه
گذاري، مقابله با  مشـکالت حـوزه انـرژي و    نظیر احیاي نهادهاي مالی، جریان اعتبارات و سرمایه

منظـور اعـاده   بـه 3»دل فوگـو همکاري از آالسکا تـا تیـرا   «سردادن شعار يجاامنیت شهروندان به
Lowenthal, 2009:123)(.جایگاه امریکا در امریکاي التین را در پیش گرفت

1. Inter American Development Bank
عنوان نخستین دیدار با یک جمهور مکزیک بهدیدار اوباما با فیلیپ کالدرون رئیس: اند ازترین این سفرها عبارتمهم.2

خارجی عنوان اولین مقام جمهور سابق برزیل بهمقام از کشور خارجی بعد از آغاز ریاست جمهوري، دیدار با داسیلوا رئیس
وزیر هائیتی و سفر جو بایدن شده به کاخ سفید، نخستین دیدار کلینتون در مقام وزیر خارجه با رنه پروال نخستدعوت

.(Lowenthal, 2009: 119)معاون اوباما به شیلی 
3 . Partnership from Alaska to Tierred de  Fuego
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تـرین نگرانـی   رسـد مهـم  نظر از موفقیت یا عـدم کامیـابی ایـن ابتکـارات، بـه نظـر مـی       صرف
ي اهـاي بـومی و درون منطقـه   هاي واشنگتن در آغاز دهه دوم از هزاره جدید فراتر از چالشمقام

گـرا، همـان نفـوذ    هـاي چـپ  هاي نوظهـور اقتصـادي و گسـترش مـوج رژیـم     مانند خیزش قدرت
بنـابراین طبیعـی اسـت کـه     . کشورهاي رقیب امریکا نظیر ایران و چین در حوزه نفوذ خـود اسـت  

کـه  در مواجهه با مسائل امریکاي التین عالوه بـر آن یکاییهاي آمرهرگونه رویکرد و تدبیر مقام
هـاي ایـن قـاره در جهـت منـافع واشـنگتن بـود        گیـري از ظرفیـت  سازي بـراي بهـره  نهزمیینوعبه

ویـژه  هایی براي از بین بردن فضاي الزم براي ایفاي نقش کشـورهاي دیگـر بـه   برگیرنده گزینهدر
.ایران و چین خواهد بود

رویکرد ایران و چین : اي قدرت در امریکاي التینایاالت متحده و چالش فرامنطقه
هـا و وضـعیت   سـاله در دوره ریاسـت جمهـوري بـوش بـه ظرفیـت      توجهی هشـت بییجهرنتد

که فرصت تأثیرگذاري بر روندها و تحوالت منطقه بـراي امریکـا از   امریکاي التین، عالوه بر آن
بین رفت زمینه و شرایط مناسبی نیز فراهم شد تا از رهگذر آن کشورهایی نظیر چین و ایـران کـه   

شـوند بـا   اي شـناخته مـی  عنوان چالش قدرت امریکا در عرصه جهـانی و منطقـه  در عصر جدید به
ــق        ــه و از طری ــر پرداخت ــتمر و پیگی ــت مس ــه فعالی ــاوت ب ــاي متف ــا رویکرده ــان ام ــداف یکس اه

گیـري ابزارهـاي مختلـف سیاسـت خـارجی زمینـه را بـراي        کـار بندي منافع ملی خود با بهاولویت
.در منطقه فراهم آورندگیري نفوذ امریکارقابت و به چالش

ایران و امریکاي التین؛ وحدت سیاسی جهان سوم 
جمهـور،  عنـوان رئـیس  نـژاد بـه  شمسی و پیرو روي کار آمدن محمـود احمـدي  1384از سال 

سیاست خارجی ایران دستخوش تحـوالت عظیمـی در نـوع کنشـگري ایـران و تنظـیم روابـط بـا         
دوره پیش از وي تمرکز سیاست خارجی بـر کـاهش   که اگر درطوريمناطق مختلف دنیا شد؛ به

ویژه مجموعه غرب بود در این زمان با ارائه شـدن تفسـیر وضـعیت ناعادالنـه از     ها با دنیا و بهتنش
المللی و سیادت چندین کشور خـاص بـر ترتیبـات آن، تـالش شـد تـا بـا احیـا و         نظام موجود بین

مهیا شود تا از طریق آن با ائـتالف بـا جهـان    بازسازي روحیه انقالبی در سیاست خارجی شرایطی
-ویـژه در افریقـا و امریکـاي التـین نظـم سیاسـی      سوم و کشورهاي ناراضی از وضـع موجـود بـه   

بـا ایـن   ). Ehteshami & Zweiri, 2008: XIV(اقتصادي مستقر مورد انتقاد و در ادامه تعدیل شـود  
وابـط ایـران بـا مجموعـه کشـورها ازجملـه       هاي راهبردي، روندهاي رعالوه بر بنیان،يسازهدف

. امریکاي التین در مسیر جدیدي قرار گرفت
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هاي راهبرديبنیان
عنـوان هـدف اصـلی سیاسـت     الملـل موجـود در ابعـاد مختلـف موضـوعی بـه      تعدیل نظام بین

ریزي و رویکردهـاي نـوینی   به بعد نیازمند برنامه2005گرا در ایران از سال خارجی دولت اصول
الملـل و  با توجه به وضعیت ایران در منطقه و نظـام بـین  . سازي سیاست خارجی بوداجراییجهت 

مواجهه دائم آن با غرب و تالش براي خنثی کردن تهدیدات متصـور، طبیعـی بـود کـه رویکـرد      
. هاي استراتژیک ایران داشته باشـد ریزيسیاسی ـ امنیتی همواره داراي جایگاهی خاص در برنامه 

گذاري و تدوین استراتژي نیز در روابط بـا منـاطق مختلـف رنـگ و     تیب، نوع سیاستبه همین تر
تـرین  مهـم . بوي امنیتی به خود گرفته و اولویت آن ارتقاي امنیت ملی در ابعاد سخت مد نظر بود

:اند ازساز روابط ایران با امریکاي التین در این زمان عبارتبنیان راهبردي زمینه
یافتـه  ایران کشوري است توسـعه «انداز توسعه بر اساس سند چشم:زندهدکترین تعامل سا-

بخـش  با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام
). 1404ایران در افـق  . ا.انداز جسند چشم(» المللدر جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بین

آیـد راهبـرد کـالن سیاسـت     برمـی 1404ا ایـران در افـق   .انداز جز متن سند چشمگونه که اهمان
یـابی بـه اهـداف ترسـیمی، دسـت      الملل در راستاي دسـت ایران در تعامل با نظام بین. ا.خارجی ج

یازیدن به تعاملی است که در عین حفظ شاخصه تعامـل، سـازنده و مفیـد بـراي منـافع جمهـوري       
تفسـیري از ایـن   . م2005کار آمدن دولـت اصـولگرا در ایـران در سـال     اسالمی باشد؛ اما با روي

سند ارائه شد که در ذیل آن گسترش روابـط بـا کشـورهاي منـاطقی همچـون امریکـاي التـین و        
نویسندگان منتسـب بـه ایـن جریـان بعـد از تشـریح       . شدکشورهاي جهان سوم داراي اولویت می

عنـوان اتخـاذ   دکتـرین تعامـل سـازنده بـه    «عتقدند کـه  هاي نظري این سیاست ممبانی دینی و بنیان
دار با آگـاهی و شـناخت دقیـق از معـادالت سیاسـی جامعـه       سیاستی فعال، پویا، تأثیرگذار، جهت

المللی، خروج از جایگـاه مـتهم و قـرار گـرفتن در جایگـاه مـدعی، ورود بـه عرصـه سیاسـت          بین
محمـدي،  (شـود  تعریـف مـی  » زدایـی تـنش عنوان بازیگري قدرتمند بـا عبـور از مرحلـه   جهانی به
81:1387(.1

