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چکیده

امریکای التین یکی از مناطق مهمی است که منابع و ذخایر زیرزمینی و روزمینی فراوان و
متنوع دارد که در طول تاریخ مورد توجه و طمع قدرتهای جهانی اعم از استعمار کهنه ،نو و
فرانو بوده است .در میان قدرتهای سلطهگر ،ایاالت متحده از زمان طرح دکترین مونرو ،این
منطقه را حیاطخلوت خود خوانده و همواره کوشیده است از ورود و بازیگری سایر کشورها
در این منطقه ممانعت کند .روابط جمهوری اسالمی ایران با امریکای التین قدمتی بیش از
یکصد سال دارد ،اما پیش از پیروزی انقالب اسالمی روابط ایران با آن منطقه در دایره نظام
دوقطبی و مالحظات خاص قطب غرب تنظیم میشد .بنابراین تحول خاصی در روابط ایران
با کشورهای منطقه مشاهده نشد .با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) و
اتخاذ سیاست «نه شرقی نه غربی» ،روابط ایران با کشورهای منطقه وارد مرحله جدیدی شد.
این روابط از زمان به قدرت رسیدن چاوز در ونزوئال در اواخر دهه  1990و همزمان پیروزی
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اولین همایش بین المللی گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز

خاتمی در ایران آغاز شد و در دوره احمدینژاد اوج گرفت و منجر به بستن قراردادهای مهمی
شد .اما در دوره روحانی این روابط به پایینترین سطح رسید .پرسش اصلی مقاله حاضر این
است که فرصتهای اقتصادی و بازرگانی پیش روی جمهوری اسالمی ایران در امریکای
التین کداماند.
کلیدواژگان

ایران ،امریکای التین ،فرصت ،اقتصاد ،گام دوم.

 . 1دکتری روابط بینالملل دانشگاه دولتی اصفهان
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مقدمه

امریکای التین یکی از مناطق مهم جغرافیایی دنیاست که در سالهای اخیر برحسب توزیع
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

جمعیت انسانی ،سنتهای فرهنگی ،نظامهای اقتصادی و سیاسی اهمیت ژئوپلیتیک
مضاعفی در صحنه بینالمللی یافته است .کشورهای منطقه در عین برخورداری از تنوع در
شئون مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،به دلیل داشتن پیشینههای سیاسی و
تاریخی مشترک و متأثر از پارهای از عوامل تعیینکنند ه منطقهای ،دارای وجوه اشتراک قابل
مالحظهای هستند .امریکای التین در چند سده اخیر بهویژه پس از دوره استقالل ،از دکترین
مونرو تا بحران موشکی کوبا به لحاظ دارا بودن موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک،
همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ جهان در شرایط و ساختارهای مختلف نظام بینالملل،
موازنه قوا ،نظام دوقطبی و نظام تکقطبی قرار گرفته است.
مؤلفه دیگری که به منطقه امریکای التین در طول تاریخ ،اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک
ویژهای داده منطقه با هسته مرکزی هژمون نظام بینالملل و سرمایهداری غرب ،یعنی ایاالت
متحده است .بر اساس همین مجاورت جغرافیایی است که امریکا در طول تاریخ ،این
منطقه را طبق دکترین مونرو حیاطخلوت خود تلقی کرده و از نفوذ سایر قدرتها بهخصوص
قدرتهای اروپایی و روسیه که دارای سابقه استعماری در این منطقه بودهاند جلوگیری کرده
و همچنان برای خود حق حضور و دخالت در این منطقه را قائل بوده است .رویدادهای
صورتگرفته از ابتدای هزاره سوم در امریکای التین و تثبیت قدرت چپها باعث شده
دستگاه سیاست خارجی ایران با نگاهی جدید به منطقه امریکای التین بنگرد.
روابط ایران با کشورهای امریکای التین قدمتی بیش از یکصدوپنجاه سال دارد ،اما
پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،به دلیل قرار داشتن ایران در میدان مغناطیس قطب غرب
ً
ط ایران متأثر از سیاستهای قطب غرب و طبعا
به رهبری امریکا ،سیاست خارجی و رواب 
روابط با امریکای التین محدود به مبادالت اقتصادی ،آنهم در سطح بسیار پایین بوده است.
اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک انقالب اسالمی
ت «نه شرقی نه غربی» وتنظیم روابط ایران با دو بلوک
و با عنایت به اتخاذ و اعالم سیاس 
ً
قدرت غرب و شرق ،طبیعتا با کشورهایی که سیاستهای ضد نظام سلطه داشتند روابط
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بهتری برقرار شد که این روابط حوزههای اقتصادی را نیز دربرمیگرفت .همچنین در گام

دوم انقالب اسالمی نگرش ایران به امریکای التین بهعنوان حوزه فرصتها در برابر ایاالت
متحده بهعنوان حوزه تهدیدها باید نگرش گسترش و ژرف کردن مراودات اقتصادی بر پایه
کنش پراگماتیک تعریف شود .بحث اصلی مقاله حاضر این است که امریکای التین به لحاظ
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و همچنین دارا بودن ذخایر و منابع طبیعی متنوع و عظیم،
چه فرصتهایی درزمینه اقتصادی برای جمهوری اسالمی ایران داشته و آیا میتواند مقصد
مهم صادرات برای ایران باشد .این مقاله از جنبه هدف و ماهیت ،پژوهشی کاربردی و روش

بررسی و تحلیل کرده و در پایان فرصتهای اقتصادی پیش روی جمهوری اسالمی ایران
را شناسایی و چگونگی استفاده از آن را تبیین کرده است .اطالعات مورد نیاز نیز از طریق
مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران آن منطقه گردآوری
و تحلیل شده است.
تعاریف و اصطالحات
تعریف فرصت

ً
فرصت در مقابل تهدید معنا پیدا میکند .فرصت به موقعیتهایی اطالق میشود که اوال فرد
ً
بتواند آن را کنترل کند و ثانیا این موقعیتها پیامدهای مثبتی برای فرد به همراه داشته باشند.
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بهکاررفته در آن توصیفی و تحلیلی است که به اهمیت امریکای التین پرداخته ،روابط ایران
ً
با آن منطقه را در پیش و پس از انقالب اسالمی خصوصا بعد اقتصادی گذشته را با زبان آمار

درمقابل ،تهدید به هر موقعیت کنترلناشدنی با پیامدهای منفی اطالق میشود .(Krueger,
) 2000فرصت 1به هرگونه ایده که اجرای آن امکانپذیر باشد گفته میشود (Gartner et. al.,

) .2003فرصت موقعیتی است که در آن فرد بر این باور است که با نوترکیبی منابع میتواند به
سودی نایل آید ).(Shane, 2003
تعریف اقتصاد سیاسی

رابرت گیلپین میگوید تنش و تعامل بین سیاست و اقتصاد ،جوهرۀ اقتصاد سیاسی را شکل
میدهد .اگرچه نفوذ نسبی اقتصاد و بازار در طی زمان تغییر میکند ،این دو نیرو همیشه باهم
مرتبطاند و هیچگاه مستقل از یکدیگر وجود ندارند .وی میافزاید ظهور بازار بهعنوان نیرو،

