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گیری های مهـم سیاسـت خارجی ایـران در راسـتای جنگ 
سـرد طوالنی مدت بیـن ایـران و آمریکا دنبال شـده اسـت. 
در واقـع تحکیـم روابـط بیـن ایـران و کشـورهای آمریکای 
کشـورهای  سـوی  بـه  ایـران  چرخـش  منظـور  از  التیـن 
آمریـکای التین در بحـران پرونده هسـته ای و تحریم های 
اقتصـادی آمریـکا علیـه ایـران و انـزوای ایـن کشـور قابـل 

تفسـیر اسـت. 
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ــوان یکــی از جهــت  ــه عن ــن بعــد از انقــالب ب ــکای التی ــا کشــورهای آمری ــط ب ــت رواب تقوی
ســرانجام آمریــکا و ایــران بعــد از تنــش و کشــمکش طوالنــی دربــاره پرونــده هســته ای در 
ــه یــک تفاهــم نســبی در خصــوص  مــاه ژوئیــه ۲۰۱۵ میــالدی (تیــر ۱۳۹۴ خورشــیدی)  ب
برنامــه اتمــی رســیدند. بــه دنبــال آن، ايــران و گــروه پنــج بعــالوه یــک در مــورد برچیــده 
شــدن تحریــم هــای بیــن ا�للــی در مقابــل محــدود کــردن و کنتــرل برنامــه هســته ای 
توســط ایــران توافــق کردنــد. بــه مــوازات ایــن تحــوالت، کشــورهای حــوزه آمریــکای التیــن 

دســتخوش تحوالتــی شــدند کــه تاثیــر منفــی بــر روی روابــط دو جانبــه گذاشــت.
روابــط ایــران و آمریــکا بعــد از رســیدن دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا در 
ژانویــه ۲۰۱۷ میــالدی (دی ۱۳۹۵ خورشــیدی) دوبــاره رو بــه تیرگــی گذاشــت. بــه همیــن 
ــن  ــکای التی ــر در حــوزه آمری ــش تاثی ــوذ و افزای ــای نف ــر احی ــه فک ــاره ب ــران دوب ــل ای دلی
ــکا از  ــا دشــمنان آمری ــه ب ــون «مقابل ــرداد ۱۳۹۶ خورشــیدی) قان ــاد. دوم اوت (۱۱ م افت
طریــق تحریــم» بــه امضــای ترامــپ رســید. ایــن قانــون اقدامــات عملــی علیــه برنامــه هســته 
ای و ســپاه و ارگان هــای وابســته بــه آن در نظــر مــی گیــرد. مجلــس ســنای آمریــکا پیشــتر 
بــه ایــن تحریــم هــا رای داده بــود. ایــران در واکنــش بــه ایــن تحریــم هــا گفــت «ایــن حرکــت 

نقــض برجــام اســت و بــی پاســخ نخواهــد مانــد».[۱]
حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران در جلســه رای اعتمــاد مجلــس بــه وزیــران 
پیشــنهادی در اوت ۲۰۱۷ میــالدی (مــرداد ۱۳۹۶ خورشــیدی) گفــت دولــت ایــران راهــی 
بــه جــز دفــاع از برجــام و ایســتادگی در برابــر دشــمنان نــدارد. مقصــود روحانــی آمریــکا 
ــزوا  ــکاری در شــرایط ان ــر بی ــا خط ــه ب ــزود توســعه اقتصــادی و مقابل ــی اف ــود. روحان ب
امــکان پذیــر نیســت. ایــن اظهــارات بیانگــر ایــن اســت کــه ایــران بیــش از هــر زمــان دیگــر 
بــه غلبــه بــر انــزوا و تحریــم هــای اقتصــادی تــازه آمریــکا و اجــرای اصــل دوســت یابــی 
نیــاز دارد، بــه ویــژه اگــر ایــن کشــورهای دوســت آمریــکای التیــن در منطقــه ای نزدیــک بــه 
آمریــکا باشــند. نزدیکــی روابــط ایــران بــا کشــورهای آمریــکای التیــن بــه منظــور شکســ� 

انــزوا و در اختیــار گرفــ� کارت تهدیــد امنیــت ملــی آمریــکا انجــام مــی شــود.
پژوهــش حاضــر واقعیــت دربــاره روابــط بیــن ایــران و کشــورهای حــوزه التیــن و ســمت 
ــا ایــن کشــورها و ابزارهــای  و ســوی ایــن رابطــه و اهــداف ایــران از گســترش روابــط ب
اجرایــی رویکــرد ایــران و چشــم انــداز روابــط دو جانبــه بــا توجــه بــه تحــوالت منطقــه ای 

و بیــن ا�للــی را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
نخست: واقعیت و سمت و سوی روابط ایران و کشورهای آمریکای التین

ــن در دو دهــه گذشــته دســتخوش تحــوالت  ــکای التی ــران و کشــورهای آمری ــط ای رواب
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مهمــی بــوده اســت. همزمــان بــا قــدرت گیــری گــروه هــای چــپ و رســیدن روســای جمهــور 
چــپ گــرا در بیشــتر کشــورهای آمریــکای التیــن روابــط ایــران و ایــن کشــورها گســترش 
یافتــه و حتــی در برهــه ای در دوره احمــدی نــژاد تــا مــرز هــم پیمانــی و اتحــاد پیــش رفــت. 
ــوال داســیلوا رئیــس جمهــور ســابق برزیــل از قــدرت در  ــاره گیــری ل ــا کن امــا همزمــان ب
ــه تدریــج رو بــه ســردی گراییــد.  ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) ایــن رابطــه ب
اولیــن تغییــر رویکــرد برزیــل در دوره روســف اتفــاق افتــاد. برزیــل بــه قطعنامــه ســازمان 
ــزام گزارشــگر  ــورد اع ــالدی (اســفند ۱۳۸۹ خورشــیدی) در م ــارس ۲۰۱۱ می ــل در م مل
ویــژه حقــوق بشــر بــه ایــران رای مثبــت داد. در ســال ۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) 
برزیــل در دوره لــوال داســیلوا در ایــن زمینــه رای ممتنــع داده بــود. در ســال ۲۰۱۳ میــالدی 
ــران در منطقــه درگذشــت.  (۱۳۹۱ خورشــیدی) هوگــو چــاوز «باعــث و بانــی» حضــور ای
در مرحلــه بعــدی، شکســت احــزاب چپگــرا در پــی تحــوالت سیاســی و نتایــج انتخابــات و 
تظاهــرات گســترده در اعتــراض بــه حکومــت هــای چــپ گــرا در ایــن کشــورها منجــر بــه 
قــدرت گرفــ� راســت گرایــان و تضعیــف دولــت هــای چــپ گــرای متحــد بــا ایــران شــد. 
مــی تــوان در یــک دســته بنــدی کلــی ســیر تحــول روابــط دو جانبــه و مهــم تریــن جهــت گیــری 

هــای آن را بــه شــرح ذیــل تقســیم کــرد:

۱-نقطه اوج هماهنگی و همکاری
روابــط بیــن ایــران و کشــورهای آمریــکای التیــن بعــد از انقــالب ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ 
ــد از  ــران بع ــن ای ــی بی ــق ایدئولوژیک ــی عمی ــود واگرای ــا وج ــد و ب ــاز ش ــیدی)  آغ خورش
انقــالب و کوبــا در دوره زمامــداری کاســترو روابــط خــوب و متیــن بیــن دو کشــور برقــرار 
شــد. بــا وجــود ســابقه حکومــت ایــران در اعــدام حــدود ۲۰۰۰ نفــر از زندانیــان سیاســی 
چــپ در ســال هــای ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ میــالدی [۲] امــا روابــط ایــران و حکومــت هــای چپگــرا 
ــن  ــن در آغــاز هــزاره ســوم در مســیر گســترش قــرار گرفــت. رابطــه بی ــکای التی در آمری
ــگاه مشــترک  ــی ن ــات یعن ــا ثب ــک اصــل ب ــای ی ــر مبن ــارض ب دو نگــرش ایدئولوژیکــی متع

خصمانــه بــه آمریــکا پایــه گــذاری شــد.
ــرا، هوگــو  ــا رســیدن سیاســتمدار چپگ ــن ب ــکای التی ــران و کشــورهای آمری ــط ای رواب
چــاوز بــه ریاســت جمهــوری ونزوئــال در ســال ۱۹۹۸ میــالدی (۱۳۷۷ خورشــیدی) وارد 
فــاز تــازه ای شــد. قــدرت گیــری چــاوز نقطــه آغازیــن تشــکیل گلولــه برفــی یــا شــکوفایی 
ــی  ــه همگرای ــود. نقط ــن ب ــکای التی ــای چــپ در کشــورهای آمری ــش ه ــ� گرای و اوج گرف
ــه همــکاری و  ــن مســاله ب ــود. ای ــکا ب ــه آمری ــه نســبت ب ــد و خصمان دو کشــور رویکــرد تن
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ــل شــد.  ــاد) تبدی ــه هفت ــود (اواخــر ده ــه ن ــن دو کشــور از اواخــر ده ــوی بی ــی ق هماهنگ
رســیدن احمــدی نــژاد بــه ریاســت جمهــوری در ســال ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) 
نقطــه عطــف واقعــی در ایــن روابــط بــود. کشــورهای آمریــکای التیــن در ایــن دوره شــاهد 
تغییــر و تحــول پــی در پــی در گــروه هــای چپگــرا بودنــد و روابــط بیــن ایــران و ایــن 
ــاال در بخــش هــای سیاســی و اقتصــادی و  کشــورها در مســیر گســترش و هماهنگــی ب