بنـدي آن پرداختـه تـا    این خوانش از تعامل سازنده در تبیین نگاه خود از این دکترین به سطح
هـاي سیاسـت خـارجی    ها و محـدودیت در پرتو آن بتواند سطح روابط با سایر کشورها و ظرفیت

ازنده که به نظر تفسیر و برداشت رسمی و موردقبول دولت عالوه بر برداشت منوچهر محمدي از سیاست تعامل س.1
نژاد بود، محمود واعظی نیز به تفسیر این سیاست پرداخته و بارویکردي متفاوت معتقد است که سیاست تعامل احمدي

رویارویی زمان به دو استراتژي رویارویی و اصالح وضع موجود بیشترین همانندي را با اصالح دارد تا سازنده با توجه هم
ظم اي ـ یعنی تکیه بر قواعد نپذیرد و دوم آنکه راه تغییر وضع موجود را درون سامانهزیرا نخست وضع موجود را نمی

).1387واعظی (داند موجودـ می
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عنوان سـطح نخسـت از اهمیـت زیـادي     للی بهالمبندي، سطح بیندر این تقسیم. کشور را بنمایاند
ترین ویژگی مورداشاره در ایـن سـطح، توجـه بـه تهدیـدات فـراروي ایـران        مهم. برخوردار است

هــاي درون ســاختاري یــا کــه ناشــی از مؤلفــهایــن تهدیــدات در برهــه کنــونی بــیش از آن. اســت
ا حـد بسـیاري ناشـی از ماهیـت     المللی است که این امر تـ هاي بیناي باشد تحت تأثیر مؤلفهمنطقه

بـه همـین جهـت، ایـران     ). 117:1388موالنا و محمـدي،  (ایران است . ا.سیاسی و ایدئولوژیک ج
المللی را بر محـور تـوازن میـان نظـام     گرایی غرب بوده و برقراري صلح و ثبات بینمخالف سلطه
ر میـان مقامـات ایـران از    پذیرش این اعتقاد د). 71: 1387محمدي،(داند ستیزان میسلطه و سلطه

هـاي  ها و ملتشدن آن به یک ارزش و خودآگاهی درون گفتمانی در میان نظامو تبدیلسویک
شود تا عـالوه بـر نیـاز بـه تئـوریزه      دیده از روند سلطه گري غرب از سوي دیگر، باعث میآسیب

ناپـذیر  ي اجتنـاب نظـر بـه امـر   هاي پایدار با کشورهاي همگیري ائتالفکردن سایر سطوح، شکل
.تبدیل شود

عملیـاتی شـدن دکتـرین    .استتوسعهدومین سطح دکترین تعامل سازنده سطح جهان درحال
تعامــل ســازنده و ایجــاد تــوازن بــا نظــام ســلطه تــا حــد بســیاري درگــرو شــناخت جایگــاه جهــان 

تین پیـرو  ، آسیایی و امریکاي الیقاییبسیاري از کشورهاي آفر. توسعه و نیازهاي آن استدرحال
اسـتخراج  . هاي مدرن آن با پدیده شوم اسـتعمار مواجـه شـدند   صنعتی شدن غرب و بسط فناوري

ترین اهداف غرب صنعتی بود کـه  مواد خام ارزان، کسب بازارهاي صادراتی و تجارت برده مهم
ایـن رونـد در مقطـع کنـونی در     . شـد توسعه فعلـی در گذشـته تـأمین مـی    از رهگذر جهان درحال

نوین و به شیوه غیرمستقیم نیز در حال پیگیري است؛ بنابراین، عالوه بر قانون اساسـی کـه   اشکال 
به حمایت مستقیم از ملل محروم و مستضعف عنایت داشته است دکترین تعامل سـازنده نیـز ایـن    

اي ماننــد چــین و توســعههــدف را موردتوجــه قــرار داده کــه در ایــن راســتا کشــورهاي درحــال 
.شوندیافته در افریقا و امریکاي التین واجد اهمیت میسعهکشورهاي کمتر تو

اگر در فاصله وقوع انقـالب اسـالمی تـا زمـان دولـت اصـالحات       :سیاست نگاه به شرق-
سیاست نگاه به شرق صرفاً رویکـردي در ذیـل سـایر راهبردهـاي کـالن سیاسـت خـارجی ایـران         

جمهـور،  عنوان رئـیس نژاد در ایران بهبا روي کار آمدن محمود احمدي1384مدنظر بود از سال 
هـاي ناراضـی،   الملل و لزوم ائتالف با سـایر قـدرت  عواملی مانند نگاه انتقادي به نظام بینیجۀدرنت

یـت محیط نامساعد پیرامونی و اختالفات عمیق ژئوپلیتیک و ایـدئولوژیک بـا همسـایگان و درنها   
از » نگـاه بـه شـرق   «المللـی سیاسـت   بـین نگرش خاص و منفی نخبگان اصولگرا به ترتیبـات نظـام  

شکل کلی مستتر در سیاست خارجی ایران به رویکردي راهبردي تبـدیل شـد کـه در چـارچوب     
تـر از ایـن   آن بر گسترش روابط با کشورهایی همچـون چـین، روسـیه و هنـد و در تعریـف کلـی      
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).318: 1384القلم، ؛ سریعHunter, 2010: 117(شد سیاست افریقا و امریکاي التین  تأکید می
یکی دیگر از رویکردهاي مهم در سیاست خـارجی ایـران در دوران بعـد    :گراییجهان سوم

از انقالب اسـالمی توجـه بـه گسـترش بـا کشـورهایی بـود کـه در اصـطالح جهـان سـوم نامیـده             
ــار و نشــانه   . شــوندمــی ــه امــروز آث ــا ب ــن رویکــرد از اوان انقــالب ت ــا  اگرچــه ای هــاي خــود را ب

هاي مختلـف نشـان داده و منجـر بـه حفـظ و گسـترش روابـط بـا         فرودهایی در ذیل گفتمانفرازو
توسعه شده اما تفوق این رویکـرد در دوران ریاسـت جمهـوري    سومی یا درحالکشورهاي جهان

طورکلی اولویت یـافتن توجـه بـه جهـان     به. نژاد در ایران بیش از دوران دیگر نمود یافتاحمدي
تنیده ماهیت انقالبـی  ایران تحت تأثیر سه عامل درهم. ا.گذاري خارجی جسوم در حوزه سیاست

نظام جمهوري اسالمی، ایدئولوژي اسالمی با تأکید بر توجه به مستضعفان و اصـول مـورد تأکیـد    
بنـابراین مجموعـه   ). Hunter, 2010: 22؛ 90:1388دهقـانی فیروزآبـادي،   (است 1در قانون اساسی

نامـد توجـه بـه    مـی » تجربه تـاریخی ایـران  «آن را ) 2010(یزي که هانتر عوامل فوق در کنار آن چ
جهان سوم را به یکی از رویکردهاي مهم در سیاست خارجی تبـدیل کـرده و بحـث از ناعادالنـه     

جنـوب در همـین راسـتا قابـل تفسـیر      -بودن وضع موجود و ضرورت تقویـت همکـاري جنـوب   
.ایران با فراز و نشیب دنبال شده استاست؛ امري که در تمامی ادوار سیاست خارجی 

گیـري از رویکـرد جهـان    نظر از وجود نظرات مختلف در مورد ماهیـت و هـدف بهـره   صرف
سوم گرایی در سیاست خارجی ایران باید به این محور مهم اشاره کرد کـه در ایـن نـوع نگـاه از     

ی و نگـاه بـه شـرق    هـاي تعامـل سـازنده، نـه غربـی نـه شـرق       سیاست خارجی ایران همانند سیاست
.شدگرایش زیادي از جانب ایران براي گسترش روابط با کشورهاي امریکاي التین دیده می

روي کـار آمـدن  از زمـان  ویـژه  ایران بهسیاست خارجی راهبردي در هايبه این بنیانبا توجه 
بنـدي منـافع در   ولویـت با امریکاي التین و نوع ارابطه ، اهمیت محورگرایی عدالتاصولگفتمان 