1 . Opportunity.
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روابط اجتماعی و سیاسی را در میان جوامع بهطور کلی متحول میکند .وجود موازی و تعامل
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متقابل «دولت» و «بازار» در جهان مدرن« ،اقتصاد سیاسی» را پدید میآورد .بدون دولت
ً
و بازار ،اقتصاد سیاسی اصال نمیتوانست وجود داشته باشد.برای دولت ،قلمرو سرزمینی
مبنای ضروری استقالل ملی و وحدت سیاسی است .برای بازار ،محو تمام موانع سیاسی و
غیرسیاسی که در سر راه عمل مکانیسم بازار قرار دارند ،امری ضروری است ).(Gilpin, 2000
تعریف امریکای التین

منطقه امریکای التین دربرگیرنده بخش اعظم قاره امریکا از شمال مکزیک تا جنوب شیلی
و آرژانتین با وسعتی بیش از بیستویکمیلیون کیلومترمربع است که به امریکای شمالی،
امریکای مرکزی ،حوزه کاراییب و امریکای جنوبی تقسیم میشود و دارای پانزده درصد
مساحت کره زمین و جمعیتی بیش از 560میلیون نفر است .ازنظر ژئوپلیتیکی ،امریکای
التین مجموعهای از کشورهای قاره امریکا را تشکیل میدهد که میتوان آن را در برابر امریکای
شمالی انگلیسیزبان قرار داد (نوروزی .)1390 ،اصطالح «امریکای التین» به مناطقی که
ً
زبان رایج آنها اسپانیولی و پرتغالی است و قبال مستعمره دو کشور اسپانیا و پرتغال و در
مواردی مستعمره انگلیس و فرانسه بودهاند اطالق میشود که ساکنان این سرزمین تحت تأثیر
استعمارگران اروپایی و پرتغالی ،زبان بومی خود را از دست دادهاند و از زبان اسپانیایی و
پرتغالی استفاده میکنند و شامل بیش از سی کشور قاره امریکا میشود( 1یوسفی.)9 :1395 ،
پیشینه روابط
روابط ایران و امریکای التین در پیش و پس از انقالب اسالمی

اولین تماس دیپلماتیک ایران با کشورهای امریکای التین به اوایل قرن بیستم و عزیمت سفیر
وقت ایران در واشنگتن اسحاقخان مفخمالدوله ،به چند کشور منطقه ازجمله مکزیک ،برزیل،
ً
آرژانتین ،اروگوئه و شیلی برمیگردد که اتفاقا منجر به امضای یکسری معاهدات مودت و
بازرگانی با این کشورها شد (آدینهوند .)52 :1394 ،ایران نماینده دیپلماتیک خود را با مکزیک
در سال  1889مبادله کرد .ملی شدن صنعت نفت مکزیک در سال  1932توجه ایران را به
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 . 1از میان کشورهای امریکای التین میتوان به برزیل ،آرژانتین ،بولیوی ،کاستاریکا ،شیلی ،کوبا ،اکوادور ،گواتماال،
هندوراس ،پرو ،پاناما ،السالوادور ،پاراگوئه ،نیکاراگوا و ونزوئال اشاره کرد .پورتوریکو و هائیتی را نیز گاهی جزو امریکای
التین بهشمار میآورند .بااینهمه ،گویان فرانسه به دلیل قرار گرفتن در میان مستعمرات آن سوی دریای فرانسه ،جزئی
از اتحادیه اروپا بهشمار میرود.

خود جلب کرد؛ زیرا به سلطه بریتانیا در بخش نفت میاندیشید ( .)Zeraoui, 2011: 179در
سالهای پیش از انقالب اسالمی البته رابطه با ونزوئال به دلیل همکاریهای نفتی در چهارچوب
اوپک که هر دو کشور از بنیانگذاران آن بودند ،کمی متمایزتر از دیگر کشورها بود .آرژانتین و
برزیل بهترتیب در  1902و  1903روابط خود را با ایران آغاز کردند (مهدوی.)314 :1385 ،
ً
در این دوره ایران به امریکای التین عمدتا مواد خام صادر میکرد .ایران روابط دیپلماتیک خود
ً
را با کوبا در سال  1975برقرار کرد و احتماال امیدوار بود که فعالیتهای داخلی چپ را از
توده در مسکو دیدار کرد ،شاه به روابط خود با کوبا خاتمه داد ( .)Bruce, 1976: 86اما بهطور
کلی روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای امریکای التین طی صد سال اخیر در سطح بسیار
محدودی قرار داشت که مهمترین علت آن هژمونی ایاالت متحده بر این منطقه در راستای
بزاده.)121 :1385 ،
دکترین مونرو بود (نقی 
با پیروزی انقالب اسالمی و چرخش کلی سیاستهای کشور ،توسعه روابط با تمام
کشورهای جهان در دستور کار قرار گرفت؛ بهطوریکه میتوان آن را نشاندهنده رویکردی
عملگرایانه در سیاست خارجی ایران بهشمار آورد ( .)Lotfian: 2010گفتمان انقالب
اسالمی تالش برای تحقق عدالت ،مبارزه با استکبار جهانی و بازگشت به معنویت را مطرح
بزاده .)143 :1387 ،یکی از رویکردهای مهم در سیاست خارجی ایران
ت (ادی 
کرده اس 

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

طریق همکاری با کاسترو تضعیف کند .اما در سال  1976زمانی که کاسترو با اعضای حزب

بعد از انقالب اسالمی ،توجه به گسترش روابط با کشورهایی بود که در اصطالح« ،جهان
سوم» نامیده میشوند .بهطور کلی اولویت یافتن توجه به جهان سوم در حوزه سیاستگذاری
خارجی ایران تحت تأثیر سه عامل درهمتنیده ماهیت انقالبی نظام جمهوری اسالمی،
ایدئولوژی اسالمی با تأکید بر توجه به مستضعفان و اصول مورد تأکید در قانون اساسی
تنظیم شده است (دهقانی فیروزآبادی.)90 :1388 ،
افق بلندمدت انقالب اسالمی و نیازهای اقتصادی در طول جنگ با عراق موجب شد اقتصاد در
اولویت برقراری روابط ایران با کشورهای امریکای التین قرار گیرد .البته روابط صمیمی سیاسی
با کوبا و نیکاراگوآ مورد تأکید دولتهای موسوی و رفسنجانی بود .با روی کار آمدن خاتمی
تحرک سیاسی و گسترش روابط در این حوزه نیز میسر شد ( .)Sullivan, 2012: 9میتوان از
سفر خاتمی به ونزوئال و کوبا ،سفر حبیبی ،معاون ایشان ،به کلمبیا ،ونزوئال و کوبا و سفر چاوز

171

(دو مرتبه) ،کاسترو (یک مرتبه) و وزرای خارجه ونزوئال ،اروگوئه ،کوبا و رئیس مجلس کلمبیا
به ایران یاد کرد (ضیایی .)14-13 :1385 ،اگرچه آغاز تحول در روابط ایران و امریکای التین را
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