نظامــی و فرهنگــی قــرار گرفــت.
احمــدی نــژاد از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۲ خورشــیدی) ۸ بــار 
ــا»  ــواری «آلب ــه بولی ــه کشــورهای ایــن منطقــه و در راس آنهــا کشــورهای عضــو اتحادی ب
(ALBA) ســفر کــرد. ونزوئــال و کوبــا و بولیــوی و اکــوادور و نیکاراگوئــه عضــو آلبــا 
هســتند. او همچنیــن راهــی ۶ کشــور کوچــک در آمریــکای مرکــزی شــد. ســفرهای متقابــل 
مقــام هــای ایــران و کشــورهای مهــم آمریــکای التیــن در دوره حکومــت هــای چــپ گــرای 
ــد و بازدیدهــای  ــن دی ــا ای ــران ب ــن انجــام شــد. ای ــل و آرژانتی ــوال و کریشــنر»  در برزی «ل
پــی در پــی مــی خواســت ثابــت کنــد کــه در انــزوای بیــن ا�للــی قــرار نگرفتــه و نــه تنهــا بــا 
کشــورهایی کــه بــه لحــاظ جغرافیایــی نزدیــک آمریــکا هســتند ارتبــاط خوبــی برقــرار کــرده 
بلکــه حتــی بــا آنهایــی کــه حیــاط خلــوت سیاســت آمریــکا بــه شــمار مــی رفتنــد هــم رابطــه 

دوســتانه ای دارد.[۳]

۲-مرحله کنونی میان گسترش و سردی �وابط
همزمــان بــا پایــان دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد و درگذشــت چــاوز در ســال 
۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) روابــط بیــن ایــران و کشــورهای آمریــکای التیــن بــه 
ســردی گراییــد. ســفرهای متقابــل مســئوالن کــم تــر شــد. حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ــد ســه ســال  ــرداد ۱۳۹۲ خورشــیدی) روی کار آم ــالدی (م ــه در اوت ۲۰۱۳ می ــران ک ای
بعــد یعنــی در ســپتامبر ۲۰۱۶ میــالدی (شــهریور ۱۳۹۵ خورشــیدی) بــرای نخســتین بــار 
ــکای التیــن ســفر کــرد. [۴] احتمــاال امضــای برجــام در ســال ۲۰۱۵  ــه کشــورهای آمری ب
ــران و  ــکا و ای ــان آمری ــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) و گشــایش نســبی در کشــمکش می می
ــران و  ــن ای ــط بی ــم هــا در کــم رنــگ شــدن رواب ــده شــدن تحری ــرای برچی بســتر ســازی ب
کشــورهای آمریــکای التیــن ســهیم بــوده اســت. همزمــان بــا بــاال گرفــ� دوبــاره تنــش و 
کشــمکش میــان آمریــکا و ایــران و تحریــم هــای جدیــد علیــه تهــران تــالش ایــران بــرای 
ــر خــود در  ــران کــه نفــوذ و تاثی ــه شــد. ای ــن از ســر گرفت ــکای التی ــای نفــوذ در آمری احی
منطقــه را بــه کلــی از دســت نــداده بــود سیاســت خارجــه خــود را در مســیر اســتفاده از 
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دســتاوردهای خــود تنظیــم کــرد. در ایــن راســتا، ســفر دو مقــام ایرانــی بــه ایــن منطقــه در 
ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) حائــز اهمیــت اســت. جــواد ظریــف وزیــر امــور 
خارجــه در اوت ۲۰۱۶ میــالدی (مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) در یــک ســفر دوره ای راهــی 
ــال و  ــوی و ونزوئ ــوادور و بولی ــه و اک ــا و نیکاراگوئ ــی کوب ــن یعن ــکای التی ۶ کشــور آمری
شــیلی شــد. یــک مــاه بعــد حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران بــا رئیــس جمهــور کوبــا 
در هاوانــا دیــدار و گفــت و گــو کــرد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مقــام هــای ایــران بــه 
کشــورهای چــپ گراتــر و رادیــکال تــر و سرســخت تــر در برابــر ســلطه گــری آمریــکا در 

منطقــه آمریــکای التیــن ســفر کردنــد.[۵]

۳-ایران و ون�وئال...�وابط عالی
ــمی  ــه دروازه رس ــال ب ــوری ونزوئ ــت جمه ــه ریاس ــاوز ب ــیدن چ ــد از رس کاراکاس بع
تهــران بــرای تقویــت روابــط و تثبیــت حضــور در کشــورهای منطقــه و بــه خصــوص 
کشــورهای اتحادیــه «آلبــا» تبدیــل شــد. ونزوئــال و کوبــا دو کشــور پایــه گــذار ایــن اتحادیــه 
هســتند. ایــن صــف آرایــی بــه منظــور ایجــاد یــک تشــکیالت سیاســی ضــد نظــام اقتصــادی 

و سیاســی آمریــکا در آمریــکای جنوبــی شــکل گرفــت. [۶]
روابــط ایــران و ونزوئــال بعــد از ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) از همــکاری بــه 
ســطح ائتــالف اســتراتژیک ارتقــا پیــدا کــرد. گویــی احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور ســابق 
و چــاوز رئیــس جمهــور ونزوئــال هــم نیمــه گمشــده یکدیگــر بودنــد. چــاوز رویکــرد بســیار 
خصمانــه و تنــدی علیــه آمریــکا در پیــش گرفــت. موضــع چــاوز در خصــوص آمریــکا بــا 
نقــش آفرینــی مهــم ایــن کشــور در کودتــای نظامــی ۲۰۰۲ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) 
برخــی فرماندهــان نظامــی ونزوئــال علیــه وی بیشــتر شــد. یــک روز بعــد از کودتــا میلیــون 
هــا نفــر در اعتــراض بــه آن بــه خیابــان هــا ریختنــد و ایــن کودتــا نــاکام مانــد. چــاوز کــه از 
ایــن مخمصــه جــان ســالم بــه در بــرده بــود رویکــرد خصمانــه تــری در خصــوص آمریــکا 
ــکا  ــت هــای ضــد سیاســت خارجــی آمری ــا حکوم ــط ب ــم رواب ــه تحکی ــه و ب ــش گرفت در پی
ــا  ــط ب ــم رواب ــن و دیگــر مناطــق جهــان پرداخــت. توســعه و تحکی ــکای التی در حــوزه آمری
حکومــت اســد در ســوریه و رژیــم قذافــی در لیبــی بیانگــر ایــن رویکــرد چــاوز اســت. روابــط 
ایــران و ونزوئــال از ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۸۴-۱۳۹۱ خورشــیدی) بــه میــزان قابــل 
توجهــی اســتحکام یافــت. حضــور احمــدی نــژاد در مراســم تشــیع جنــازه چــاوز در ســال 
ــور  ــس جمه ــق دو رئی ــر رابطــه عمی ــر وی بیانگ ــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) و تاث ۲۰۱۳ می
بــود. احمــدی نــژاد در پیــام تســلیت گفــت «تردیــدی وجــود نــدارد بــه هنــگام ظهــور مهــدی 
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منتظــر هوگــو چــاوز نیــز بــه همــراه مســیح رجعــت خواهــد کــرد».[۷]
 دو طــرف در ایــن دوره چندیــن ســند همــکاری تجــاری و کشــاورزی و علمــی و امنیتــی 
ــه  ــا ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) ب ــی کــه ت ــا جای ــد ت و نظامــی امضــا کردن
حــدود ۲۷۰ توافقنامــه رســید. ایــران حمایــت نظامــی از جملــه کمــک هــای تســلیحاتی و 
ــن  ــی از ای ــا حاک ــزارش ه ــرار داد. برخــی گ ــال ق ــار ونزوئ ــم در اختی ــی ه ــوزش نظام آم
اســت کــه همــکاری نظامــی بیــن دو کشــور تــا مرحلــه ســاخت یــک پایــگاه نظامــی در خــاک 
ونزوئــال رســیده و ایــن پایــگاه توســط کارشناســان نظامــی ایــران و افســران نظامــی 

ونزوئــال اداره مــی شــود. [۸]
ــذاری مشــترک توســط بخــش  ــاری و ســرمایه گ ــددی در بخــش تج ــای متع ــروژه ه پ
دولتــی و غیــر دولتــی دو کشــور انجــام شــد. امتیــاز اســتخراج طــال در اســتان بولیــوار 
و نیــز امتیــاز اســتخراج نفــت در میــدان نفتــی اورینوکــو در اســتان آنســوآتگی بــه ایــران 
واگــذار شــد. زمانــی کــه ایــران در شــرایط محاصــره و انــزوای اقتصــادی و تحریــم هــای 
آمریــکا و نیــز تحریــم بانکــی و دالری قــرار داشــت چندیــن شــعبه بانــک توســعه صــادرات 
ایــران در ونزوئــال افتتــاح شــدند. واشــنگ� گفــت ایــران از ایــن طریــق در پــی دور زدن 
تحریــم هــای اقتصــادی بیــن ا�للــی و ایجــاد کریــدوری بــرای ارتبــاط بــا اقتصــاد بیــن ا�لــل 