:توان مورداشاره قرار دادارتباط با دکترین تعامل سازنده را در چند قالب می
عنوان سـطح نخسـت از دکتـرین تعامـل سـازنده، تهدیـدات فـراروي ایـران         الملل بهـ در سطح بین

ه اسـت تـا   اي ایـران باعـث شـد   هاي بعد از حوادث تشدید بحـران هسـته  ویژه از ناحیه امریکا در سالبه
، در برابـر راهبـرد   رویـن ازا. اي را در دفع آن انجام دهنـد گیري ایران تالش فزایندههاي تصمیمدستگاه

ــرم دولــت امریکــا   ــا ن تــرین تاکتیــک، مهــم) Zweiri and Awwad, 2010:1-14(قــدرت هوشــمند ی
وي، امریکـاي  بـه همـین ر  . سازي امریکا علیه ایـران و الگوهـاي رفتـاري آن اسـت    جلوگیري از اجماع

در عین خودداري کامل از دخالت در امور داخلی ... جمهوري اسالمی ایران«که اینقانون اساسی بابیان154اصل .1
یکی از مبانی مقوم »کندطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میي دیگر، از مبارزه حقهاملت

.گرایی در سیاست خارجی ایران استجهان سوم
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المللـی و نیـز قرارگیـري در مجـاورت     التین به جهت تعدد کشورها و حضـور فعاالنـه در مجـامع بـین    
.هاي دیپلماتیک ایران باشدتواند منبع مناسبی براي بسط فعالیتامریکا می

هـاي اخیـر از جانـب غـرب، جایگـاه      ـ در حـوزه اقتصـاد، افـزایش فشـارها بـه ایـران در سـال       
بازارهـاي گسـترده صـادراتی، منـابع     . افزایش داده اسـت يان را براي ایران تااندازهامریکاي التی

توانـد در روابـط   گذاري ازجمله محورهایی است که میهاي متقابل سرمایهطبیعی غنی و فرصت
اي از ابـزار بـراي کسـب حمایـت جوامـع      دوسـویه، منبـع بـالقوه   یازهـاي دوجانبه عالوه بر تأمین ن

.باشدامریکاي التین 
عـالوه  . توسعه، امریکاي التین براي ایران واجد اهمیت استدر سطح جهان درحالیتدرنها

ها استثمار و استعمار غرب حداقل در سـطح افکـار عمـومی    که امریکاي التین با تجربه سالبر آن
جهان سوم داراي جایگاهی مهـم اسـت وجـه ضـد امپریالیسـتی و ضـد اسـتکباري آن بـا ماهیـت          

سـازي حضـور   توانـد بـه تعمیـق پیونـدها و زمینـه     سالمی مشابه بوده و همین موضوع مـی انقالب ا
).123: 1388موالنا و محمدي، (فعاالنه ایران در حیات خلوت امریکا منجر شود 

هـاي  بنابراین با شناخت نوع اولویت راهبردي و تعاملی ایران با امریکاي التین در بخش بنیـان 
تـوان در رونـدهاي روابـط    مییخوببه مقوالت امنیتی ـ سیاسی را به بخشیراهبردي، این اولویت

.با این منطقه در سیاست خارجی ایران مشاهده کرد

روندهاي روابط 
هـاي  نظـام و بازتـاب  از ماهیت اسالمی ایران منبعث جمهوري راهبردي هايکه بنیانآنباوجود

ته، ایـن موضـوع در دوران ریاسـت جمهـوري     امنیتـی داشـ  - انقالب همواره رنـگ و بـوي سیاسـی   
بـه تفـاوت دوران زمامـداري وي از حیـث     این امـر  که خود گرفت تري به نژاد شکل جدياحمدي

.گرددگیري در سیاست خارجی در مقایسه با دوران سازندگی و اصالحات باز میجهت
د متفـاوت در دوران  ذکـر اسـت وجـود دو رویکـر    چه که قابلدر ارتباط با امریکاي التین آن

حکومـت پهلـوي متـأثر از شـرایط زمـانی و رویکـرد       کـه یدرحـال . پیش و پس از انقـالب اسـت  
ائتالفی خود با غرب با نگرش نیاز آیندگان به مواد خام و بازارهاي صـادراتی در راسـتاي تـداوم    

اي التـین  هاي چپ بـه روابـط بـا امریکـ    زمان تقابل با کمونیسم و جریانشدن و همجریان صنعتی
برقـراري روابـط بـا امریکـاي     (هـاي پیـروزي انقـالب ایـن موضـوع      نگریست در آغازین سالمی

بنـابراین اولویـت   (Hunter, 2010: 225).شـدت متـأثر از بسـط ایـدئولوژي انقالبـی بـود      به) التین
بـاوجود  . سیاسی و اقتصادي در دوره پهلوي نقشی یکسـان در روابـط بـا امریکـاي التـین داشـت      

شمسی، نظـام  1380و آغاز دهه 70هاي شدن از غلظت صدور ایدئولوژي انقالب در دههکاسته
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سیاسی جمهوري اسالمی بنا به ماهیت داراي چند وجه مشـترك بنیـادي بـا کشـورهاي امریکـاي      
احسـاس  . کـرد التین است که آن را ناگزیر از توجه به روابط خـاص و حسـنه بـا ایـن منطقـه مـی      

ضـرورت افـزایش   المللـی و تعـدیل آن؛   ر دو طرف به نیاز به اصالح نظام اقتصـاد بـین  مشترك ه
هـاي  خودکفایی اقتصادي فردي و جمعی کشورهاي جهان سوم و احساس نیاز افزایش همکـاري 

ها میان کشورهاي جنوب در چارچوب همکاري جنـوب  اقتصادي و نیز هماهنگی در سایر حوزه
Hunter, 2010: 225)(.رودیشترك به شمار ماین وجوه مینترـ جنوب مهم

وجوه مشترك، روابط ایران با کشورهاي این منطقـه بـه دلیـل فاصـله جغرافیـایی،      ینباوجودا
هاي فرهنگی، فقدان منابع مشترك مهم، نبود تعارضات جدي با نوعی تأخیر در گسـترش  تفاوت

با کشورهاي انقالبی ازجمله کوبـا و  از روابط آغازین ایراننظر صرف. و تعمیق مواجه بوده است
رغم برقراري و تـداوم در مقایسـه   علی2005تا 1989هاي نیکاراگوئه، روابط دو طرف میان سال

بـا آغـاز ریاسـت    ) ش1384. (م2005امـا از سـال   . با دوره بعد از آن واجد فعالیـت کمتـري بـود   
تـري بـه خـود    د جدیـد و گسـترده  نژاد در ایران، روابط با امریکـاي التـین ابعـا   جمهوري احمدي

: گرفت که این موضوع در ذیل چند عامل قابل تحلیل است
هاي انقالب توسط دولت نهم؛احیاي شیوه تفکر نخستین سال.1
گرا در امریکاي التین که ماهیتی ضـد امپریالیسـتی و ضـد    هاي چپروي کارآمدن دولت.2

گرایانه داشتند؛ هژمونی
گرایانـه همچـون   در بازارهاي جهانی که منجر به احیاي تمایالت جهان سومافزایش قیمت نفت . 3

ویژه در امریکاي التین شد؛المللی بهتوسعه به نظام اقتصاد بینکاهش وابستگی جهان درحال
نوع مناسبات تهران و امریکاي التین با واشنگتن؛. 4
هـاي آن بـا غـرب کـه     و چـالش اي ایـران  ایـن تعمیـق روابـط بـا پرونـده هسـته      یزمـان هم. 5

المللی جهت تأکیـد بـر حقـوق حقـه را بـراي ایـران ایجـاب        ضرورت کسب حامی در عرصه بین
(Hunter, 2010: 234; Lotfian, 2010: 34). کردمی

هـا عنصـر   رسد در عصر وابستگی متقابل در برقراري روابط میـان ملـت  که به نظر میباوجود آن
ظـاهر در رابطـه ایـران بـا     مسائل سیاسی ـ امنیتی  اسـت و ایـن موضـوع بـه     اقتصاد داراي وزنی مشابه 