باید از زمان روی کار آمدن چاوز در ونزوئال در سال  1999و ریاستجمهوری خاتمی در ایران
دانست ،اوج گسترش روابط را باید در سالهای ریاستجمهوری احمدینژاد جستوجو کرد،
که دلیل آن ازیکسو گسترش موج چپ در امریکای التین و از سوی دیگر روی کار آمدن دولت
وی در ایران است ،که با اتخاذ رویکردی آرمانگرایانه و مواضع بسیار سرسختانه در مقابل نظم
حاکم بر نظام بینالملل و مخالفت با سیاستهای امپریالیستی امریکا ،موجبات نزدیکی هرچه
بیشتر طرفین را فراهم کرده است( .)Douglas, 2009: 4دراینباره ،همکاری دو کشور باتوجهبه
تحریمهای بینالمللی ،بهخصوص تحریمهای یکجانبه امریکا ضد ایران حایز اهمیت تلقی
میشود .دلیل نزدیکی دو کشور ایران و ونزوئال و به دنبال آن دیگر دولتهای چپگرا این بود که
چاوز خود را در مواجهه با امریکا تنها میدید و به دنبال یارگیری و افزایش همپیمانان مورد اعتماد
در امریکای التین و خارج از آن منطقه بود ،که سرشت ضدیت انقالب اسالمی با نظام سلطه و
تقابل ایران با سیاستهای امریکا در سطح جهان موجب شد چاوز همپیمان مورد اعتماد خود
را بیابد و در نزدیک شدن به آن بکوشد (یوسفی.)178 :1397 ،
بنابراین چاوز با رویکرد یارگیری سیاسی و برقراری روابط تنگاتنگ اقتصادی ،پذیرای
ً
حضور صنایع ایران شد تا در چهارچوب رخدادی تقریبا بیسابقه صادرات صنعتی ،فنی
و مهندسی ایران به کشوری در قاره امریکا در حجم باال رقم بخورد .امضای صدها سند
ً
همکاری و اجرای دهها پروژه مشترک بین دو کشور که کامال با سرمایه دولت ونزوئال اجرا
شد ،فرصتی ناب در اختیار صنعتگران ایران قرار داد تا ضمن ارتقای سطح توانایی خود،
تجربه کار در سطح بینالمللی را نیز کسب کنند (ارغوانی .)110 :1394 ،این فعالیتها با
حضور شرکتهای متعدد خصوصی ایرانی در بخشهای مختلف سدسازی ،تولید خودرو،
ت (ضیائی:1385 ،
سـیمان ،آرد ،مسکن ،صدور خدمات فنی ،مهندسی و ...ادامـه یافـ 
 .)15گسترش و شتاب همکاریهای بین دو کشور نهتنها در سطوح بازرگانی ،بلکه مسائلی
همچون حمایتهای شجاعانه نماینده ونزوئال و به دنبال آن کوبا ،اکوادور و بولیوی از ایران
در سازمانهای بینالمللی ،موجب تقویت روابط کشورهای کوبا ،اکوادور و بولیوی با ایران
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شد (ارغوانی.)110 :1394 ،

از سال  1384با روی کار آمدن احمدینژاد در ایران در نتیجه عواملی مانند نگاه انتقادی
به نظام بینالملل و لزوم ائتالف با سایر قدرتهای ناراضی ،محیط نامساعد پیرامونی و
اختالف عمیق ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک با همسایگان و درنهایت ،نگرش خاص و منفی
نخبگان اصولگرا به ترتیبات نظام بینالملل ،سیاست نگاه به شرق از شکل کلی مستتر در
سیاست خارجی ایران به رویکردی راهبردی تبدیل شد که در چهارچوب آن بر گسترش
روابط با کشورهایی همچون چین ،روسیه و هند و در تعریف کلیتر از این سیاست ،افریقا
بازسازی و تأکید بر روحیه انقالبی در سیاست خارجی ،شرایطی مهیا شود تا از طریق آن
با ائتالف با کشورهای ناراضی از وضع موجود بهویژه در امریکای التین ،نظام سیاسی و
اقتصادی بینالمللی ،انتقاد و آن وضع تعدیل شود؛ که با این هدفسازی ،روند روابط ایران
با دیگر کشورها ازجمله امریکای التین در مسیر جدیدی قرار گرفت .در سال  1392با روی
کار آمدن دولت روحانی و واگذاری پرونده هستهای که تا پیش از این در اختیار دبیر شورای
عالی امنیت ملی بود به وزارت امور خارجه و تمرکز ظریف بر آن و آغاز مذاکرات حساس با
ً
 ،5+1امریکای التین عمال از اولویت سیاست خارجی ایران خارج شد .این در حالی است
که در دولت خاتمی و بهویژه احمدینژاد بیشترین مراودات بین رؤسای جمهوری و مقامات
سیاسی و اقتصادی ایران با ونزوئال و ...برقرار بود.

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

و امریکای التین تأکید میشد (سریعالقلم .)318 :1384 ،در این دوره تالش شد با احیا،

ظریف در شهریور سال  ،1395سال آخر دولت یازدهم ،اولین سفر خود را طی شش
روز به هفت کشور امریکای التین ،یعنی اکوادور ،بولیوی ،شیلی ،نیکاراگوئه ،مکزیک،
کوبا و ونزوئال ،آغاز کرد؛ درحالیکه وزرای خارجه کشورهای برزیل ،اکوادور ،اروگوئه،
نیکاراگوآ ،مکزیک ،کوبا و ونزوئال تا پایان سال  1395درمجموع یازده سفر به ایران داشتند.
همچنین رئیس دولت یازدهم تنها در شهریور سال  1395بهمنظور شرکت در کنفرانس «نم»،
سفری به ونزوئال و کوبا داشت؛ درصورتیکه مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال ،در دی 1393
و آذر  1394بهمنظور مذاکرات دوجانبه به تهران سفر کرده بود .همچنین بهمنظور شرکت در
مراسم تحلیف ریاستجمهوری روحانی در مرداد  1392کوبا و نیکاراگوآ در سطح معاون
رئیسجمهور ،ونزوئال در سطح رئیس مجلس و برزیل و اکوادور در سطح وزیر خارجه
حضور یافتند (سبحانی.)179 :1397 ،
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کاهش مراودات سیاسی ،کاهش تبادالت تجاری را نیز به دنبال داشت .این مسئله تا
حدودی موجب نارضایتی کشورهای همسو در امریکای التین شد .اما باتوجهبه امضای
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

برجام و با وجود رفع تحریمهای سازمان ملل ،با کارشکنیهای امریکا در بهرهمندی ایران از
مزایای برجام ،دولت دوازدهم میکوشد مراودات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای
امریکای التین از سر گیرد و از این منطقه بهعنوان مقصد صادرات کاال و خدمات فنی و
مهندسی و ارزآوری استفاده بیشتری کند (رونق .)1397 ،سفر چهارروزه اواخر فروردین
 1397ظریف در رأس هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به برزیل و اوروگوئه و اختصاص
خط اعتباری 1/2میلیارددالری از سوی برزیل برای تجار ایرانی ،در همین راستا ارزیابی
میشود .نوساناتی که در سیاست خارجی ایران در دولتهای خاتمی ،احمدینژاد و
ً
خصوصا روحانی در سطح روابط با امریکای التین مشاهده میشود ،نشان از نداشتن راهبرد
مشخص و عدم تعریف جایگاه این منطقه مهم در سیاست خارجی ایران بهویژه در آغاز گام
دوم انقالب اسالمی است(یوسفی.)180 :1397 ،
س از پیروزی انقالب اسالمی در
هدفگذاری و فعالیتهای ایران در امریکای التین پ 
حوزه سیاسی بر پایه کنش ایدئولوژیک و در حوزه اقتصادی بر پایه کنش پراگماتیک و بر
اساس سیاست موازنه منفی «نه شرقی نه غربی» تنظیم شد که با روی کار آمدن خاتمی
ش محسوس همراه
نضجگرفت ،در دوره احمدینژاد بهاوج رسید و در دولتروحانی با کاه 
شد .اما دولت روحانی باتوجهبه اینکه فشارهای امریکا خارج از حوزه تواف ق برجام بر ایران
افزایش بیسابقهاییافت ،بهبازنگری در روابط و احیای آن با دولتهای همسو در امریکای
التین پرداخت ،ک ه سفر یکهفتهای ظریف در اواخر تیر و اوایل مرداد  1398گویای همین
مسئله است .اما اینکه در فرصت اندک باقیمانده از عمر دولت دوازدهم ،این دولت تا چه
اندازه خواهد توانست کاستیهای ناشی از کمتوجهی به منطقه بااهمیت امریکای التین را
ً
جبران کند و روند نزولی روابط سیاسی و خصوصا اقتصادی را افزایش دهد ،با ابهامات جدی
روبهروست.
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ویژگیها و مزیتهای امریکای التین