اســت. [۹]

۴-کاهش نفوذ گروه های چپگرا و موانع اف�ایش نفوذ ایران در کشورهای 
آم��کای التین

رابطــه مثبتــی بیــن قــدرت گیــری گــروه هــای چپگــرا در کشــورهای آمریــکای التیــن و 
رویکــرد خصمانــه نســبت بــه آمریــکا و افزایــش نفــوذ ایــران در ایــن منطقــه وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال آمریــکا بــا موافقــت دولــت راســتگرای وقــت اکــوادور تــا ســال ۲۰۰۶ میــالدی 
(۱۳۸۴ خورشــیدی) پایــگاه نظامــی در ایــن کشــور داشــت. بــه همیــن دلیــل، هوگــو چــاوز 
ــه  ــران از ایجــاد جبه ــی خــود در ته ــای ایران ــا همت ــدار ب ــال در دی ــور ونزوئ ــس جمه رئی
ــا رئیــس جمهــور چپگــرا بعــد از  ــل کوری ــر داد. رافائ ــکا و اکــوادور خب ــه آمری متحــد علی
ــالدی (۱۳۸۵ خورشــیدی)  ــوری در ســال ۲۰۰۶ می ــات ریاســت جمه ــروزی در انتخاب پی
در یــک گفــت و گــوی تلویزیونــی اعــالم کــرد کــه او تنهــا بــه یــک شــرط حاضــر بــه عــدم 
برچیــدن پایــگاه نظامــی آمریــکا در خــاک اکــوادور اســت و آن اینکــه جــرج بــوش پســر بــا 
ایجــاد پایــگاه نظامــی اکــوادور در میامــی آمریــکا موافقــت کنــد. بدیــن ترتیــب ایــن دشــمنی 

بــه دوســتی تبدیــل شــد.
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 کشــورهای آمریــکای التیــن در دو ســال گذشــته دســتخوش رویدادهــای پــی در پــی 
بودنــد کــه بیانگــر کــم رنــگ شــدن نقــش گــروه هــای چپگــرا و چرخــش بــه ســوی دولــت 
هــای راســتگرا اســت. ایــن تحــول تاثیــر منفــی و مســتقیم بــر روابــط ایــران و ایــن کشــورها 
ــر ســال ۲۰۱۵  ــی شــود. در اواخ ــه م ــران در منطق ــوذ ای ــش نف ــه کاه ــر ب داشــته و منج
ــور  ــس جمه ــری رئی ــیو ماک ــتگرا مائوریس ــزد راس ــیدی) نام ــالدی (آذر ۱۳۹۴ خورش می
آرژانتیــن شــد و بــه ریاســت چــپ گرایــان، نســتور کریشــنر و همســرش کریســتینا بعــد از 
۱۲ ســال پایــان داد. كشــمكش ميــان راســتگرایان و چپگرایــان برزیــل هــم بــا رای مجلــس 
ســنا بــه برکنــاری دیلمــا روســف رئیــس جمهــور چپگــرای ایــن کشــور و جانشــینی مایــکل 
ــان ســال ۲۰۱۸  ــا پای ــوری روســف ت ــل دوره ریاســت جمه ــرای تکمی ــاون وی ب ــر مع تام

میــالدی (آذر ۱۳۹۷ خورشــیدی) پایــان یافــت.
جریــان چــپ چــاوزی در ونزوئــال دو شکســت را تجربــه کــرد. نخســت: شکســت 
ســنگین گــروه هــای چــپ و پیــروزی قاطــع راســتگرایان بــرای اولیــن بــار بعــد از ۱۶ ســال 
در انتخابــات مجلــس در دســامبر ۲۰۱۵ میــالدی (آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی). دوم: افزایــش 
ــال  ــد س ــی در چن ــادی و امنیت ــع اقتص ــریع وض ــدن س ــن ش ــات و بدتری ــه اعتراض دامن
ــرات  ــن تظاه ــگام. ای ــوری زودهن ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــت برگ ــر و درخواس اخی
اعتراضــی انگیــزه مهمــی بــرای اتحــاد و ائتــالف گــروه هــای اپوزیســیون دســت راســتی 
شــد. ایــن گــروه هــا بــا مطــرح کــردن برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری زود هنــگام 
در پــی خاتمــه دادن بــه دوره ریاســت جمهــوری نیکــوالس مــادورو جانشــین چــاوز و رئیــس 
جمهــوری کنونــی -کــه زمانــی راننــده اتوبــوس بــود- بودنــد. چــاوز طــی ۱۸ ســال زمامــداری 
خــود ضمــن در پیــش گرفــ� سیاســت هــای چپگــرای پوپولیســتی ارزش افــزوده نفــت را 
صــرف ارائــه یارانــه بــه فقــرای ونزوئــال و نیــز خــرج هــای بــی حســاب و کتــاب در سیاســت 
ــا کشــورهای ضــد آمریکایــی کــرد. کشــورهایی کــه شــامل  خارجــه و گســترش روابــط ب
همســایگان ونزوئــال در آمریــکای التیــن و حکومــت هایــی در آن ســوی اقیانــوس هــا مثــل 

رژیــم قذافــی در لیبــی و نظــام اســد در ســوریه و جمهــوری اســالمی شــد.
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ــن  ــکای التی ــرا در آمری ــای راســتگرا و چپگ ــت ه در نقشــه شــماره (۱)  شــمار حکوم
از ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۵ خورشــیدی) مشــخص شــده اســت.

ایــن نقشــه توســط پژوهشــگر ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه مقایســه میــان گرایــش هــای 
سیاســی دولــت هــای آمریــکای التیــن از ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۵ 

ــم شــده اســت. خورشــیدی) تنظی
بــی تردیــد کــم رنــگ شــدن نقــش گــروه هــای چــپ در راســتای تامیــن منافــع ایــران و 
تحکیــم روابــط قــوی و حضــور عمیــق ایــن کشــور در منطقــه تلقــی نمــی شــود. ســفر وزیــر 
ــه  ــران در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ب امــور خارجــه و رئیــس جمهــور ای
کشــورهای آمریــکای التیــن کــه هنــوز قــدرت در آنهــا در دســت گــروه هــای چــپ اســت در 
ایــن راســتا قابــل فهــم اســت. البتــه دو کشــور بــزرگ و مهــم ایــن منطقــه یعنــی برزیــل و 
آرژانتیــن شــامل ســفر دوره ای مســئوالن ایرانــی بــه ایــن منطقــه نشــدند. ماکــری رئیــس 
جمهــور آرژانتیــن دســتور انجــام تحقیقــات جدیــدی در مــورد انفجــار ســال ۱۹۹۴ میــالدی 
(۱۳۷۳خورشــیدی) مرکــز یهودیــان (AMIA) صــادر کــرد. رئیــس جمهــور آرژانتیــن اعــالم 
کــرد توافــق نامــه ایــران و آرژانتیــن دربــاره تحقیــق در مــورد حملــه بــه آمیــا را لغــو مــی 
کنــد. ايــن تفاهــم نامــه در دوره کریســتینا کرشــنر رئیــس جمهــور چپگــرای آرژانتیــن در 

مــورد عــدم پیگــرد متهمــان ایرانــی در ایــن پرونــده بــه امضــا رســید.[۱۰]
کریســتینا کرشــنر رئیــس جمهــور چــپ گــرای آرژنتیــن اعــالم کــرد دو کشــور ایــران و 
آرژانتیــن در مــورد تشــکیل «کمیتــه حقیقیــت یــاب» دربــاره ایــن حادثــه بــه توافــق رســیدند. 
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ایــن کمیتــه مشــترک دربــاره انفجــار تحقیــق مــی کنــد. تحقیــق در ایــن پرونــده ۲۰ ســال در 
جریــان بــود امــا تقریبــا متوقــف شــد. از همــان ابتــدا هــم تردیدهایــی در مــورد شــفافیت 
ایــن کمیتــه وجــود داشــت. همزمــان بــا کشــته شــدن دادســتان پرونــده آمیــا آلبرتــو نیســمان 
در ژانویــه ۲۰۱۵ میــالدی (دی ۱۳۹۳ خورشــیدی) ایــران بــا اتهــام هــای بیشــتری در 
ــن در دوره  ــور آرژانتی ــس جمه ــت کرشــنر رئی ــه شــد. نیســمان گف ــن خصــوص مواج ای
زمامــداری اش در مقابــل یــک معاملــه سیاســی بیــن دولــت چپگــرای آرژانتیــن و حکومــت 
ــزی و  ــه ری ــران و «حــزب اهللا» در برنام ــت ای ــش حکوم ــورد نق ــی را در م ــران اطالعات ای