کـه بـه آن   (کشورهاي این منطقه نیز وجود دارد اما واکاوي عوامـل منتهـی بـه همکـاري دو طـرف      
اقتصـادي در تنظـیم   و بررسـی مناسـبات سیاسـی ـ اقتصـادي حـاکی از ضـعف اولویـت         ) اشاره شـد 

جـوي  ودر ایـن زمـان، ایـران در جسـت    کـه یدرحـال . طقـه اسـت  روابط ایران بـا کشـورهاي ایـن من   
التین براي گسـترش برنامـه ضـدامریکایی خـود بـود کشـورهاي ایـن        یکاییکشورهاي انقالبی آمر

منطقه ازجمله کوبا توسعه روابط اقتصادي و سیاسی با کشورهاي مشـابه خـود و بیـرون از منطقـه را     
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، کسـب منـافع اقتصـادي و جبـران     یگـر دعبـارت به. دکردنیگرایانه تفسیر مدر یک چارچوب عمل
برقـراري روابـط   (Lotfian, 2010: 41).ها بوده اسـت ترین اهداف آنفقدان حمایت شوروي از مهم

هرچنـد کـه اهـداف جمهـوري     . این ادعاسـت ییدشاهدي مهم براي تأ2014کوبا و امریکا در سال 
گرایـی را در  ملحوظ، نوعی تفاسیر حـداقلی از عمـل  هاي راهبردياسالمی ایران نیز با توجه به بنیان

هاي امنیتی ـ سیاسی متوقف مانـده و نتوانسـته    گرایی در حوزهرسد این عملخود دارد اما به نظر می
بـر ایـن مبنـا، آمارهـاي     . ویژه در حوزه اقتصاد دنبـال کنـد  در یک مقیاس نسبی اهداف جامعی را به

دهـد کـه در   انی در مورد صادرات و واردات ایـران نشـان مـی   منتشره از سوي سازمان توسعه بازرگ
درصـد صـادرات کاالهـاي    61شریک تجاري ایران 10، 2009تا مارس 2008فاصله زمانی مارس 

، هنـد  %)11/0(، چـین  %)8/12(، امـارات  %)1/13(اند؛ عراق غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده
ــوبی  %)5/6( ــره جن ــن %)5/4(، ک ــتان %)2/3(، ژاپ ــه %)3(، افغانس ــک %)9/2(، ترکی و %) 3/2(، بلژی

کشـور برتـري کـه    10در مقابـل  . انـد ترین مقاصد صادراتی ایران بودهازجمله مهم%) 2/2(عربستان 
امــارات: انــد ازهــا صــورت گرفتــه در همــین برهــه زمــانی عبــارتدرصــد واردات ایــران از آن70

ــان %)1/24( ــوبی %)3/6(، ســویس %)8/8(، چــین%)5/9(، آلم ــا%)5/5(، کــره جن ، %)6/3(، بریتانی
1%).7/2(یهو ترک%) 3/3(، هند %)5/3(، ایتالیا %)5/3(فرانسه 

( Lotfian, 2010: 49)

یـک از کشـورهاي آمریکـاي التـین در اولویـت تجـاري       دهد که هیچفهرست فوق نشان می
ان هسـتند کـه ایـن موضـوع در     واجد مبادالت تجاري انـدکی بـا ایـر   روینایران قرار نداشته و ازا

تر و در یک مقیـاس مشـخص   صورت عینیبه. برانگیز استمقایسه با سطح مناسبات سیاسی تأمل
.توان مشاهده کردسطح مناسبات اقتصادي ایران و آمریکاي التین را می) 1(با توجه به جدول 

)میلیون دالر(2008ال مریکاي التین در ساروابط تجاري ایران با برخی از کشورهاي ): 1(جدول

واردات ایرانصادرات ایرانکشور
6/301--آرژانتین

4/11525/1برزیل
9/09/46شیلی
7/108---کوبا

3/3181/18مکزیک
2/356/15ونزوئال

Source: European Commission Quoted in (Hunter, 2010: 237)

.هاي داخل پرانتز سهم هرکشور از صادرات و واردات به ایران به درصد استشماره.1
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در عمل روابط تجاري ایران با کشـورهاي  2008ل نمایاند در ساطور که این جدول میهمان
. صورت کل استمزبور حاکی از یک توازن منفی تجاري به

تـوان در  درك تفاوت در اولویت تعاملی روابط ایران بـا کشـورهاي آمریکـاي التـین را مـی     
کـه بـر اسـاس آمارهـاي منتشـره از      بـاوجود آن . نوع بررسی مناسبات سیاسی بیشتر مشـاهده کـرد  

ــزوئال در آمریکــاي جنــوبی اســت    ســوي ــا، ایــران ششــمین شــریک تجــاري ون کمیســیون اروپ
(Karmon, 2010: 277)ایـن  . تر باشـد اما شاید در سطح روابط سیاسی روابط این دو بسیار برجسته
نژاد با اشتراك در خصومت علیه امپریالیسم و امریکـا در مسـیر   و احمديدو کشور از زمان چاوز

اطالق عنـاوینی همچـون   . ها بسیار گسترده شدار گرفته و به این جهت روابط آنبسیار مشابهی قر
اي المللـی از حـق هسـته   ، حمایت صریح ونـزوئال در مجـامع بـین   جمهوریستوسط دو رئ» برادر«

هـاي زیربنـایی   گـذاري زیـاد ایـران در پـروژه    اي، سـرمایه هـاي هسـته  نامه همکاريایران، موافقت
ــط   ــراري خ ــزوئال، برق ــران  ون ــایی ته ــق –هواپیم ــاس –دمش ، )Karmon, 2010: 278(کاراک

رایـزن  یسو تأسـ (Lotfian, 2010: 40)پوشی ونـزوئال از شـرط روادیـد بـراي اتبـاع ایرانـی       چشم
ییکـا یهاي آمرنژاد در ونزوئال و واکنش مقامایران در دوران ریاست جمهوري احمديفرهنگی 

هور در مقاطع مختلف پیرامـون وجـوه مشـترك سیاسـی     جماظهارات دو رئیسیتو درنهابه آن 
.هاي غیراقتصادي استهاي فراگیر در حوزهنشانی از بسط همکاري

همانند روابط با ونزوئال، روابط ایران با نیکاراگوئـه نیـز عمـدتاً داراي وجـوه ایـدئولوژیک و      
هـاي  اگوئـه توافـق  هـاي زیـر بنـایی در نیکار   اگرچه دو کشور در انجام پـروژه . سیاسی بوده است

انـد امـا شـواهد انـدکی از     اند و منابع رسمی از پیونـدهاي عمیـق اقتصـادي خبـر داده    مهمی داشته
گرایانـه نیکاراگوئـه از برنامـه    حال، وجه حمایـت بااین. هاي اقتصادي وجود داردتوسعه همکاري

در تنظـیم  ینـوع بـط بـه  این نوع از روا. اي براي ایران در آن زمان داراي اهمیت فراوانی بودهسته
.مناسبات با کوبا ، بولیوي و اکوادور هم صادق بود

در مقایسه با روابط ایران با این دسته از کشورها، روابط با کشورهاي مهم و منتفـذ آمریکـاي   
بخش منـافع مهمـی بـراي    التین همچون برزیل، آرژانتین، شیلی و تا حدي پاراگوئه نتوانسته نوید

هـاي  هاي ایران بـا برزیـل در حـوزه اقتصـادي در سـال     که سطح همکاريود اینباوج. ایران باشد
بـه حمایـت از   -داسـیلوا –و این کشور در دوره ریاست جمهوري سابق خود یافتهاخیر گسترش

گـاه نتوانسـته در مقـام یـک شـریک اسـتراتژیک       اي ایران توجه کرد اما برازیلیا هیچحقوق هسته
شـدن  و مواجـه 2010اي ایران  در سال حضور مستمر در برنامه هسته. براي ایران ایفاي نقش کند