امریکای التین یکی از مناطق ثروتمند جهان است؛ بهگونهایکه بیش از 21میلیون
کیلومترمربع مساحت ،چهاردههزارمیلیارد مترمکعب ذخایر آب شیرین ،یکپنجم تنوع
زیستی جهان ،حدود ششصدمیلیون نفر جمعیت ،وجود بیش از نهمیلیون کیلومترمربع
ً ُ
جنگلها و مراتع جهان که اصطالحا شش جهان نامیده میشود ،دارا بودن ذخایر نفتی جهان
به میزان 355میلیارد بشکه و دوازده درصد زمینهای قابل کشت جهان با عمق حاصلخیزی
بیش از هزارمیلیارد دالر و واردات حدود 950میلیارد دالر ،پذیرش سرمایهگذاری خارجی
184/28میلیارد دالر در سال  2018و 1064میلیارد تن انرژیهای پایه از ظرفیتهایی است
که در امریکای التین قرار دارد (صالحی .)32 :1396 ،سایر معادن ،منابع و ذخایر این
منطقه مانند طال ،نقره ،الماس ،آلومینیوم ،بوکسیت ،سنگ آهن ،لیتیوم و گاز از مزیتهای
امریکای التین است.
از بعد اقتصادی ،منطقه بسیار وسیع امریکای التین با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز
و ظرفیتهای باالی معدنی ،صنعتی و کشاورزی میتواند شریک اقتصادی بسیار خوبی برای
ایران باشد .ایران عالوه بر صادرات نفت ،از توانایی باالیی برای صادرات خدمات مهندسی و
فنی ،تولید مصنوعات فوالدی و مسی ،پتروشیمی ،پالستیکی و ...به امریکای التین برخوردار

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

صدوپنجاه سانتیمتر ،تولید ناخالص داخلی حدود 5/5تریلیون دالر ،ارزش صادرات

است (بای .)2 :1393 ،صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به منطقه و افزایش واردات از
آن کشورها به ایران ،موجب توسعه روابط اقتصادی طرفین و کاهش اثر تحریمهای امریکا
ضد کشورمان شده است .امریکای التین در آینده جایگاه مهم و استراتژیکی در تأمین غذا،
آب و انرژی جهان دارا خواهد بود .بر اساس گزارش رسمی«فائو» در سال  2025چهلوپنج
ی هفده درصد
درصد از غذای دنیا در برزیل و آرژانتین تولید خواهد شد .در برزیل بهتنهای 
ذخایر آب شیرین جهان قرار دارد (شاطرزاده.)29 :1396 ،
صندوق بینالمللی پول ) (IMFدر گزارش «دورنمای اقتصاد جهانی» 1متوسط رشد
اقتصادی امریکای التین را در سال  2016کمتر از متوسط جهانی و حدود  0/5درصد،
ولی در سال  2017رشد آن را روبهافزایش دانست و رقم  1/5درصد را پیشبینی کرد .یکی
1 . www.brazilexportmagazine.com.br:Situation and Prospect of World Economy.
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از عوامل رشد اقتصادی این منطقه کاهش قیمت جهانی مواد اولیه و تأثیر این عوامل در
کشورهای برزیل و ونزوئال ذکر شده است (شکل شماره  1و .)2
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

جدول پیشبینی اقتصاد جهان توسط صندوق بینالمللی پول 1برای سالهای 2016و 2017
منطقه  /کشور

سال 2016

جهان

%3.2
%2.4
%1.5
%1.8

ایاالت متحده امریکا
منطقه یورو
روسیه
چین

سال 2017

%3.5
%2.5
%1.6
%0.8

%6.5
%7.5
%3.1
0/%5
-%3.8
%2.4

هند
خاورمیانه
امریکای التین
برزیل
مکزیک

%6.2
%7.5
%3.5
%1.5
%0.0
%2.6

ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮاي
ﺳﺎلﻫﺎي  2016ﺗﺎ 2017
7.5 7.5
2.4 2.6

0

0.5 1.5

3.1 3.5

ﻣﮑﺰﯾﮏ

-3.8
ﺑﺮزﯾﻞ

آﻣﺮﯾﮑﺎي

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻻﺗﯿﻦ

ﻫﻨﺪ

6.5 6.2

ﭼﯿﻦ

0.8 1.8

1.5 1.6

2.4 2.5

3.2 3.5

روﺳﯿﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو

اﯾﺎﻻت

ﺟﻬﺎن

ﻣﺘﺤﺪه

اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺎل ۲۰۱۷

ﺳﺎل ۲۰۱۶

شکل شماره : 1نمودار پیش بینی اقتصاد جهانی

امریکای التین به دلیل ویژگیهای کمنظیری که دارد ،همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ
در زمان استعمار کهنه و استعمار نو و اکنون نیز مورد توجه استعمار فرانو قرن بیستویکمی
است .در همین باره میتوان گفت امریکا ،اتحادیه اروپا ،چین و روسیه از کشورهایی هستند
که با نگاهی منفعتطلبانه در رقابت با یکدیگر بوده و هریک سعی و تالش وافری در افزایش
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نفوذ خود در کشورهای ثروتمند این منطقه دارند .قدرتهای یادشده بهعنوان سرمایهگذاران
1 . World Economic Outlook Report of the IMF April 2016.

خارجی در امریکای التین معادن و منابع کشورها را در اختیار گرفتهاند و با ایجاد وابستگی
اقتصادی در حال افزایش نفوذ خود هستند.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی امریکای التین و کاراییب (سپال) ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در امریکای التین و کاراییب در سال  2018سیر صعودی داشت و به رقم
184.28میلیارد دالر بالغ شد که افزایش  13.2درصد نسبتبه رقم سال  2017نشان
میدهد ،ولی همچنان از میزان اوج خود در سال  2011پایینتر است (شکل شماره .)3
در جهان و  3.8درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای امریکای التین را دربرمیگیرد.
رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی در برزیل و مکزیک و به میزان کمتری در آرژانتین،
اکوادور ،کلمبیا و پاناما انجام شده است (شکل شماره  .)4بیشتر این سرمایهگذاری را
وامهای بینشرکتی و سرمایهگذاری مجدد سود دربرمیگیرد).(MFA

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

سرمایهگذاری خارجی در این منطقه حدود چهارده درصد کل جریان سرمایهگذاری خارجی

شکل شماره :2جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امریکای التین
در سالهای  2017تا ( 2018میلیارد دالر)