انجــام انفجــار «AMIA» مخفــی کــرده اســت.[۱۱]
سیاســت بوئنــوس آیــرس در ایــن پرونــده بعــد از روی کار آمــدن راســتگرایان دچــار 
چرخــش شــده و دولــت قویــا تمایــل دارد تــا دســت دســتگاه قضــا را بــرای انجــام تحقیــق و 
کشــف اســناد دســت داشــ� ایــران در ایــن پرونــده بــاز بگــذارد و مطالباتــی بــرای تحویــل 
مقــام هــای ارشــد ایــران و دادگاهــی شــدن ایــن افــراد در آرژانتیــن مطــرح کنــد. در مــاه 
ــت  ــن از دول ــتری آرژانتی ــیدی) وزارت دادگس ــرداد ۱۳۹۶ خورش ــالدی (م اوت ۲۰۱۷ می
عــراق خواســت علــی اکبــر والیتــی –وزیــر امــور خارجــه ایــران در زمــان انفجــار آمیــا کــه 
بــه عــراق ســفر کــرده بــود- را بازداشــت و بــه دســتگاه قضایــی آرژانتیــن تحویــل دهــد. 
کشــور آرژانتیــن ایــن درخواســت را در راســتای اجــرای حکــم اینترپــل بــرای بازداشــت 

والیتــی بــه اتهــام دســت داشــ� در انفجــار مرکــز یهودیــان (آمیــا) مطــرح کــرده بــود.[۱۲]

دوم: اهداف ایران در آم��کای التین
حکومــت ایــران بــا افزایــش نفــوذ در آمریــکای التیــن بــه ویــژه در ســایه تحریــم هــای 
بیــن ا�للــی اهــداف گوناگونــی را دنبــال مــی کنــد. مهــم تریــن اهــداف ایــران در آمریــکای 

التیــن عبارتنــد از:
۱-شکستن انزوا و ائتالف سازی

ــزوای  ــه ان ــا تهدیدهــای جــدی از جمل ــال آغــاز برنامــه هســته ای اش ب ــه دنب تهــران ب
ــده دارد.  ــر عه ــران را ب ــر ای ــزوا ب ــل ان ــری تحمی ــکا رهب ــت. آمری ــه رو اس ــی رو ب جهان
ــم اقتصــادی  ــران را تحری ــار ای ــن ب ــکا از ۲۰۰۶ میــالدی (۱۳۸۵ خورشــیدی) چندی آمری
کــرده اســت. ایــن تحریــم هــا تــا بــه امــروز ادامــه دارنــد. بدیــن ترتیــب، طرفیــن بــه دنبــال 
جــذب کشــورهای بیشــتری بــه اردوگاه خودشــان هســتند. آمریــکا بــه منظــور تاثیــر گــذاری 
بیشــتر ایــن تحریــم هــا بــه دنبــال منــزوی کــردن بیشــتر ایــران از لحــاظ اقتصــادی اســت. 
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ــه  ــددی ب ــون و متع ــای گوناگ ــا ابزاره ــر و ب ــا سیاســت خارجــی موث ــران ب ــل، ای در مقاب
دنبــال بــی اثــر کــردن ایــن انــزوا اســت. جــذب کشــورهای جدیــد بــه جبهــه مخالفــان تحریــم 
ــه شــمار مــی رود. بنابرایــن چرخــش  ــران ب ــرای حکومــت ای ــی ب ــران یــک مســاله حیات ای
سیاســت خارجــه ایــران بــه ســوی آمریــکای التیــن بــه منظــور افزایــش شــمار کشــورهای 
ــکان دارد  ــه ام ــی ک ــا جای ــه کشــورهای متخاصــم ت ــردن دامن ــگ ک متحــد و دوســت و تن
صــورت گرفتــه اســت. حکومــت ایــران در مرحلــه بعــدی بــه دنبــال کســب حمایــت بیشــتر در 
جوامــع بیــن ا�لــل هــم دربــاره مخالفــت بــا وضــع تحریــم هــای بیشــتر و هــم در خصــوص 
برنامــه هســته ای اســت. ایــن رویکــرد ایــران در اظهــارات احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور 
ســابق در مــاه مــه ۲۰۰۹ میــالدی (اردیبهشــت ۱۳۸۸ خورشــیدی) مشــهود اســت. او گفــت 
«وقتــی کــه غربــی هــا بــه دنبــال منــزوی کــردن ایــران بودنــد مــا بــه حیــاط خلــوت آمریــکا 
رفتیــم تــا جایــی کــه مــن ســخنرانی کوبنــده علیــه آمریــکا را در نیکاراگوئــه ایــراد کــردم.»  
ــه  ــه مهمــی ب ــل وزن ــری در ســازمان مل ــن در مســاله رای گی ــکای التی [۱۳] کشــورهای آمری

شــمار مــی رونــد و رای آنهــا بــرای حمایــت از سیاســت هــای ایــران در منطقــه خاورمیانــه 
ــران  ــاره بح ــن درب ــیاری از کشــورهای التی ــری بس ــم اســت. موضــع گی ــان مه و در جه
ــالدی (۱۳۸۰  ــد از ۲۰۱۱ می ــاری در ســوریه بع ــژه کشــمکش ج ــه وی ــه ب ــای خاورمیان ه
خورشــیدی) بــا مواضــع ایــران انطبــاق دارد. مــی تــوان گفــت سیاســت کشــورهای مهــم 
ــدازه  ــا ان ــی مــی شــود ام ــم بشــار اســد تلق ــت از رژی ــن در راســتای حمای ــکای التی آمری
ایــن حمایــت و تاییــد در کشــورهای مختلــف ایــن منطقــه متفــاوت اســت. برخــی کشــورها 
از همــان ابتــدا بــا جنبــش انقالبــی ســوریه مخالفــت کردنــد. کشــورهای آمریــکای التیــن 
در جریــان مناقشــه ایــران و آمریــکا بــر ســر برنامــه هســته ای از تهــران در جوامــع بیــن 

ا�للــی حمایــت کردنــد. [۱۴]
۲-نزدیک شدن به مرز آمریکا

در حالیکــه آمریــکا پایــگاه هــای نظامــی در کشــورهای عربــی همســایه ایــران ایجــاد 
کــرده ایــران نفــوذ خــود را در مناطــق اســتراتژیک و کشــورهای نزدیــک بــه آمریــکا یعنــی 
ــن  ــکا از ای ــا آمری ــگ ســرد ب ــران در جن ــش داده اســت. ای ــن افزای ــکای التی ــه آمری منطق
کشــورها بــه عنــوان کارتــی بــرای فشــار اســتفاده مــی کنــد. البتــه ایــن رویکــرد ایــران بــا 
توجــه بــه درگیــری سیاســی و نظامــی آمریــکا در خــاور نزدیــک و خاورمیانــه در افغانســتان 
ــه  ــراه داشــته اســت. تحــول در بدن ــه هم ــی دســتاوردهایی ب ــه عرب ــه منطق ــراق و بقی و ع
حاکمیــت سیاســی کشــورهای آمریــکای التیــن و ایجــاد حکومــت هــای چپگــرا و دموکــرات 
ضــد آمریکایــی یــک عامــل مســاعد بــرای ایــران بــه شــمار مــی رود. البتــه ایــن شــرایط در 
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ــالدی) (۱۳۲۵- ــر شــووروی (۱۹۴۶-۱۹۹۱ می ــکا و اتحــاد جماهی ــگ ســرد آمری دوره جن
ــه کشــورهای  ــی ب ــا دهــه هــای طوالن ــکا ت ــود چــه اینکــه آمری ــا نب ۱۳۶۹ خورشــیدی) مهی
ــه در  ــم مآبان ــگاه مــی کــرد و رویکــرد قی ــوت خــود ن ــاط خل ــه چشــم حی ــن ب ــکای التی آمری
ــادا حکومــت هــای  ــا مب ــود ت ــب ب ــواره مراق ــکا هم ــود. آمری ــه ب ــش گرفت ــا در پی ــال آنه قب
چپگــرای ضــد آمریکایــی در ایــن منطقــه بــه قــدرت نرســند و الگــوی حکومــت کوبــا در ایــن 
کشــورها اجــرا نشــود. آمریــکا ضمــن اتخــاذ ایــن رویکــرد از منابــع و ثــروت کشــورهای 
آمریــکای التیــن نهایــت سوءاســتفاده را مــی کــرد. اســتراتژی آمریــکا در ایــن منطقــه بــه 
ــن کشــورها  ــروت ای ــد غــارت ث ــه رون ــاز ب ــاز» معــروف شــد. رگ هــای ب ــام «رگ هــای ب ن
توســط همســایه شــمالی اطــالق مــی شــود کــه منجــر بــه افزایــش فقــر و بدبختــی مــردم 
منطقــه آمریــکای التیــن شــد. کمــا اینکــه دخالــت آمریــکا در امــور داخلــی ایــن کشــورها 
بــه حــدی رســید کــه واشــنگ� رســما حمایــت خــود را از کودتــای نظامــی علیــه حکومــت 
در ایــن کشــورها اعــالم کــرد. ایــن رویکــرد آمریــکا مــوج گســترده ای از نفــرت و خشــم را 
در میــان مــردم و گــروه هــای چپگــرای آمریــکای التیــن ایجــاد کــرد. ایــن گــروه هــا ســابقه 
ــا تســلط گــروه هــای  ــد. همزمــان ب ــکا دارن ــه سیاســت هــای آمری ــارزه علی ــی در مب طوالن
چپگــرا بــر صحنــه سیاســت در آمریــکای التیــن و نیــز مشــغول شــدن آمریــکا بــه مســائل 
ــه دســت  ــوذ در منطق ــگاه و نف ــرای ایجــاد قدم ــه فرصــت مناســبی ب ــران ب ــه ای خاورمیان
یافــت. ایــن گســترش نفــوذ تنهــا اقتصــادی و سیاســی نبــود بلکــه خطرنــاک تــر از همــه 
نفــوذ اطالعاتــی و نظامــی ایــران در آمریــکای التیــن اســت. نیروهــای حــزب اهللا و ســپاه 
در ایــن کشــورها کــه تنهــا در فاصلــه چنــد مایلــی آمریــکا قــرار دارنــد مســتقر شــده انــد.