در مـورد مسـئله   1-دیلمـا روسـف  -جمهـور برزیـل  ها با برخورد سرد اوباما، اظهـارات رئـیس  آن
1. Rusef
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هایی از عدم قطعیـت در  روي وي در رابطه با ایران نمونهحقوق بشر و دموکراسی در ایران و میانه
در مقایسه با برزیل، روابط ایـران  ) Karmon, 2011: 290(.برزیل استهاي ایران با بسط همکاري

هــاي بیشــتري مواجــه اســت کــه ایــن موضــوع تــا حــد بســیاري بــه مســئله بــا آرژانتــین بــا چــالش
و اتهـام ایـن کشـور بـه     1و انجمن یهودیـان آرژانتـین  1994آیرس در سال گذاري در بونسبمب

ور آرژانتین به مراسم افتتاحیه ریاست جمهوري اکـوادور  جمهلغو سفر رئیس. گرددایران  باز می
از مجمـع عمـومی سـازمان ملـل بـراي      2007با آگاهی از حضور ایران و درخواست وي در سال 

اي از روابـط  نمونـه (Karmon, 2010: 283)هـاي ایـران بـه حمـالت تروریسـتی     بررسـی کمـک  
.غیرعادي ایران و آرژانتین در این زمان است

:مجموعه این شواهد نشانگر آن است کهاینبنابر
در روابط با آمریکاي التین ابعاد سیاسی ـ امنیتی را اولویت بخشـیده و   2005ایران از سال . 1

ضـرورت  طـرف و آمریکـایی دو  به مواضـع ضـد  طرفین، بنیادي اشتراکات این موضوع عالوه بر 
گردد؛ اي ایران باز میو کسب حمایت براي حق هستهتعقیب 

انـد کـه در   بـا ایـران پرداختـه   در این مناسبات عمدتاً کشورهایی به بسـط روابـط اقتصـادي   . 2
هاي گسترده اقتصادي نیستند؛ موضع قدرتمندي در جهت کمک به ایران و ارتقاي همکاري

یتـوجه کشورهایی مانند برزیل که هم به لحاظ اقتصـادي و هـم سیاسـی واجـد وزن قابـل     . 3
شدت دچار تردیـد  وانستند در راستاي اهداف ایران عمل کنند در نوع تنظیم روابط بهتبوده و می

گردد؛ هاي آمریکا باز میبودند که این موضوع تا حدي به نگرانی از واکنش
اي که برخـی چـون ونـزوئال در برابـر فرسـتادن پرونـده هسـته       به لحاظ سیاسی، باوجود آن. 4

دادند و برخی دیگر از تالش ایران در کسب کرسی غیردائمـی  ایران به شوراي امنیت رأي منفی 
عـالوه بـر ایـن، بیشـتر     . در هر دو مورد ناکام بودیتدر شوراي امنیت حمایت کردند ایران درنها

هاي اپوزیسیون مواجه بوده و ممکن اسـت  این کشورها در عرصه داخلی با مخالفت صریح گروه
,Hunter).ها دچار تغییر شودرژیم آن 2010: 237)

آمیزسازي براي ظهور مسالمتالتین؛ زمینهیکايچین و امر
در کنار حضور پیگیر و فعاالنه ایران در آمریکاي التین، از آغاز هزاره سـوم مـیالدي چـالش    
مهم دیگري براي آمریکا در حیاط خلوت خویش به وجود آمده و آن مهیا شدن موقعیـت بـراي   

درست در نقطه مقابل فعالیـت  . ي منطقه آمریکا التین با چین استجانبه کشورهابسط روابط همه
ایران در منطقه که درنتیجه نیـاز متقابـل سیاسـی ـ امنیتـی تهـران و کشـورهاي ایـن منطقـه شـکل           

1. The Argentinean Jewish Mutual Association
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رسد با توجه به شرایط کشورهاي آمریکاي التین در نیـاز بـه کسـب فنـاوري و     گرفت به نظر می
توجـه  زمـان رشـد و توسـعه جالـب    اي قـاره آمریکـا و هـم   جلب همکاري اقتصادي فراتر از مرزه

چین، اولویت دیپلماتیک چین در آمریکـاي التـین مبتنـی بـر تعمیـق روابـط اقتصـادي و تعقیـب         
هـاي راهبـردي چـین و    به همین جهت، با نگاهی به بنیان. نیازهاي ژئوپلیتیک از رهگذر آن است

به نـوع اولویـت تعـاملی دو طـرف در عصـر      توانروندهاي روابط آن با کشورهاي این منطقه می
.وابستگی متقابل پی برد

هاي راهبرديبنیان
در روند عـادي و  یجتدرمیالدي که مناسبات دیپلماتیک چین با جهان خارج به1970از دهه 

برکنار از مالحظات ایدئولوژیک قرار گرفت نخبگان این کشور با پیشتازي دنـگ شـیائوپنگ بـا    
مثابـه امـري فراگیـر و چندبعـدي در نظـر گرفتـه و بـا        دي از امنیـت، آن را بـه  ارائه تعریـف جدیـ  

بینی ضرورت یافتن نگاه به مسائل اقتصادي اولویت را به رشد و توسعه اقتصـادي در عرصـه   پیش
به همـین روي، از زمـان دنـگ بـا نهادینـه شـدن تفکـر        . سیاست خارجی و تأمین منافع ملی دادند

عنـوان اصـل اساسـی سیاسـت خـارجی چـین، تمـامی راهبردهـا         بـه 1»صلح و توسـعه «استراتژیک 
المللـی مسـاعد   تنظیم شد که هدف اصلی آن تضـمین فـراهم آوردن یـک محـیط بـین     ياگونهبه

هرچند در دوره دنگ و جیانگ زمین اولویت برآوردن نیـاز بـا   . براي توسعه اقتصادي چین باشد
هـاي بـزرگ   آمیـز بـا قـدرت   اما مستقل و صلحیک دید کلی از رهگذر برقراري روابط گسترده 

اي بـر  تـائو راهبردهـاي توسـعه   شد، از زمان تصدي ریاسـت جمهـوري توسـط هـو جـین     دیده می
(Lam, 2006:157-211).محوري فراگیر در نگرش به مناطق مختلف تنظیم شد

ئو بـه  تـا طـی سـفر هـو جـین    2003این دکترین نخستین بار در اکتبر : 2آمیزـ ظهور مسالمت
از حیث سیاسی، این رویکرد بر این امـر داللـت داشـت    . کشورهاي جنوب شرق آسیا مطرح شد

آمیـز بـراي توسـعه اقتصـادي خـود باشـد؛       که چین بایستی به دنبال یک محـیط جهـانی مسـالمت   
که تالش کند تا صلح جهـانی را از طریـق توسـعه تضـمین کنـد؛ بـه دنبـال بـه چـالش          ياگونهبه

در تعبیـر اقتصـادي، ایـن    . جویی را پیشه نکندمواجههیتي هژمون نباشد و درنهاهاگرفتن قدرت
آمیـز بـه   مفهوم بیانگر آن است که چین سرمایه، فنـاوري و منـابع را از طریـق ابزارهـاي مسـالمت     

.هـاي مشـابه آن بسـط نخواهـد داد    طلبـی یـا راه  دست آورده و اقتصاد خود را از رهگـذر توسـعه  

1. Peace and Development
2. Peaceful Rise
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)(Teng, 2007: 89هـاي جهـان   آمیز حضور در مناطق مختلف دنیا و قـاره بنابراین، ظهور مسالمت
.کندالمللی تشویق میمنظور مشارکت مثبت و فعاالنه در اقتصاد بینازجمله امریکاي التین را به

اي، بسـط  هـاي منطقـه  شـدن و توسـعه سـازمان   زمان با فرآیند جهانیهم:ايـ دیپلماسی بینامنطقه
هـا،  رگانی میان کشورها و افزایش اهمیت روابط فردي و سازمانی در کنار روابـط دولـت  تجارت و باز