همانطور که نمودارها نشان میدهد ،جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چند سال
گذشته روند ثابتی بین کشورها و زیرمنطقههای امریکای التین نداشته و سال  2018نیز استثنا
نبوده است .بر اساس این گزارش ،سرمایهگذاری در شانزده کشور منطقه افزایش و در پانزده
کشور دیگر کاهش داشته است .برزیلبا جذب 48درصد کل سرمایهگذاری صورتگرفته در
منطقه امریکای التین ،اولین کشور مقصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این منطقه باقی
ک ( ،)20%آرژانتین ( ،)6%کلمبیا ( )6%و پاناما ( )4%دیگر مقاصد
ماند .کشورهای مکزی 
بزرگ سرمایهگذاری خارجی در این منطقهاند.
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کشورهای عمده سرمایهگذار در امریکای التین

اتحادیه اروپا و امریکا سرمایهگذاران اصلی در امریکای التین هستند .اروپا حضور بیشتری
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

ی (برزیل ،آرژانتین ،اروگوئه ،شیلی و پاراگوئه) داشته است؛ به
در کشورهای مخروط جنوب 
نحوی که  74درصد سرمایهگذاری خارجی در برزیل از کشورهای اروپایی است .بیشتر
سرمایهگذاری امریکا در مکزیک و کشورهای امریکای مرکزی انجام میگیرد .امریکا و اروپا
ً
با شتابدهی به این روند در سال  2018مجددا پیشتازی درزمینه عملیات ادغامو تملیکها
را که در سال  2017به چین واگذار کرده بودند به دست آوردند.
چین بر به دست آوردن صنایع استخراجی و کشاورزی ،تولید انرژی ،خدمات رفاهی(آب،
برق و گاز) و زیرساختها تمرکز دارد .شرکتهای چینی سرمایهگذاری درخورتوجهی در
زیرساختها و معادن لیتیوم انجام دادند ،ولی حجم آن از سال  2017پایینتر بود و سهم آنها
از منشأ ادغام و تملیکها از  37درصد در سال  2017به نوزده درصد در سال  2018کاهش
یافت .گسترش ابتکار «یک پهنه یک راه» به امریکای التین و کاراییب ،نشان از عالقه چین به
منطقه دارد .پاناما اولین کشور امریکای التین بود که در سال  2017به این ابتکار پیوست .تا
نیمه اولسال  2019هجده کشور منطقه به این طرح پیوسته و یادداشت تفاهم با چین تحت
این ابتکار امضا کردهاند که ده کشور آن کاراییبیاند .این موافقتنامهها میتواند سرمایهگذاری
بیشتری در زیرساختها ،صنایع و خدمات منطقه جذب کند و نفوذ چین در منطقه را افزایش
دهد .بهبود جایگاه بخش صنعت و خدمات ،بهعنوان مقصد عمده سرمایهگذاری خارجی
که از زمان پایان دوران رونق قیمتهای مواد اولیه شروع شده است ،در سال  2018نیز ادامه
یافت 47 .درصد سرمایهگذاری انجامشده در سال  2018در بخش صنعت 35 ،درصد در
بخش خدمات و یازده درصد در بخش مواد اولیه انجام گرفت(شکل شماره .)5
روابط تجاری ایران با امریکای التین
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روابط ایران با امریکای التین قدمتی حدود یکصدوبیستساله دارد ،اما به دلیل ماهیت
سیاسی آن هیچگاه رشد و توسعه نیافت؛ زیرا ایران زیر سیستم قطب غرب به رهبری امریکا
تعریف میشد .ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی و چرخش کلی سیاستهای ایران در
چهارچوب اصول کلی سیاست خارجی «نه شرقی نه غربی» توسعه روابط با تمام کشورهای
ً
جهان خصوصا کشورهایی که دارای استقالل سیاسی و اراده مستقلتری بودند بهویژه

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

کشورهایی که با سیاستهای ایاالت متحده دارای زاویه بودند ،در دستور کار قرار گرفت؛
بهطوریکه میتوان آن را نشاندهنده رویکرد پراگماتیک در سیاست خارجی اقتصادی ایران
بهحساب آورد .افق بلندمدت انقالب اسالمی و نیازهای اقتصادی در طول جنگ با عراق
موجب شد اقتصاد در اولویت برقراری روابط ایران با کشورهای امریکای التین قرار گیرد
( .)Sullivan, 2012: 9به لحاظ اقتصادی احساس مشترک ایران و امریکای التین در نیاز به
اصالح نظام اقتصاد بینالمللی و تعدیل آن ،ضرورت افزایش خودکفایی اقتصادی کشورهای
جهان سوم و احساس نیاز به افزایش همکاریهای اقتصادی و نیز هماهنگی در سایر حوزهها
میان کشورهای جنوب در چهارچوب همکاری جنوب-جنوب ،مهمترین این وجوه مشترک
بهشمار میرود ( .)Hunter, 2010: 225ارائه الگوی تجارت مناسب اقتصادی مبتنی بر اصل
انصاف و برد-برد ،موجب افزایش اعتماد دولتهای امریکای التین در تجارت با ایران گردید؛
بهگونهایکه سطح روابط ایران و کشورهای امریکای التین از مرز تبادالت اقتصادی عبور کرده
و به سطوح همکاریهای نظامی و امنیتی نیز رسیده است (لطفعلیپور.)98-76 :1390 ،
روابط اقتصادی ایران با امریکای التین با وجود همسویی سیاسی تهران با کشورهایی مانند
ونزوئال ،اکوادور و بولیوی ،بیشتر با برزیل و آرژانتین رقم خورده است .تبادالت بازرگانی و
اقتصادی ایران با امریکای التین بهطور متوسط به رقمی بین دو تا سهمیلیارد دالر در سال
ً
میرسد که از این رقم تقریبا سهچهارم آن به خرید از برزیل و حدود یکچهارم آن نیز
ً
به خرید از آرژانتین مربوط میشود که عمدتا به اقالم کشاورزی و دامی اختصاص دارد.
ً
مراودات تجاری با ونزوئال نیز عمدتا صادرات ایران به این کشور را دربرمیگیرد و باتوجهبه
تصویر مثبتی که از شراکت تجاری با ایران در امریکای التین به دلیل خوشحساب بودن
ایران ،با اجرای پروژههای صادراتی و خدمات فنی و مهندسی در ونزوئال به وجود آمده،
پتانسیل مناسبی برای افزایش حجم روابط تجاری فراهم کرده است .کشورهای ونزوئال،
بولیوی ،اکوادور و نیکاراگوآ ایران را بهمنزله کشوری میبینند که بدون هیچ چشمداشت
سلطهگرانه ،رفعکننده مشکالت اقتصادی آنهاست که این نیز ظرفیتهای اقتصادی قدرت
نرم ایران را نشان میدهد (یوسفی .)191-190 :1397 ،روابط اقتصادی ایران با کشورهای
چپگرای امریکای التین فرصت بسیار ذیقیمتی را در اختیار جمهوری اسالمی قرار داد که
بهرهبرداری بهنگام از آن میتوانست وابستگی این کشورها را به ایران افزایش دهد و ضمن
اینکه از مشکالت برسازیشده توسط امریکا بر این کشورها میکاست ،موجب افزایش
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نفوذ و ارزآوری برای ایران میشد .با سقوط دولت مورالس در اواخر سال  2019در بولیوی
و جایگزینی دولتی راستگرا و وابسته به امریکا ،ایران یکی از فرصتهای اقتصادی خود
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