۳- اهداف اقتصادی و فرهنگی
ــره  ــزوا و محاص ــ� ان ــور شکس ــه منظ ــن ب ــکای التی ــمت آمری ــه س ــران ب ــش ای چرخ
ــع اقتصــادی  ــان مناف ــن می ــه امــا در ای ــم هــا صــورت گرفت ــا تحری ــه ب اقتصــادی و مقابل
ایــران هــم مطــرح اســت. انــدازه و اهمیــت ایــن منافــع اقتصــادی در مراحل گوناگــون تحول 
روابــط بیــن ایــران و آمریــکا متفــاوت اســت. ایــران پیــش از ارتقــای ســطح اقتصــادی بــه 
گســترش همــکاری در زمینــه تولیــد نفــت بــه خصــوص بــا ونزوئــال –بــزرگ تریــن دارنــده 
ذخایــر نفتــی در جهــان- توجــه ویــژه داشــت. بحــران کاهــش قیمــت نفــت و ناتوانــی ونزوئــال 
و ایــران در هدایــت تصمیــم گیــری هــای «اوپــک» منجــر بــه ســردی روابــط اقتصــادی بیــن 
دو کشــور و کاهــش ســطح هماهنگــی هــای نفتــی شــده اســت. البتــه در ایــن میــان نبایــد 
ــای  ــاید پ ــه ش ــی ک ــت. بحران ــده گرف ــال را نادی ــادی در ونزوئ ــار اقتص ــام عی ــران تم بح
ــود اقتصــادی و کوچــک شــدن اقتصــاد  ــد. رک ــاز کن ــاکام ب ــه کشــورهای ن ــال را ب ونزوئ
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ــط اقتصــادی  ــن هــم در کاهــش رواب ــل و آرژانتی ــه برزی ــه از جمل ــزرگ منطق کشــورهای ب
تهــران و کاراکاس ســهیم اســت.

گســترش تشــیع بــه عنــوان یــک هــدف ایدئولوژیکــی در خــارج از کشــور توســط حکومت 
ایــران دنبــال مــی شــود. امــا ایــن هــدف در کشــورهای آمریــکای التیــن بــا چالــش هــای 
ــن  ــم ای ــرب مقی ــا مســیحیان ع ــت مســلمانان در مقایســه ب ــرو اســت. جمعی ــی روب فراوان
ــزار  ــدف و اب ــوان ه ــه عن ــا گســترش تشــیع ب ــال ام ــر ح ــه ه کشــورها محــدود اســت. ب
حکومــت ایــران بــرای دســت و پــا کــردن متحدانــی از شــهروندان عــرب نــژاد کشــورهای 
آمریــکای التیــن مطــرح اســت. ایــن افــراد احتمــاال در افزایــش نفــوذ ایــران در ایــن قــاره 
ســهیم هســتند. طــارق العصیمــی معــاون رئیــس جمهــور ونزوئــال کــه ســوری االصــل و 
شــیعه اســت از جملــه نیروهایــی اســت کــه در راســتای افزایــش نفــوذ ایــران در آمریــکای 

التیــن فعالیــت مــی کننــد.

سوم: اب�ارهای اجرایی سیاست های ایران در آم��کای التین
ــکای  ــر در کشــورهای آمری ــداف و گســترش حضــور و تاثی ــرای اه ــرای اج ــران ب ای

ــت. ــه اس ــش گرفت ــی را در پی ــای اجرای ــه ای از ابزاره ــن مجموع التی
۱-حمایت اقتصادی

ــده ای داشــته  ــن گســترش فزاین ــکای التی ــران و کشــورهای آمری ــط اقتصــادی ای رواب
اســت. ایران و کشــورهای آمریکای التین در دهه اول هزاره ســوم بیش از ۳۰۰ توافقنامه 
گســترش همــکاری اغلــب اقتصــادی و تجــاری و مالــی امضــا کردنــد. گفتنــی اســت ایــن 
رقــم بیــش از کل توافقنامــه هــای امضــا شــده بیــن کشــورهای عربــی و کشــورهای ایــن 

منطقــه در دوره زمانــی مشــابه اســت.[۱۵]
ایــران بــه حمایــت مالــی و اقتصــادی بــه کشــورهای فقیرتــر آمریــکای التین بــرای تقویت 
حضــور خــود در ایــن منطقــه پرداخــت. احمــدی نــژاد بــه دلیــل کمــک هــای اقتصــادی بــه 
کشــورهای منطقــه بــه ویــژه در ســال ۲۰۰۷ میــالدی (۱۳۸۵ خورشــیدی) بــا انتقادهــای 
فراوانــی در کشــور روبــرو شــد. در ایــن ســال، چپگرایــان زمــام امــور کشــور را در چندیــن 
ــه کار  ــران بعــد از آغــاز ب ــال ای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه دســت گرفتن ــن ب ــکای التی کشــور آمری
رافائــل کوریــا بــه عنــوان رئیــس جمهــور اکــوادور و ســفرهای متقابــل روســای جمهــور دو 
کشــور وام ۱۲۰ میلیــون دالری بــرای اجــرای پــروژه هــای توســعه بــه اکــوادور پرداخــت 
کــرد. ایــران در همــان ســال کمــک یــک و نیــم میلیــارد دالری بــه حکومــت بولیــوی بــرای 
ــز یادداشــت  ــوادور نی ــران و اک ــرد. [۱۶] ای ــم ک ــر ســاختاری تقدی ــای زی ــروژه ه اجــرای پ
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تفاهــم همــکاری هــای جامــع بانکــی و توافقنامــه پرداخــت بیــن بانکــی امضــا کردنــد کــه 
نارضایتــی شــدید واشــنگ� را بــه دنبــال داشــت. آمریــکا مدعــی شــد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــا ب ــه ه ــم نام ــن تفاه ــق ای ــد از طری ــی توان ــران م ــوادور دالر اســت ای ــول رســمی اک پ
راحتــی عملیــات پولشــویی انجــام دهــد.[۱۷] از طــرف دیگــر، توافــق نامــه هــای مالــی بیــن 
ایــران و اکــوادور و یــا همــکاری هــای مالــی بیــن ایــران و دیگــر کشــورهای آمریــکای التیــن 
دســت آمریــکا را بــرای زیــر نظــر گرفــ� منابــع مالــی برنامــه هســته ای ایــران مــی بنــدد، 
آنهــم در شــرایطی کــه برخــی بانــک هــای ایرانــی در کشــورهای آمریــکای التیــن در واقــع 
 Banco Internacional de «بــا نــام هــای دیگــری مثــل «بانکــو اینترناســیونال دی دیســارویو
Desarrollo)» فعالیــت مــی کنــد. گویــا ایــن بانــک شــعبه «بانــک توســعه صــادرات ایــران» 
در کاراکاس پایتخــت ونزوئــال اســت. نمونــه هــای فراوانــی از وام هــای ایــن چنینــی ایــران 

بــه کشــورهای منطقــه و نیــز پــروژه هــای کالن تجــاری بیــن طرفیــن وجــود دارد. [۱۸]
البتــه گســترش روابــط ایــران بــا کشــورهای منطقــه تنهــا بــه آمریــکای التیــن یــا آمریکای 
ــره محــدود نشــد  ــوی و غی ــه و بولی ــوادور و پاراگوئ ــال و اک ــل و ونزوئ ــل برزی ــی مث جنوب
ــه آمریــکا یعنــی کشــورهای کوچــک واقــع در آمریــکای  بلکــه بــه کشــورهای نزدیــک تــر ب
ــه افزایــش  ــا ب ــا کوب ــط تاریخــی ب ــر رواب ــران عــالوه ب ــدا کــرد. ای ــداد پی ــز امت مرکــزی نی
نفــوذ در کشــورهای کوچکــی مثــل ســنت وینســنت و گرنادیــن هــا پرداخــت و حتــی تامیــن 
مالــی ســاخت یــک فــرودگاه را در ایــن کشــور بــه عهــده گرفــت. در مقابــل ایــن کشــور بــه 
قطعنامــه ســازمان ملــل در مــورد نقــض حقــوق بشــر در ایــران در ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ 

خورشــیدی) رای نــداد. [۱۹]
ــرای  ــه ب ــه نیکاراگوئ ــی ب ــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) طرح ــر ۲۰۱۶ می ــران در اواخ ای
ســاخت کانــال بیــن اقیانوســی نیکاراگوئــه کــه رقیــب کانــال پانامــا باشــد مطــرح کــرد. بــا 
اینکــه کنتــرل کانــال پانامــا از ســال ۱۹۹۹ میــالدی (۱۳۷۷ خورشــیدی) بــه پانامــا تحویــل 
داده شــده امــا هنــوز زیــر نظــر نظامیــان آمریــکا قــرار دارد. امتیــاز اســتفاده از حــق بهــره 
بــرداری از مرحلــه اول ایــن طــرح بــه یــک شــرکت چینــی واگــذار شــد و ایــران هــم طرحــی 