گشته و با اعتقاد برخـی بـه اینکـه تفـاوت میـان منـاطق کـاهش یافتـه حـوزه          ازپیشیشاهمیت مناطق ب
در عرصـه ) Katzenstein, 2005: 27-30(.ظهور کـرده اسـت  1«ايبینامنطقه«نوینی از دیپلماسی با عنوان 

تـائو، بیجینـگ بـا    ویژه در دوره هـو جـین  هاي حکومت جیانگ و بهسیاست خارجی و از واپسین سال
هـاي بـزرگ و پیـرو بسـط نیازهـا و      اي و نیز راهبرد تعامل با قدرتپشتوانه موفقیت در دیپلماسی منطقه

هــايگرایـی، روابــط دیپلماتیـک خـود را بــا ابتکـارات چنــدوجهی و همکـاري     ضـرورت چنـد جانبــه  
,Lanteigne(اقتصادي به وراي همسایگان خویش در مناطق گوناگون تسري داد  کـه بعضـاً   ) 98 :2009

هـدف اصـلی ایـن نگـرش کـه از آن      . شـود نیـز یـاد مـی   2»گرایـی جهان سـوم «از این سیاست با عنوان 
یـت رنهاشود ارتقاي قدرت نرم چین، بـرآوردن نیازهـا و د  نام برده می3»تهاجم مسحورکننده«عنوان به

اجرایـی شـدن ایـن    . طـور سـنتی در آنجـا داراي نفـوذ اسـت     رقابت با امریکا در منـاطقی اسـت کـه بـه    
گـذاري چینـی،   هـاي سـرمایه  سیاست در ارتباط با آمریکاي التین به بسترسازي براي حضـور شـرکت  

توسـعه  سازي براي تأمین امنیت و ثبات منطقه با هـدف ثبـات در عرضـه انـرژي، ارائـه الگوهـاي       زمینه
تسـخیر بـازار گسـترده مصـرفی ارتبـاط      یتاقتصادي در رقابت با مدل غربی، فروش تسلیحات و درنها

)Lanteigne, 2009: 93-108(.یافتمی

مـوازات رشـد فزاینـده صـنایع در چـین و نیـز       بـه :سازي منابعـ دیپلماسی انرژي و متنوع
عنـوان  چـین بـه  . شور در حال افزایش استجمعیت فراوان، نیاز به انرژي و مواد خام نیز در این ک

کننـده  کننده مس، پالتینیوم، فوالد، قلع، روي، سنگ آهن و دومین مصـرف ترین مصرفبزرگ
بــا قرارگیـري در چــارچوب شــبکه  1993از ســال . شـود بـزرگ آلومینیــوم و سـرب شــناخته مــی  

کننـده نفـت در   رفبـه دومـین مصـ   2004کشورهاي واردکننده نفت پیرو افزایش نیازها، تا سـال  
کننـده گوشـت و   تـرین مصـرف  عنـوان بـزرگ  در حوزه مواد غـذایی، چـین بـه   . جهان تبدیل شد

گـذاري در سراسـر   حبوبات، نیازمند تأمین این مواد از طریق گسـترش روابـط تجـاري و سـرمایه    
خصوص با مناطقی است که داراي منابع غنی بوده و در این میان نقـش آمریکـاي التـین    جهان به

1. Cross-Regional Diplomacy
2. Third World Orientation
3. Charm Offensive
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(Teng, 2007: 90).بسیار برجسته است

مـیالدي در برابـر راهبـرد    1990ایـن راهبـرد از نیمـه دوم دهـه     :1»بیرون رفتن«ـ استراتژي 
محـور کلـی ایـن    . گـذاري چـین قـرار گرفـت    هاي سیاست، موردتوجه دستگاه»دعوت به درون«

ن نیازها و کسـب  هاي چینی براي حضور در خارج از کشور جهت برآوردراهبرد تشویق شرکت
در حوزه انرژي، تمرکز اصـلی ایـن راهبـرد تـالش     . تجربه الزم براي انتقال به درون کشور است

، یگـر دعبارتبه. گویی به نیازهاي فزاینده داخلی استبراي تأمین منابع جدید انرژي جهت پاسخ
ي منـابع گونـاگون و   سـاز هدف این راهبرد استفاده بهینه از منابع نفتی و اجتناب از خطر با متنـوع 

,Chen).هاي تحصیل ذخایر نفتی استکانال 2010: این راهبرد در حوزه انرژي، سه شـرکت  (46
، شــرکت ملــی پتروشــیمی چــین  (CNPC)بــزرگ نفتــی چــین یعنــی شــرکت ملــی نفــت چــین   

(SINOPEC) و شرکت ملی نفت خارجی چین(CNOOC)   را براي تأمین امنیت انـرژي از خـارج
برابر در بازارهاي خارجی، کشف و حفاري، سـاخت پاالیشـگاه و خطـوط انتقـال     از طریق سهام

و در همـین راسـتا آمریکـاي التـین در     (Leverett and Bader, 2005: 193)کنـد  لوله تشـویق مـی  
اي بـراي چـین و   هاي اخیر به دلیل افزایش منابع در حال کشف و اسـتخراج اهمیـت فزاینـده   سال

. هاي آن یافته استشرکت
هـاي  گر سیاست خارجی چین در سالهدایتینوعبررسی موردي تمامی این راهبردها که به

گذشته بوده، حاکی از اولویت باالي مزایاي اقتصادي در جهـت تضـمین فرآینـد رشـد و توسـعه      
ویـژه آمریکـاي التـین از جایگـاهی خـاص      در این کشور است که در این میان مناطق مختلف به

.ستبرخوردار بوده ا

روندهاي روابط
و الزام توسـعه روابـط اقتصـادي، توجـه سیاسـت خـارجی       » آمیزظهور مسالمت«پیرو ارائه نظریه 

تائو به سمت بسط روابط اقتصادي، جستجوي نفـت، مـواد   چین به آمریکاي التین در دوره هو جین
در 2نبـه همـین جهـت، از آغـاز دوران صـدارت هـو، دیپلماسـی سـرا        . خام و غذایی معطـوف شـد  

هـاي چینـی از آمریکـاي    دیدار مقام(دستور کار چین قرار گرفت که در تمامی این دیدارها با سران 
عنوان شـاخص اصـلی و   ، ضمن اولویت داشتن روابط اقتصادي، منطق برد ـ برد به )التین و برعکس

ساسـی مـدنظر   توان با توجه به اصول ااین اولویت و منطق را می. کننده موردتوجه قرار گرفتتعیین
توسـعه و صـلح   . 1انـد از  این اصـول عبـارت  . مشاهده کردیخوبچین در رابطه با آمریکاي التین به

1. “Going out” Strategy
2. Summit Diplomacy
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تعقیـب  .4اقتصـادي  گفتگـوي  .3آمیـز  مسـالمت المللی بینمحیط حفظ .2روابط مثابه هسته اصلی به
)Teng, 2007: 93-4(.تدابیر و رویکرد اقتصاديیريکارگبه. 5و گرایی جانبهچند

عنوان راهنماي عملکردي چین، رویکرد اقتصادي بیجینگ در با توجه به اصول مورداشاره به
که حجم روابـط تجـاري آمریکـاي التـین     رغم آنعلی. هاي گذشته بسیار تقویت شده استسال

ايحال در یـک حالـت مقایسـه   دهد بااینا تشکیل میبخش اندکی از حجم کلی تجارت چین ر
هـاي  کـه در فاصـله سـال   طـوري شدت درحال افزایش بوده است؛ بـه اهمیت این روابط تجاري به

درصد بوده ایـن درحـالی اسـت    7/32میانگین نرخ رشد ساالنه تجارت دو طرف 2005تا 2001
مجمـوع تجـارت چـین بـا     . درصـد رشـد کـرده بـود    1/25که میانگین رشد تجارت جهانی تنهـا  

رسـید کـه   2006میلیـارد دالر درسـال   70به 1999میلیارد دالر در سال 2/8کشورهاي منطقه از 
.میلیـارد دالر ارتقـا یافـت   61/102، بـه رقمـی معـادل   2007این میزان با جهشی چشمگیر در سال 