را از دست داده است .توجه به کشورهای دوست در امریکای التین با کمک مستشاری و
توانمندسازی آنها برای مقابله با امپریالیسم امریکا در گام دوم انقالب اسالمی ،راهبردی
است که باید جدی گرفته شود.
صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به منطقه و واردات اقالم مورد نیاز از آن کشورها
ش اثر تحریمهای امریکا ضد ایران (شاطرزاده،
توسعه روابط اقتصادی طرفین و کاه 
ش از یک دهه در پی داشت؛
 )29 :1396و گسترش مبادالتتجاریچشمگیری را طی بی 
بهگونهایکه میزا ن مبادالتتجاری ایران و امریکای التین از نهصدمیلیون دالر در سال 1379
به نزدیک چهارمیلیارد دالر در سال  1392رسید (اسماعیلپور .)36 :1396 ،همچنین
ایران در روابطاقتصادی خود با کشورهای امریکای التین به متنوعسازی شرکایاقتصادی و
بازرگانی پرداخت و طی سالهای  1388تا  1392توانست بیش از  250توافقنامه تجاری
با کشورهای امریکای التین به امضا برساند (باقری ،)189 :1393 ،ازجمله طرح توسعه
صنعتیمحور آبپوره-اورینوکو ،ساخت هفتادهزار واحد مسکونی ،همکاریهای آب و برق،
فراوردههای خون و انتقالفناوری ،ساخت کارخانهمهمات ،کارخانهمونتاژ خودرو و کارخانه
سیمان (.)Tabyincenter, 12048: 2016
جدول شماره : 5تجارتخارجی ایران با هشت کشور امریکای التین طی سه سال  1395تا 13971
ردیف

کشور

5

برزیل

2
9
4
1
1
1
8
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سال 5931

صادرات ایران به

واردات ایران از

آرشانتین

1/003/363

315/512/588

کلمبیا

1/392/113

4/858/250

30/901

ــ

ونسوئال

111/866/172
533/013

اکوادور

49/652

اروگوئه

9/594/670

بولیوی
شیلی

567/369

سال 5931

صادرات ایران به

واردات ایران از

1/160/710

98/460/306

1/208/325/007

28/435/704

378/000

363/034
708/516

86/784/557

126/631

22/607/412

310/432

18/282/472

340/852
2/646/461

سال 5931

صادرات ایران به

واردات ایران از

139/170

128/039/880

674/789/925

17/308/336

ــ

491/650

2/015/009

ــ

105/638/986

ــ

166/600/114

ــ

ــ

5/362/479

489/312/822
ــ
ــ
ــ

2/364/977

ــ

596/321

3/449/091

ــ

 . 1برگرفته و جمعبندیشده از آمار تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای امریکای التین ،دسترسی در:
TEHRAN CHAMBERS OF COMMERCE INDUStRIES, MINES AND AGRICULTURE
http://www.tccim.ir/ ImpExpStats_ TarrifCustomCountry.aspx?mode=doit#

نمودار شماره :6صادرات و واردات در سال 1395

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

جدول شماره پنج و نمودارهای شماره  7 ،6و  8نشان میدهد تجارت خارجی ایران با
هشت کشور امریکای التین طی سالهای  1396 ،1395و  1397فرازوفرودهایی داشته،
اما طی همینمدت با وجود تحریمهایایاالت متحده و کاهش مراودات دولتدوازدهم با
منطقه ،به بیش از 3/5میلیارد دالر رسیده ،که در این میان تجارتخارجی ایران با کشورهای
برزیل و آرژانتین بهعنوان شرکای بزرگ اقتصادی و بازرگانی بیش از سایر کشورهاست.
ن میکند که
ش مهمی از نیازهای خود به مواد غذایی را از برزیل و آرژانتین تأمی 
ایران بخ 
نشان میدهد کمتر از نگرشهای ایدئولوژیک تأثیر گرفته است .البته زمانی که داسیلوای
ب افزایش
چپگرا در برزیل بر سر کار بود ،همسویی ایدئولوژیک مزید بر علت ،و موج 
میزا ن تجارت خارجی شد .ایران و کشورهای امریکای التین فارغ از مناسبات سیاسی و
ایدئولوژیک ،به لحاظ اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند و میتوانند نیازهای یکدیگر را رفع
کنند .کشورهایی مانند نیکاراگوآ ،ونزوئال ،بولیوی و اکوادور که دولتهای چپگرا در آن
حاکم بودند ،میتوانند مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ،و کشورهایی مانند
مکزیک ،برزیل و آرژانتین که به لحاظ صنعتی توسعهیافتهتر از سایر کشورهای منطقه هستند،
میتوانند مقصد صنایع تک و داروهای تولید ایران باشند.
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نمودار شماره  :7صادرات و واردات در سال 1396

مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

نمودار شماره  :8صادرات و واردات در سال 1397

تبادالتبازرگانی ایران با ونزوئال (دولتهمسو بهلحاظسیاسی و ایدئولوژیک) در سال 1392
(سال پایانی دولت دهم) ،به باالترینسطح رسید و با ارزشی معادل 120میلیونوششصدهزار
دالر مواجهشد .اما با تغییر دولت دهم و بر سر کار آمدن دولت یازدهم (حسن روحانی) در
سال  ،1392ارزش صادرات ایران به ونزوئال در سال  1393با کاهش شدید مواجه شد و به
بیستمیلیونوسیصدهزار دالر (شکل شماره شش) تنزل کرد )(Donya_e Eghtesad, 2019
که مهمترین دلیل آن چرخش نگاه به سمت اروپا و باقی ماندن آثار تحریمها بود (World

) .Bank, 2018همچنین واردات ایران از ونزوئال در سالهای 1390 ،1389و  1393کمتر از
صدهزار دالر بودهاست(.(Donya_e Eghtesad, 2019
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نمودار شماره  :9نمودار تجارت ایران و ونزوئال

برقرار کرد ه است که میتوان به پروژه ایران برای تجهیز بنادر نیکاراگوآ ،ساخت تأسیسات
ف اورانیوم و استخراج معادن بولیوی
پتروشیمی در اکوادور ،ساخت کارخانه سیمان ،اکتشا 
نیز اشاره کرد ).(Bailey, 2012: 4

آرژانتین یکی از قطبهای اصلی اقتصادی و طرف قرارداد بازرگانی ایران (دومین شریک
بازرگانی بعد از برزیل) محسوب میشود .ارزش واردات ایران از اینکشور طیسال  2018طبق
آمار اتاق بازرگانی ایران (جدولشماره پنج) ب ه رقم 128/039/880میلیون دالر و ارزشصادرات