مبنــی بــر مشــارکت در تامیــن مالــی آن مطــرح کــرد. [۲۰]
اهــداف اقتصــادی بــه خصــوص گســترش روابــط بانکــی در ســفر اخیــر رئیــس جمهــور 
و وزیــر خارجــه ایــران بــه کشــورهای آمریــکای التیــن کامــال روشــن بودنــد. تفاهــم نامــه 
بــرای تســهیل روابــط بانکــی بیــن تهــران و تقریبــا همــه کشــورهای مقصــد وزیــر خارجــه 
ــت  ــرای تقوی ــن ســفر دوره ای بســتری ب ــت ای ــف گف ــن بســته شــد. ظری ــکای التی در آمری
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روابــط اقتصــادی بــا کشــورهایی مثــل ونزوئــال و فرصــت هــای تــازه بــرای ایجــاد روابــط 
ــن  ــود. ســهم بخــش خصوصــی از ای ــم نم ــل شــیلی فراه ــا کشــورهایی مث اقتصــادی ب
تفاهــم نامــه هــا و ســرمایه گــذاری هــا محفــوظ مانــد. ظریــف در دیــدار بــا دانیــل اورتــگا 
رئیــس جمهــور نیکاراگوئــه از تمایــل کشــورش بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی ایــران 

در ســاخت کانــال نیکاراگوئــه خبــر داد. [۲۱]

۲- فرهنگ و رسانه و گسترش تشیع
ــا بخــش جنوبــی  ــط ب ــرای تقویــت رواب ــی ب ــران نگــرش متکامل در سیاســت خارجــه ای
نیــم کــره غربــی وجــود دارد. ایــن بخــش از مرزهــای جنوبــی آمریــکا یعنــی مــرز آمریــکا و 
مکزیــک آغــاز و تــا انتهــای مخــروط جنوبــی امتــداد پیــدا مــی کنــد. جزایــر و کشــورهای 
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــن گســتره جغرافیای ــب در ای ــر کارائی ــزی و جزای ــکای مرک کوچــک آمری
تــالش هــای حکومــت تنهــا بــه ســفرهای متعــدد مقــام های ایــران و ایجــاد منافــع اقتصادی 
و تجــاری دو جانبــه محــدود نشــده و ایــران از طریــق رســانه و تبلیغــات بــه عنــوان وســیله 
ای بــرای ارتبــاط بــا ایــن منطقــه وارد عمــل شــد. فعالیــت هــای تبلیغاتــی و رســانه ای بــه 
عنــوان ابــزار موثــر و فعــال حکومــت بــرای ایجــاد پــل فرهنگــی بیــن حاکمیــت فــارس گــرا 
و منطقــه اســپانیایی زبــان بــه کار گرفتــه شــد. ایــن فعالیــت هــای تبلیغــی و فرهنگــی منجــر 
بــه تقویــت روابــط دو جانبــه از طریــق انتقــال اندیشــه و دانــش و فرهنــگ و نیــز گســترش 

تشــیع مــی شــود.
حکومــت ایــران بعــد از شــبکه انگلیســی زبــان «پــرس تــی وی» و شــبکه عربــی «العالــم» 
ــالدی  ــه ۲۰۱۲ می ــی وی»  (Hispan TV) را در فوری ــان «هیســپان ت ــال اســپانیایی زب ، کان
(بهمــن ۱۳۹۰ خورشــیدی) هم راه انــدازی کــرد. هیســپان تــی وی اولیــن کانــال اســپانیایی 
زبــان در خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود. احمــدی نــژاد در مراســم افتتــاح شــبکه تلویزیونــی 
هیســپان تــی وی گفــت یــک اقلیــت زورگــو (در اشــاره بــه آمریــکا) تصمیــم دارنــد نظــرات 

خــود را بــه اکثریــت القــا کننــد و رســانه مــی توانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد.
فیلــم هــای ســینمایی و ســریال هــای تلویزیونــی ایرانــی و نیــز مشــروح اخبــار و گزارش 
هــای تحلیلــی سیاســی بــه زبــان اســپانیولی از شــبکه هیســپان تــی وی پخــش مــی شــود. 
بدیــن ترتیــب ایــن شــبکه در انتقــال مســتقیم دیــدگاه ایــران بــه مخاطبان خود در کشــورهای 
آمریــکای التیــن ســهیم اســت. فدراســیون بیــن ا�للــی روزنامــه نــگاران بــه تحلیــل محتــوای 
شــبکه هیســپان تــی وی پرداخــت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه روزانــه اخبــار ایــران 
و خاورمیانــه و جهــان از ایــن شــبکه پخــش مــی شــود و ایــن برنامــه هــا کامــال بــا نگــرش 
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ــن  ــای مشــترک بی ــن شــبکه اصطالحــات و واژه ه ــد. در ای ــاق دارن ــران انطب ــت ای حکوم
جمهــوری اســالمی و گفتمــان چپگــرا –بــه ویــژه بولیــواری- کــه بــر نکوهــش «ســلطه جویــی» 
و «امپریالیســم» آمریــکا تاکیــد دارنــد بــه کار مــی رود. اخبــار و تحلیــل هــای ایــن شــبکه 
ــران  ــه خصــوص حکومــت هــای چپگــرا و متحــد ای ــن ب ــکای التی ــاره کشــورهای آمری درب
ــدگاه و نظــرات احــزاب اپوزیســیون مــورد توجــه  ــوده و دی ــی ب ــدگاه حکومت ــر دی ــی ب مبتن
قــرار نمــی گیــرد.[۲۲] در زمینــه فرهنگــی، هیســپان تــی وی بــا پخــش شــمار فراوانــی فیلــم 
و ســریال ایرانــی دوبلــه شــده ســیمای مســتقیم فرهنــگ و جامعــه اســالمی (مــدل ایرانــی) 
را بــه مخاطبــان خــود منتقــل مــی کنــد کــه مــردم منطقــه بــا آن آشــنا نیســتند. کشــورهای 
آمریــکای التیــن در چندیــن دهــه گذشــته شــاهد مــوج مهاجــرت از کشــورهای عربــی بــه 
ویــژه مســیحیان بودنــد. بــه طــور عــام، ایــن شــبکه تلویزیونــی توجــه اســپانیایی زبــان را 
بــه خــود جلــب کــرده اســت. بخشــی از مــردم منطقــه بــه دنبــال آشــنایی و کســب اطالعــات 
بیشــتر در مــورد فرهنــگ ایرانــی و اســالمی و خاورمیانــه هســتند. گفتنــی اســت کــه بــا 
ــاز ایــن عرصــه شــده  ــران یکــه ت ــان ای ــه نبــود رســانه هــای عربــی اســپانیایی زب توجــه ب
ــه تبلیــغ الگــوی فرهنگــی خــود در میــان مخاطبانــش در کشــورهای آمریــکای التیــن  ــا ب ت

پرداختــه و آن را بــه عنــوان الگــوی اســالمی بــه ایــن جوامــع معرفــی کنــد. [۲۳]
ایــن نکتــه مــا را بــه مســاله مهــم و خطرنــاک دیگــری ســوق مــی دهــد. حکومــت ایــران 
از گســترش تشــیع میــان مســلمانان و شــهروندان مســیحی منطقــه کــه تمایــل بــه گرویــدن 
ــد. برخــی گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت  ــزاری مــی کن ــد اســتفاده اب ــه اســالم دارن ب
کــه دســتکم ۸۰ «مرکــز فرهنگــی» شــیعی در همــه کشــورهای آمریــکای التیــن توســط 
ایــران ایجــاد شــده اســت. دکتــر محســن اراکــی دبیــر کل «مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب 
اســالمی» در کنفرانــس «مســلمانان و راه هــای مقابلــه بــا تروریســم و افــراط گرایــی» در 
مــاه جــوالی (مــرداد) در پایتخــت برزیــل ســخنرانی کــرد و شــبکه «هیســپان تــی وی»  بــه 

پوشــش خبــری آن پرداخــت. [۲۴]
در واقــع، تنهــا عربســتان ســعودی در مقابلــه بــا افزایــش نفــوذ ایــران در حــال نقــش 
آفرینــی اســت و کشــورهای عربــی و اســالمی نقــش چندانــی در ایــن زمینــه ندارنــد. 
ــکای  ــده آمری ــای کشــورهای عم ــت ه ــم در پایتخ ــز اســالمی و مســاجد مه ــی مراک برخ
ــن در حالیســت  ــی مــی شــوند. ای ــن مال ــن توســط پادشــاهی عربســتان ســعودی تامی التی
ــن منطقــه مــی کوشــد و نیروهــای ســپاهی و  ــرای افزایــش نفــوذ خــود در ای ــران ب کــه ای
ــن کشــورها اعــزام مــی  ــه ای ــی و ســوری و عراقــی ب حــزب اهللا و مهاجــران شــیعه لبنان
ــکای  ــال در جــای جــای کشــورهای آمری ــر و فع ــا موث ــز تشــیع کوچــک ام شــوند و مراک
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التیــن ایجــاد مــی شــود. ایــن مراکــز در برقــراری ارتبــاط بــا شــهروندان مســلمان و غیــر 
ــه ایــن نقــش آفرینــی ایــران مــی تــوان گفــت تــالش  ــا توجــه ب مســلمان ســهیم هســتند. ب
هــای مــوردی و فــردی برخــی کشــورهای عربــی و عــدم برخــورداری از نگــرش سیاســی 
جامــع بــرای حمایــت از فعالیــت هــای تبلیغــی و مذهبــی بایــد مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد 
تــا اینکــه کشــورهای عربــی بتواننــد بــا افزایــش نفــوذ فرهنگــی و مذهبــی ایــران در ایــن 