)(Lanteigne, 2009: ویـژه فعالیـت   هاي اقتصادي دو طرف بـه ترین همکاري، مهمحالیندرع139
:رشمردتوان بچین را بدین شرح می

ساله از سـوي چـین در آمریکـاي التـین کـه بـر اسـاس آن        10گذاري ـ تدوین برنامه سرمایه
میلیارد دالر در آرژانتـین و انجـام   19گذاري با حجمی بیش از دولت چین متعهد به انجام سرمایه

ر مشـابه در سـایر کشـورها ازجملـه د    ياگونـه این تعهدات به. شدهاي مختلف زیربنایی میپروژه
برزیل نیز پی گرفته شد؛ 

گذاري در بخش نفت و گاز؛هاي چینی براي سرمایهـ حمایت مالی و کمک بانک
؛2005گذاري مشترك با شیلی در بخش مس در سال ـ قرارداد سرمایه

بـا برزیـل بـراي    SINOPECو CNPCهـاي چینـی   هـاي مشـترك میـان شـرکت    ـ انجام پروژه
درصـدي از  14میلیارد دالر و کسب امتیاز 3/1گاز به ارزش مایل خط لوله انتقال1225ساخت 

؛ SINOCHENنفتی در کشور اکوادور توسط شرکت چینی 16اکتشاف میدان 
بـا کشـورهاي مهـم منطقـه ازجملـه برزیـل، آرژانتـین، شـیلی و         FTAگسترش قراردادهاي -

ها؛مکزیک به دلیل وزن باالي اقتصادي ـ سیاسی آن
هـاي گسـترده   گـذاري خیز ازجمله ونزوئال از طریق سـرمایه کشورهاي نفتـ افزایش توجه به

توان در توافق دو کشور براي سـاخت مشـترك پاالیشـگاه در    ها را میترین این همکاريکه مهم
ــراردادي   ــاد ق ــدونگ چــین و انعق ــان دو کشــور جهــت مشــارکت در   5گوان ــارد دالري می میلی

(Pham, 2005: 365, Teng, 2007: 99-101). کردهاي تولید و اکتشاف نفت مشاهدهپروژه

عالوه بر مبادالت اقتصادي، دو موضوع دیگـر در رابطـه چـین بـا ایـن منطقـه واجـد اهمیـت         
است؛



)45پیاپی (94زمستان، 15شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه118

؛ در ذیل این عنـوان عـالوه بـر    مبادالت گسترده چین با کشورهاي مهم و تأثیرگذار منطقه. 1
ابط گسترده چین با برزیل، مکزیک و آرژانتـین  توان به رومباحثی که در باال به آن اشاره شد می

هاي تجـاري، منـابع،   توان در حوزهاشاره کرد که براي مثال بازتاب همکاري چین و برزیل را می
تــرین شــریک تجــاري چــین در برزیــل بــزرگ. المللــی مشــاهده کــردفنــاوري و در مجــامع بــین

اهمیـت ایـن   . در جهـان اسـت  آمریکاي التین بوده و چین نیز چهـارمین شـریک تجـاري برزیـل    
بـه چـین   -سـابق برزیـل  جمهـور یسرئـ –داسیلوا 2004توان در سفر سال روابط اقتصادي را می

. فرماندار ایالتی و هفت وزیر وي را همراهـی کردنـد  6تاجر، 421مورداشاره قرارداد که طی آن 
و نیازهاي چـین بـوده و   هاي در حال رشد چینی دقیقاً مطابق با تقاضا ، تولیدات شرکتسویکاز 

ریـزي شـده   گـذاري عمـده در برزیـل برنامـه    از طرف دیگر راهبرد تجاري چین با هدف سـرمایه 
در بخش مـواد فلـزي خـام برزیـل و     1کاري چینگذاري گروه معدننمونه بارز آن سرمایه. است

بـراي سـاخت   Vale de Rio doce–همکاري بخش فوالد چین با شرکت بـزرگ معـدنی برزیـل    
هـا در ادامـه بـه    میلیارد دالر اسـت کـه ایـن همکـاري    5/1کارخانه فوالد در سائولویس به ارزش 

:Teng, 2007).اسـت یافتهبخش انرژي  و هوافضا نیز گسترش تـوان از  در همـین ارتبـاط مـی   (95
.هاي مشابه روابط چین با مکزیک و آرژانتین نیز نام بردنمونه
و همکـاري بـا   المللـی اي و بـین یـژه حضـور در نهادهـاي منطقـه    وبهگرایی چین چند جانبه. 2

کشورهاي  آمریکاي التین که نمونه مشخص آن همکـاري گسـترده چـین بـا برزیـل در نشسـت       
WTO توسـعه  در راستاي پیشـبرد منـافع کشـورهاي درحـال    2003در سال 2در کانکون)Teng,

از طریـق  3نامـه تجـارت آزاد آمریکـا   تو به چالش طلبیدن امریکـا در تشـکیل موافقـ   ) 95 :2007
. بود4تقویت بازار مشترك آمریکاي جنوبی

:توان اشاره کردبنابراین از بررسی روابط چین با آمریکاي التین به چند نکته می
هـاي اقتصـادي در آمریکـاي التـین متناسـب بـا       بخشی چـین بـه همکـاري   که اولویتاول این

، یگـر دعبـارت بـه . اي آمریکاي التـین بـوده اسـت   ازهاي توسعههاي راهبردي این کشور و نیبنیان
، ایـن  رویـن ازا. منطق تعاملی چین در این حوزه کامالً مشخص و بر اساس اصول راهبردي اسـت 

. موضوع باعث شده تا تمایالت کشورهاي منطقه براي برقراري روابط با بیجینگ دوچندان شـود 
ات دوجانبه است؛ کننده دالیل تعمیق مناسبچرخه زیر توجیه

1. China Minmetals Group
2. CanCun
3. Free Trade Agreement of America
4. MERCOSUR
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توسعه چینسودمند براي اقتصاد درحالع انرژي و غذایی آمریکاي التین  مناب
و بازارهاي مصرفی گسترده

گذاري و تأمین کاال توسـط چـین                         سرمایهتسهیل آغاز چرخه توسعه در آمریکاي التین  

که نـوع رویکـرد   باوجود آن. گردددومین موضوع به تشابهات ایدئولوژیک دو طرف باز می
گرایانه بوده اما اشتراکات ارزشی همچون در رویکرد به نظـم  ها عملدو طرف در بسط همکاري

شـود تـا   و نوع تنظیم رابطه با امریکا و مجموعه غرب باعث میگرایانه هاي چپموجود، گرایش
. گـردد سومین موضوع به کشورهاي طرف ارتباط بـاز مـی  . الذکر تسهیل و تداوم یابدچرخه فوق

درست برخالف ایران که تمرکز روابط را در کشورهاي کوچـک و کمتـر تأثیرگـذار معطـوف     
استراتژیک چین غالبـاً در رابطـه بـا کشـورهاي     هاي اقتصادي ـ  حجم مبادالتی و همکاريکرده، 

یـت مریکاي التین ازجمله برزیل، آرژانتین، مکزیـک و شـیلی تعریـف شـده اسـت و درنها     امهم 
چهارمین نکته در اولویت تعاملی چین با آمریکاي التین به درك شرایط و موقعیت چین از نظـام  

دریافتـه  یخـوب بیجینگ این مسـئله را بـه  . گرددالملل موجود و شرایط آمریکاي التین باز میبین
که تعقیب اهداف سیاسی ـ امنیتی در وضعیت فعلـی کـه آمریکـا واجـد قـدرت فراوانـی بـوده و          

هـاي فراوانـی   صـورت مسـتقیم بـا هزینـه    توسعه اقتصادي چین نیز در مرحله حساسی قرار دارد بـه 
1»دیپلماسـی یـوان  «بـا کاربسـت   گرایانـه و ، با اتخاذ رویکردي کـامالً عمـل  روینازا. همراه است