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

همچنین جمهوری اسالمی ایران روابط تجاری با کشورهای بولیوی ،نیکاراگوآ و اکوادور

ایران به آرژانتین در همینسال بهرقم 139/170هزار دالر رسیدهاست ).(IRAN, MFA: 2019

بر اساس گزارش وزارت خارجه برزیل ،ایران پس از پیروزیانقالب اسالمی ،شریک مهم
تجاری برای برزیل بوده و قراردادهای مهمی درزمینهصنعت و معدن بیندو کشور تنظیم شده
است) 1.(MFAB, 2017ایران با برزیل بهعنوان بزرگترین شریک تجاریاش در امریکای
التین همکاری دوجانبه درزمینه انرژی ،گاز طبیعی و مایع ،اکتشاف نفت و حفاری در
آبهای عمیق را آغاز کرد ) .(Cruze, 2017: 6سفیر برزیل در ایران ،رودریگو دیآزریدو
سانتوس 2نیز در سپتامبر  2018اعالم کرد که کشورش قصد دارد 1/2میلیارد دالر وام برای
شرکتهای برزیلی که با ایران فعالیتمیکنند اختصاص دهد 3.در نیمه دوم سال  2018ایران
با وارد کردن مواد خام برای داروسازی با تعدادی از کشورها ازجمله برزیل مذاکره کرد .عالوه
1 . Ministry of Foreign Affairs Brazil, 2017.
2 . Rodrigo de Azeredo Santos.
3 . Ministerio Do Desenvolvimento Secretaria de Comercio Exterior: December 2018.
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بر این ،مذاکرات درباره احتمال سرمایهگذاری برزیل در صنعت نفت ایران نیز وجود دارد
) .(AMAN, 2018در حوزه فعالیتهای نفتی نیز شرکت پترو براس که بزرگترین شرکت
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

نفتی برزیل است باتوجهبه تجربه کار در آبهای عمیق با شرکت نفت ایران قرارداد حفاری
و اکتشاف داشتند .اما با روی کار آمدن دولت دستراستی ژائیر بولسونارو که در  28اکتبر
 2018به قدرت رسید و به دلیل همسویی شدید با امریکا ،که به ترامپبرزیل شهرت دارد،
همکاریهاینفتی اینکشور با ایران به حالت تعلیق درآمدهاست (زنجانی.)1398 ،
اگرچه پیگیری اهداف ایران با کشورهای امریکای التین پس از احمدینژاد و متأثر از
ش محسوسی داشت ،حسن روحانی ،رئیسجمهور کنونی ایران ،قصد
پروند ه هستهای کاه 
دارد سیاستخارجی ،اهداف دیپلماتیک و اقتصادی خود را در امریکای التین بهمنظور دور
ل از ترک نیویورک
زدن تحریمها احیاکند .در همین باره جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،قب 
در  27تیر  1398و سفر به سه کشور ونزوئال ،نیکاراگوآ و بولیوی ،درباره اهدافسفر خود به
امریکای التین گفت« :ما دوستانخوبی در امریکای التین داریم و همکاریهایسیاسی و
اقتصادیخوبی در جریاناست .آنها در سالهای گذشته شرکایسیاسی و اقتصادی خوب
ل تقویتآنهستیم» ).(Isna: 2019
ما بودند و ما اکنون بهدنبا 

در سفر اول مرداد  1398جواد ظریف به بولیوی ،ظریف و دیهگو پاری ،وزیر خارجه
بولیوی ،سند یادداشت تفاهم همکاریهای توسعهای جمهوری اسالمی ایران و بولیوی را
امضا کردند و طرف ایرانی متعهد شد دانش فنی فناوری نانو را بهواسطه ایجاد رشته کارشناسی
س آزمایشگاه تخصصی نانو در دانشگاه «امی»
ن تأسی 
ارشد و دکتری فناوری نانو و همچنی 
) (EMIبولیوی در چهارچوب همکاری توسعهای جنوب-جنوب با هدف توانمندسازی و
تربیت نخبگان بولیویایی در حوزه نانو و تولید مشترک محصوالت دانشبنیا ن و همچنین
تجاریسازی آن در منطقه امریکای التین بهاجرا درآورد ).(Ghatre: 2019

رقبا ،موانع و مزایای بازرگانی ایران

جمهوری اسالمی ایران دارای نظامی است که مبتنی بر اصول اعتقادی اسالم ناب محمدی است
و در راستای اهداف عالی الهی و اسالمی گام برمیدارد .برایناساس تالش میکند ملتهای
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دیگر جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان را به سمت سعادت اخروی رهنمود شود .بنابراین

ً
اقدامات جمهوری اسالمی ایران در جهان خارج ،با مخالفت ،ممانعت و خصوصا دشمنی
مواجه میشود .امریکای التین نیز از مناطقی است که به دلیل همسویی با ایران و مخالفت با
امپریالیسم امریکا زیر فشار قرار گرفته است و از تعامل و همکاری آن ممانعت به عمل میآید.
حوزه اقتصاد در جهان امروز یکی از حوزههای بسیار مهم و تأثیرگذار در روابط بینالملل
است و کشورهای قدرتمند میکوشند از ابزار تجارت برای تأمین اهداف توسعهطلبانه خود
بهره برند ،ملتهای جهان را چپاول کنند و بر ثروت آنها مسلط شوند .جمهوری اسالمی
ندارد ،اما با برخی رقبا نیز دارای منافعی متضاد است که رقبا میکوشند ایران را از صحنه
خارج کنند .برایناساس رقبای جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
الف) رقبایی که با جمهوری اسالمی ایران منافع متضاد دارند؛
ب) رقبایی که منافع متضاد ندارند.
رقبایی که با ایران تضاد منافع دارند عبارتاند از :رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده
امریکا .رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده امریکا به دلیل تضاد منافعی که با ایران دارند و
حضور ایران را تهدیدکننده و تحدیدکننده منافع خود میپندارند ،میکوشند ایران را از صحنه
بازرگانی و تجاری امریکای التین حذف کنند.
ً
رقبایی که با ایران منافع موازی دارند و تضاد منافع ندارند عبارتاند از :روسیه ،چین و اخیرا
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ایران در امریکای التین با رقبایی مواجه است که منافع آنها موازی است و تضادی وجود

ترکیه .این کشورها هریک در حوزههای مورد عالقه با کشورهای امریکای التین به تعامالت
بازرگانی مبادرت کردهاند و مانعی بر سر فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی ایران شمرده
نمیشوند .روسیه نهتنها حضور ایران را در امریکای التین در تضاد با منافع خود نمیداند،
بلکه آن را موجب تقویت و مکمل حضور خود قلمداد میکند (کاظمی قمی.)1398 ،
رویکرد امریکا در امریکای التین

ی است؛
بهطور کلی استراتژی امریکا حفظ هژمونی در جهان بهخصوص در نیمکره غرب 
زیرا حفظ و تقویت حضور هژمونیک در نیمکره غربی برای امریکا بسیار اهمیت دارد.
استراتژی امریکا در طول تاریخ ،بهخصوص در دوره جنگ سرد ،درباره امریکای التین در
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قالب دیپلماسی دالر و همسایۀ خوب بوده است .امریکا اقتصاد نولیبرالیستی را در این منطقه
از طریق آژانسهای خصوصی و نیمهخصوصی مانند بنیاد ملی برای دمکراسی )NED)2 1و
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)
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سازمان توسعه بینالمللی ایاالت متحده 3 (USAid)4با هدف پیوند اقتصاد محلی به جهانی