ــد.[۲۵] ــه کنن منطقــه مقابل

۳- فعالیت اطالعا�ی - امنیتی
ــر علنــی  ــاک تــری یعنــی نقــش غی ــزار خطرن ــران از اب ــه شــد، ای ــر آنچــه گفت افــزون ب
ــه کشــورهای همجــوار  ــه اهــداف خــود و نزدیکــی ب ــرای رســیدن ب ــی ب دســتگاه اطالعات
آمریــکا بهــره مــی گیــرد. رصــد دقیــق عملکــرد دســتگاه اطالعاتــی ایــران در ایــن کشــورها 
دشــوار بــه نظــر مــی رســد. امــا بــا نگاهــی بــه روابــط ایــران و کشــورهای آمریــکای التیــن 
و گــزارش هــای آمریکایــی منتشــر شــده در ایــن خصــوص و ابــراز نگرانــی آمریــکا دربــاره 
عملکــرد ســرویس امنیتــی ایــران مــی تــوان ردپــای ایــن نهــاد را مالحظــه نمــود. همچنیــن 
ایــن نقــش آفرینــی امنیتــی ایــران از طریــق اظهــارات گــروه هــا و چهــره هــای راســت در 
ــران و  ــی ای ــن دســتگاه اطالعات ــی بی ــدان از هماهنگ ــه چن ــن ک ــکای التی کشــورهای آمری

برخــی پایتخــت هــای آمریــکای التیــن راضــی نیســتند هــم بــه چشــم مــی خــورد.
در ســال ۱۹۹۲ میــالدی (۱۳۷۰ خورشــیدی) انفجــاری در ســفارت اســرائیل در 
ــالدی)  ــالدی (۱۳۷۳ می ــن رخ داد و در ســال ۱۹۹۴ می ــت آرژانتی ــرس پایتخ ــوس آی بوئن
بمبگــذاری مرکــز یهودیــان (AMIA) در ایــن شــهر انجــام شــد. در ایــن دو حادثــه ۸۵ 
یهــودی کشــته و صدهــا تــن دیگــر زخمــی شــدند. ایــن بمبگــذاری و انفجــار مهــم تریــن 
ــکای  ــه آمری ــران و حــزب اهللا در منطق ــی ای ــت هــای ســرویس هــای اطالعات ــه فعالی نمون
التیــن هســتند. تحقیقــات دســتگاه قضایــی آرژانتیــن برخــی مقــام هــای ارشــد ایــران را 
بــه دســت داشــ� در ایــن عملیــات متهــم کــرد. آرژانتیــن احمــد وحیــدی و محســن ربانــی 
و علــی اکبــر والیتــی و علــی فالحیــان و هاشــمی رفســنجانی را بــه عنــوان متهمــان اصلــی 
ایــن پرونــده معرفــی و حکــم جلــب ایــن افــراد را صــادر کــرد. احمــدی وحیــدی در آن دوره 
ــه  ــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) ب ــود. او در ســال ۲۰۰۹ می ــدس ســپاه ب ــروی ق ــده نی فرمان
عنــوان وزیــر دفــاع منصــوب شــد. محســن ربانــی در زمــان بمبگــذاری در ســمت وابســته 
فرهنگــی ایــران در آرژانتیــن مشــغول بــه فعالیــت بــود و مســئولیت تــدارکات انفجــار را بــه 
عهــده داشــت. او هــم اکنــون نماینــده رهبــر در آمریــکای التیــن اســت. ایــن ســمت فرصــت 
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ــی خــارج از نظــارت  ــع مال ــر مناب ــا تســلط ب ــا ب ــرار داده ت ــی ق ــار ربان مناســبی در اختی
دولــت مــوج تبلیغاتــی هدفمنــدی را در آمریــکای التیــن هدایــت و تامیــن مالــی کنــد. علــی 
اکبــر والیتــی در آن زمــان بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه مشــغول بــه کار بــود. او اینــک در 
مقــام مشــاور رهبــر در امــور بیــن ا�لــل و بــه عنــوان دبیــر کل دو نهــاد مذهبــی زیــر نظــر 
ایــران یعنــی مجمــع جهانــی بیــداری اســالمی و مجمــع جهانــی اهــل بیــت ایفــای مســئولیت 
مــی کنــد و نقــش موثــری در نظــارت بــر فعالیــت هــای تبلیغــی نظــام دارد. علــی فالحیــان 
وزیــر اطالعــات وقــت و هاشــمی رفســنجانی رئیــس جمهــور ســابق ایــران از دیگــر متهمــان 

اصلــی ایــن پرونــده هســتند. [۲۶]
ــوردار  ــی برخ ــی طوالن ــن از قدمت ــکای التی ــی در آمری ــع عرب ــع، حضــور جوام در واق
ــه شــدند.  ــن منطق ــه ای ــوج مهاجــرت روان ــن م ــی در چندی ــروه هــای جمعیت ــن گ اســت. ای
مهــم تریــن مــوج گســترده مهاجــرت از فلســطین و شــام در ســال ۱۹۴۸ میــالدی (۱۳۲۶ 
ــری از مهاجــرت روی داد و  ــوج هــای دیگ ــد از آن م ــه بع ــاد. البت ــاق افت خورشــیدی) اتف
آخریــن جریــان مهاجرتــی از عــراق و بعــد از حملــه آمریــکا در ســال ۲۰۰۳ میــالدی 
(۱۳۸۱ خورشــیدی) شــکل گرفــت. مهــم تــر اینکــه ایــن گــروه هــای مهاجــر عــرب از لحــاظ 
فرهنگــی و زبانــی بــه شــکل گســترده ای در جوامــع آمریــکای التیــن ادغــام شــدند امــا بــا 
ایــن حــال اصالــت عربــی و میــراث اســالمی خــود را حفــظ کردنــد. کشــور ونزوئــال همــواره 
بــا اتهاماتــی از قبیــل اینکــه بــه دروازه ای بــرای ورود ایــران بــه قــاره آمریــکا تبدیــل شــده 
ــا ســوریه ای  ــی رئیــس جمهــور کــه اصالت مواجــه اســت. طــارق العصیمــی معــاون کنون
ــر دادگســتری  ــر کشــور و وزی ــوان وزی ــه عن اســت و در دوره ریاســت جمهــوری چــاوز ب
ــن دروازه آن را در  ــد ای ــار داشــ� کلی ــا در اختی ــود متهــم اســت کــه ب ــه کار ب مشــغول ب
راســتای تامیــن منافــع دســتگاه امنیتــی ایــران و حــزب اهللا اداره مــی کنــد. گــزارش هــا و 
پژوهــش هــای متعــدد حاکــی از آن اســت کــه العصیمــی بــرای نیروهــای حــزب اهللا لبنــان 
و ســپاه پاســداران پاســپورت غیــر قانونــی و بعضــی اســناد دیگــر صــادر کــرده اســت. در 
واقــع او متهــم اســت کــه بــا ایــن اقــدام ونزوئــال را بــه جوالنــگاه حــزب اهللا و ســپاه تبدیــل 
کــرده اســت. افــراد بــا گذرنامــه ونزوئالیــی مــی تواننــد بــه ۱۳۰ کشــور از جملــه آمریــکا و 

کشــورهای منطقــه شــینگن بــدون نیــاز بــه ویــزا ســفر کننــد.[۲۷]
ــر اداره مهاجــرت  ــو ســامورا مدی ــالدی (۱۳۸۶ خورشــیدی) ماری در ســال ۲۰۰۸ می
کشــور کاســتاریکا گفــت شــهروندان عــرب تبــار فراوانــی را رصــد کــرده کــه بــا گذرنامــه 
ونزوئالیــی در حــال تــردد از ایــن کشــور بــه کشــورهای دیگــر از جملــه آمریــکا هســتند. در 
ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) آژانــس خدمــات مــرزی کانــادا اعــالم کــرد ایــن 
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کشــور تــردد شــهروندان ایرانــی بــه کانــادا را از ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۸ 
تــا ۱۳۹۰ خورشــیدی) رصــد کــرده اســت. بــه گفتــه ایــن نهــاد کانادایــی بیشــتر شــهروندان 
ایرانــی بــا پاســپورت هــای اصــل یــا جعلــی ونزوئالیــی از فــرودگاه «مایکیتیــه» کاراکاس 

بــه کشــورهای دیگــر ســفر کــرده انــد.[۲۸]
 (Secure Free Society’s (SFS ــه آزاد ــای جامع ــه توســط بنیاده ــزارش ک ــه گ ــه گفت ب
متخصــص در مطالعــات امنیتــی تهیــه شــده حکومــت ونزوئــال اقــدام بــه صــدور گذرنامــه 
و پاســپورت و اســناد رســمی دیگــر بــرای عوامــل تنــدرو و افراطــی کــه بــه دنبــال ســفر 
ــی  ــوان پل ــه عن ــزود طــارق العصیمــی ب ــن گــزارش اف ــکا هســتند کــرده اســت. ای ــه آمری ب
ــی  ــا پاســپورت هــای ونزوئالی ــه ب ــردد بســیاری از شــهروندان خاورمیان ــرای تســهیل ت ب
نقــش آفرینــی کــرده اســت. تهیــه کننــدگان ایــن گــزارش بــا اســتفاده از اســناد و ســفر بــه 
کشــورهایی کــه درگیــر ایــن عملیــات بودنــد گفتنــد یــک بانــد پولشــویی وابســته بــه گــروه 
هــای تابــع ایــران و حــزب اهللا توســط طــارق العصیمــی هدایــت مــی شــد. ایــن باندهــا در 