را دنبال کرده تـا از طریـق آن حـوزه قـدرت آمریکـا را بـه       2کردن آمریکاي التینسیاست چینی
حضور تدریجی در کانال پاناما و انزواي دیپلماتیـک تـایوان در   (Lam, 2006: 180).چالش گیرد

.تهایی از رویکردهاي اخیر چین در آمریکاي التین اسمنطقه تنها بخش

نتیجه
ترین معضالتی که امریکا از آغاز هزاره سـوم مـیالدي   عالوه بر مسئله تروریسم، یکی از مهم

. هاي نوین در منـاطق نفـوذ اسـت   گیري چالشدر عرصه سیاست خارجی با آن مواجه بوده شکل
در کنار خاورمیانه، شرق آسیا و آفریقا که امروزه حضـور کنشـگرانی قدرتمنـد در عمـل حـوزه      

مثابـه  ها بـه که سال–اند منطقه آمریکاي التین هاي امریکا را تنگنا قرار دادهوذ و اعمال سیاستنف
هـاي داخلـی و خـارجی بـراي نفـوذ      نیـز در معـرض چـالش   -شدحیاط خلوت واشنگتن تلقی می

1. Yuan Diplomacy
2. Sinification of Latin America
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گـرا و در حـوزه   هـاي چـپ  در عرصه داخلـی، روي کـار آمـدن رژیـم    . آمریکا قرار گرفته است
ات مختلـف زمینـه را بـراي     خارجی افزایش حضور کنشگران جدید ازجمله چین و ایران با منویـ

.ها به وجود آورده استگیري در نزد آمریکاییسردرگمی تصمیم
هـاي سیاسـی و   رغـم حضـور ایـران و چـین در منطقـه و گسـترش همکـاري       حـال، علـی  بااین

در روابـط بـا کشـورهاي    هـا  هـاي تعـاملی آن  اقتصادي بـا کشـورهاي آمریکـاي التـین، اولویـت     
از نظـم  ) چـین و ایـران  (هـر دو کشـور   کهیدرحال. امریکاي التین با یکدیگر متفاوت بوده است

داري غـرب و در رأس آن آمریکـا ناراضـی بـوده و بـه انتقــاد از آن      موجـود بـا پیشـتازي سـرمایه    
آمریکـاي التـین   اند این دو در نوع محاسبات خود براي تحقق اهداف ملی در ارتبـاط بـا   پرداخته

هاي راهبردي عمـدتاً امنیـت ـ    جمهوري اسالمی ایران با بنیانکهیدرحال. اندمتفاوت  عمل کرده
گـرا را در  هـاي چـپ  هـاي ضـد هژمـونی بـا دولـت     محور، توسعه روابط سیاسی و ایجـاد ائـتالف  

ان داده، دستورکار دیپلماتیک خود قرار داده و در عرصه روندهاي روابط نیز این موضـوع را نشـ  
گیـري از  محـور نخبگـان و راهبردهـاي عمـدتاً اقتصـادي، بهـره      بیجینگ متـأثر از ذهنیـت توسـعه   

ینبـاوجودا . بازارهاي مصرفی و منابع انرژي منطقه آمریکاي التین را مطمح نظر قرار داده اسـت 
بندي، هـم ایـران روابـط  اقتصـادي را ازنظـر دور نداشـته و هـم چـین اهـداف سیاسـی و           اولویت

تنهـا تفـاوت در تحقـق ایـن مسـئله آن اسـت کـه بیجینـگ بـا          . استراتژیک را دنبـال کـرده اسـت   
زا دوري جسـته و بـه مـدد قـدرت نـرم خـویش       گرایی زیاد تا حد ممکن از رفتارهاي تـنش عمل

رو و تأثیرگـذار  هـاي میانـه  اهداف استراتژیک را نیز تعقیب کرده است و در این مسـیر بـه دولـت   
ایـن در حـالی بـوده    . زیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی توجهی خاص داشته استمنطقه ازجمله بر

کـه اهمیـت اسـتراتژیک آمریکـاي التـین را دریافتـه امـا بـه نظـر، شـرایط و           که ایران باوجود این
درنیافتـه و صـرفاً بـا    یخـوب هاي قرارگیري در مسیر تحقق اهداف از رهگذر این منطقه را بهزمینه

. انداز امنیت ـ محـور بـه منطقـه نگریسـته اسـت      اقتصادي عمدتاً با یک چشمبرخی اقدامات اولیه
هاي مد نظر ایران ازجملـه کوبـا   شود که دریافت که رژیماهمیت این موضوع زمانی مشخص می

ویـژه در مسـئله یهودیـان انتقـاد کـرده و بـه برقـراري مجـدد         هاي اخیر از رویکرد ایران بهدر سال
بـا اتخـاذ   -دیلمـا روسـف  –جمهـور برزیـل   کـه رئـیس  و یا آناندرت کردهروابط با امریکا مباد

.مواضعی مبهم در برابر تهران از وضع حقوق بشر و دموکراسی در ایران به انتقاد پرداخته است
موقـع و مناسـب در مـورد    توان گفت جمهوري اسالمی ایران باوجود تشخیص بـه بنابراین می

ا کشـورهاي آمریکـاي التـین نتوانسـته ابـزار مناسـب را در       ها و روابط بـ ضرورت بسط همکاري
تـوان  هـاي امریکـا مـی   حساسـیت در این راستا با توجـه بـه  . راستاي تحقق این هدف به کار گیرد

:توجه به چند راهبرد را در تعامل با این منطقه مدنظر قرار داد
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اي نیازهـاي توسـعه  توانـد مکمـل  ماننـد چـین نمـی   اول اینکه هرچند توان اقتصـادي ایـران بـه   
فراگیـر  حـال ینقدرتمنـد و درعـ  یکارگیري یک دیپلماسی چنـدوجه آمریکاي التین باشد اما به

را در خـود داشـته باشـد    ) سیاسـی، نظـامی، اقتصـادي و فرهنگـی    (که مقوالت گونـاگون امنیـت   
اي از روابـط شـود کـه وابسـتگی متقابـل ماحصـل آن      مدت باعـث ایجـاد شـبکه   تواند در میانمی

مـدت  هاي کوتـاه این نوع وابستگی بدون تردید سطح نگاه نخبگان دو طرف را از برداشت. است
تواند دامنه روابـط را در برابـر تهدیـدات    مدت مبتنی بر سناریوسازي سوق داده و میبه بینش بلند

قـابالً  اي کشورهاي این منطقـه و مت دوم اینکه با توجه به نیازهاي توسعه. کوتاه و مقطعی بیمه کند
گـذاري دیپلماتیـک در ایـن    توانـد بـا سـرمایه   نیاز روزافزون ایران به سرمایه و فنـاوري ایـران مـی   

بایـد در نظـر داشـت کـه     کـه یـن ضـمن ا . بخش زمینه را براي توسعه روابط اقتصـادي مهیـا کنـد   
بسـیاري از کشـورهاي ایـن منطقـه واردکننـده فنـاوري از امریکـاي شـمالی هسـتند کـه ایـن امـر             

سـومین راهبـرد پیشـنهادي بـه تقویـت      . ها کمک کندیابی به آنواند به ایران در جهت دستتمی
هـاي عمـده   بـا توجـه بـه پیشـرفته    . شودتر مهارت مربوط میدیپلماسی علم و فناوري و از آن مهم

هایی مانند هوافضا و نانوفناوري و نیاز جـدي کشـورهاي امریکـاي التـین بـه ایـن       ایران در حوزه
زا بـودن محـور تعامـل و    تـنش یـر تواننـد بـه خـاطر ویژگـی غ    هاي جدید میها این حوزهدستاورد

اي هـاي فنـی و حرفـه   افزون بر آن دیپلماسی مهارت با هدف انتقال مهـارت . همکاري قرار گیرند
هـا در  تواند با یـادگیري از تجربـه چینـی   ها بسیار برجسته است میکه نیاز کشورهاي مزبور به آن

هاي تعامل را بدون ایجاد حساسـیت امریکـا ارتقـا    تواند زمینهرار گیرد و این خود میدستورکار ق
.دهد
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