کشــورهایی همچــون عــراق و ســوریه و لبنــان هــم بــه فعالیــت مشــغول بودنــد.[۲۹]
دامنــه فعالیــت هســته هــای حــزب اهللا تنهــا بــه ونزوئــال محــدود نشــده بلکــه بــه مناطــق 
ــن شــهر  ــل شــهر ســیوداد دل اســته (Ciudad del Este) رســیده اســت. ای دوردســتی مث
دومیــن شــهر بــزرگ پاراگوئــه در مــرز مشــترک آرژانتیــن و برزیــل و پاراگوئــه قــرار دارد. 
ــی  ــگ داخل ــان جن ــز در جری ــت و نی ــد از روز نکب ــان بع ــی از لبن ــزار شــهروند عرب ۲۵ ه
ــه و در ســیوداد دل  ــال رفت ــه ونزوئ ــالدی (۱۳۶۳ خورشــیدی) ب ــان در ســال ۱۹۸۵ می لبن
اســته مســتقر شــدند. شــهروندان ســنی عــرب در آغــاز در ایــن شــهر مســتقر شــدند امــا 
در دهــه هشــتاد میــالدی (دهــه شــصت خورشــیدی) رفتــه رفتــه بــه مرکــز شــیعیان تبدیــل 
شــد. گــزارش هــای فراوانــی حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن شــهر مــرزی پایــگاه امنــی بــرای 

فعالیــت ســپاه و حــزب اهللا لبنــان شــده اســت.
از طــرف دیگــر، هســته هــای ســپاه و حــزب اهللا بــا اتهــام هــای فراوانــی در خصــوص 
دســت داشــ� در تجــارت مــواد مخــدر کــه در کشــورهای آمریــکای التیــن بــه شــدت 
گســترش یافتــه مواجــه هســتند. ســپاه بــه منظــور ایجــاد منابــع مالــی بــرای اقدامــات و 
عملیــات خــود در خاورمیانــه و مناطــق دیگــر جهــان در قاچــاق مــواد مخــدر دســت دارد. 
گفتنــی اســت کــه نــه تنهــا گــزارش هــای آمریکایــی و اســرائیلی بلکــه حتــی پلیــس بیــن ا�لــل 
و خــود کشــورهای آمریــکای التیــن بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده انــد. بــه عنــوان مثــال، 
کلمبیــا بــه کــرات از انهــدام باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر وابســته بــه حــزب اهللا خبــر داده 
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اســت. اکــوادور در ســال ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) هــم انهــدام یــک بانــد بیــن 
ا�للــی قاچــاق مــواد مخــدر وابســته بــه حــزب اهللا را اعــالم کــرد. همچنیــن مدیــر اداره 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر مکزیــک گفــت دســت داشــ� حــزب اهللا در تجــارت مــواد مخــدر 

قطعــی اســت.[۳۰]

پــایـــان
ــرای  ــه ای ب ــران از ســالیان ســال تــالش جانان ــن اســت کــه ای آنچــه روشــن اســت ای
ــن انجــام داده و  ــکای التی ــا کشــورهای آمری ــط ب ــت رواب ــزی در راســتای تقوی ــه ری برنام
نگــرش جامعــی بــرای تــداوم ایــن روابــط دارد. مــی تــوان ایــن نگــرش را بــه روشــنی در 
ابزارهــای گوناگــون حکومــت ایــران بــرای نزدیکــی و ارتبــاط بــا کشــورهای منطقــه و 
تثبیــت نفــوذ ایــران در نزدیــک تریــن منطقــه بــه آمریــکا مالحظــه کــرد. گــروه هــای چپگــرا 
در ده ســال گذشــته زمــام دولــت و پار�ــان در چندیــن کشــور آمریــکای التیــن را بــه دســت 
ــط اقتصــادی و  ــت رواب ــران در راســتای تقوی ــرای ای ــن فرصــت مناســبی ب ــد و ای گرفتن
سیاســی و نظامــی و فرهنگــی و اطالعاتــی و امنیتــی بــا کشــورهای آمریــکای التیــن بــود. 
در حالیکــه ایــران ســالیان ســال بــه ایجــاد پــل هــای ارتباطــی بــا کشــورهای دور و نزدیــک 
و کشــورهای همســو و غیــر همســو بــا ایدئولــوژی حکومــت ایــران پرداخــت امــا کشــورهای 
عربــی فرصــت هــای علنــی و غیــر علنــی فراوانــی را بــرای تحکیــم روابــط بــا کشــورهای 
ایــن منطقــه از دســت دادنــد. البتــه گفتنــی اســت کــه روابــط ایــران و کشــورهای آمریــکای 
التیــن دیگــر بــه گرمــی روابــط دو طــرف در دوره احمــدی نــژاد و چــاوز نیســت امــا بــا ایــن 
حــال تاثیــر ایــران در ایــن منطقــه رنــگ نباختــه اســت. بعــد از بــه قــدرت رســیدن ترامــپ 
ایــران دیگــر امیــد چندانــی بــه تغییــر رویکــرد آمریــکا در خصــوص ایــران حتــی بعــد از 
ــر  ــژه بعــد از تغیی ــه وی ــه ب ــران در منطق ــوذ ای ــع نف ــش هــا و موان ــدارد. امــا چال برجــام ن
سیاســت آمریــکا در آمریــکای التیــن بیــش از هــر وقــت دیگــر اســت. آمریــکا بــرای مــدت 
طوالنــی پــای خــود را از منطقــه بیــرون کشــیده بــود و بــه جــز در کلمبیــا نفــوذ چندانــی 
در کشــورهای آمریــکای التیــن نداشــت. امــا ایــن اوضــاع در اواخــر دوره اوبامــا تغییــر 
کــرد چــه در ایــن مقطــع شــاهد عــادی ســازی روابــط آمریــکا و کوبــا و پایــان تنــش و قطــع 
روابــط بیــن دو کشــور و محاصــره اقتصــادی ۵۰ ســاله کوبــا بودیــم. روی کار آمــدن دولــت 
هــای راســتگرا در برخــی کشــورهای آمریــکای التیــن در بهبــود روابــط بــا آمریــکا ســهیم 
بــود. ایــن تحــوالت منجــر بــه همســویی در دیــدگاه رســمی آمریــکا و کشــورهایی همچــون 
ــال شــد و شــاهد  ــش هــای سیاســی در ونزوئ ــرو در خصــوص تن ــن و پ ــل و آرژانتی برزی
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چرخــش دیــدگاه رســمی در ایــن کشــورها بــه ســمت حمایــت از مطالبــات ضــد حکومتــی و 
ضــد چــاوزی گــروه هــای اپوزیســیون حکومــت ونزوئــال بودیــم. ایــن تحــوالت بســتری بــرای 
ــد  ــم اقتصــادی تهدی ــه تحری ــال را ب ــا ونزوئ ــکا فراهــم کــرد ت ترامــپ رئیــس جمهــور آمری
کنــد. او گفــت کــه تــداوم اوضــاع کنونــی در کاراکاس غیــر قابــل قبــول اســت. مطــرح کــردن 

چنیــن دیدگاهــی تــا چنــد ســال پیــش دور از ذهــن بــود.
 بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت تــداوم نفــوذ ایــران بــا همــان شــدت و قــدرت ســابق بــا 
ــز افزایــش نقــش  ــن و نی ــکای التی ــه راســت در آمری ــل ب ــه فضــای سیاســی متمای توجــه ب
آفرینــی و توجــه آمریــکا بــه ایــن منطقــه دشــوار بــه نظــر مــی رســد چــرا کــه حــاال حضــور 
آمریــکا در ایــن منطقــه از مقبولیــت باالتــری برخــوردار اســت. از طــرف دیگــر، گرچــه گــروه 
ــد  ــوان نیرومن ــه عن ــوز ب ــا هن ــات نداشــتند ام ــی در انتخاب ــرا دســتاورد چندان ــای چپگ ه
تریــن و عمــده تریــن و محبــوب تریــن جریــان سیاســی در آمریــکای التیــن مطــرح هســتند. 
بنابرایــن، پیــروزی مجــدد چپگرایــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری نــه تنهــا دور از ذهــن 
نیســت بلکــه قــدرت گیــری ایــن نیروهــا بــا توجــه بــه کاهــش محبوبیــت و ناکامــی سیاســی 
دولــت هــای راســتگرا یــک احتمــال واقعــی و قــوی اســت. بنــا برایــن، کشــورهای آمریــکای 
التیــن شــاهد افزایــش نفــوذ ایــران در آینــده خواهنــد بــود امــا در مقابــل حکومــت ایــران 

بــرای افزایــش نفــوذ در ایــن منطقــه بایــذ تــالش مضاعفــی انجــام دهــد.
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