یا اقتصاد آزاد و حمایت از بازار آزاد انجام میداد .امریکا با ونزوئال در طول تاریخ روابط
نزدیکی داشت ه و بزرگترین سرمایهگذار بخش انرژی ونزوئال بوده است (حسینی:1398 ،
 .)48-47طبق آمار سال  2018امریکا با  42درصد ،چین با  23درصد و هند با  19درصد
واردکنندههای اول تا سوم از ونزوئال هستند .درمقابل ،امریکا با  38درصد ،چین با  18درصد
و مکزیک با  12درصد صادرکنندههای اول تا سوم به ونزوئال هستند و برزیل در رتبه چهارم
قرار دارد .همچنین حجم صادرات روسیه به ونزوئال حدود 67میلیون دالر است (حسینی،
 .)56 :1398عمده صادرات ونزوئال به امریکا نفت است .ونزوئالییها در امریکا هشت
پاالیشگاه به نام سیتکو و سیهزار پمپ بنزین دارند 5،اما در شرایط تحریمی نمیتوانند پول
خود را خارج کنند .این پاالیشگاهها با نفت سنگین ونزوئال تنظیم شدهاند و کار میکنند و
جایگزینی آن مقرون به صرفه نیست و درصورتیکه پاالیشگاهها و پمپهای بنزین یادشده
از کار بیفتند ،چندهزار نفر در امریکا بیکار میشوند .بر اساس آخرین اخبار موجود ،با
توافقی بین امریکا و ونزوئال ،حدود سیصدهزار بشکه نفت بهصورت دوفاکتو به امریکا صادر
میشود (سبحانی.)56 :1398 ،

 . 1در شروع دهه  ۱۹۸۰موقوفه ملی برای دمکراسی تأسیس شد که همزمان با ریاستجمهوری ریگان در امریکا بود .در
آن زمان بودجه این بنیاد از طریقسازمان اطالعات مرکزی امریکاتأمین میشد .در  ۱۹۹۳پس از اینکه مجلس نمایندگان
بودجهاش را قطع کرد این منبع از دست رفت و بودجه بعدا ً از طریق کمپین هوادارانش حفظ شد.
2 . National Endowment for Democracy.
 . 3نمایندگی ایاالت متحده برای توسعه بینالمللی مشهور به نام اداره توسعه بینالمللی امریکا ادارهای نظامی است که
ایاالت متحده امریکاآن را تأسیس کرده است .این نمایندگی در سال  ۱۹۶۱توسطجان کندیقانون کمکهای خارجی
امریکا نافذ گردید و اداره آی.سی.ای .با سایر واحدهای کمکی امریکا متحد شد و نام یو.اس.ای.آی.دی .را به خود گرفت
و از آن پس این اداره رسماً آغاز به کار کرد که بر چهار برنامه استوار است .1 :کمکهای توسعهای به کشورها؛ .2
جلوگیری از تخریب؛  .3کمک برای کشورهای فقیر که مردمان آن میکوشند از گرسنگی فرار کنند و صاحب زندگی
بهتر شوند؛  .4اصالحات و توسعه دمکراسی در ممالک جهان .این اداره در کشورهای جنوب صحرای افریقا،آسیا،امریکای
التینوحوزه دریای کارائیب،اروپاکروشیوو شرق میانه دفاتری فعال دارد .جالب توجه اینکه این اداره بند چهارم یعنی
توسعه دمکراسی در ممالک جهان را بیش از بنود دیگر مورد توجه و دستاویزی برای دخالت و تغییر حکومتهای
مستقل جهان قرار داده است.

4 . United States Agency for International Development.

 . 5در برخی گزارشها تعداد پمپهای بنزین متعلق به ونزوئال در ایاالت متحده امریکا چهاردههزار اعالم شده است.

فعالیت یهودیان در امریکای التین

حضور یهودیان در امریکای التین به قرن پانزدهم مقارن با اولین حضور اروپاییان در این
منطقه برمیگردد .برایناساس برآورد میشود حدود پانصدهزار یهودی در امریکای التین
ساکناند که بیشتر آنها در آرژانتین و برزیل زندگی میکنند (عسگری .)87 :1390 ،همین
مسئله موجب شده است رژیم صهیونیستی به امریکای التین توجه خاصی داشته و درصدد
استفاده از فرصتهای متنوع آن بهویژه اقتصادی ،سیاسی ،کشاورزی و فرهنگی باشد.
(اعم از فرهنگی ،سیاسی و ورزشی) در امریکای التین پراکندهاند و سرمایهگذاریهای
کالنی در بانکها و مطبوعات دارند .در افکار عمومی امریکای التین مخالفت با صهیونیسم
شدت مخالفت با امپریالیسم نیست؛ زیرا صهیونیسم با سیاستهای موذیانه توانسته است
به ِ
تا حدودی خود را در سایه امپریالیسم پنهان کند (بهاروند.)29 :1389 ،

امریکای التین بهطور عام و برزیل بهطور خاص از دیرباز بهعنوان موطن یهودیان شناخته
شده و یهودیان حضورشان را در این منطقه نهادینه کردهاند .بنابراین در محاسبات نمیتوان
یهودیها را از این سرزمین جدا کرد؛ زیرا هشتاد درصد از اقتصاد برزیل در اختیار یهودیان
است .برزیل مقام بیستم تجارت جهانی را در رتبهبندی برای رژیم صهیونیستی دارد که 33
درصد از کل تجارت امریکای التین ،به تجارت میان رژیم صهیونیستی و برزیل مربوط
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بزرگترین دشمن ایران در امریکای التین ،صهیونیسم است .سازمانهای یهودی مختلفی

میشود .حدود  86درصد از تولیدات رژیم صهیونیستی به امریکای التین صادر میشود.
عمده این صادرات را ماشینآالت برقی ،لوازم صوتی-تصویری ،قطعات الکترونیکی،
سیستمهای کنترلی و تجهیزات ناوبری هواپیمایی تشکیل میدهد .صادرات رژیم صهیونیستی
به برزیل 1/2میلیارد و واردات از برزیل 206میلیون دالر است.
شرکتهای چندملیتی سرمایهگذاری سنگینی روی آمازون انجام دادهاند و هریک از آنها
گاهی بیست زیرمجموعه دارند .یکی از مناطقی که یهودیان برزیل در آن خیمه زدهاند ،معادن
الماس و طالی آمازون است .آمازون بزرگترین منابع الماس و طالی جهان را در خود دارد
که صددرصد دست رژیم صهیونیستی است .دلیل اصرار امریکا و یهودیان بر بینالمللی کردن
آمازون و خارج کردن آن از اختیار برزیل ،مونوپل کردن معادن غنی آن است .معادن آمازون
سنگهایی با عیار چهل یا پنجاه درصد دارد .معادن سنگ آهن برزیل که در سطح زمین واقع
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شده و استخراج آن آسان و کمهزینه است ،در اختیار یهودیان است .باند مافیایی حمل مواد
مخدر از کلمبیا به ریو دو ژانیرو ،از وسط آمازون میگذرد که این بخش هم در اختیار رژیم
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

صهیونیستی و یهودیان قرار دارد .بیش از  120شرکت چندملیتی در برزیل ازجمله ِ«نستله»
ً
اصالتا متعلق به رژیم صهیونیستی و منبع تغذیه رژیم صهیونیستی و یهودیان محسوب میشود.
حتی تجارت گوشت برزیل در سیطره یهودیها و مرکز هماهنگی آن در آمستردام هلند است.
بهطور کلی برزیل در سه محور از رژیم صهیونیستی واردات انجام میدهد:
الف) سامانههای کنترلی و ناوبری هوایی :تمام سامانههای کنترلی هواپیماها و تجهیزات
ً
ی «امبرایر» که در برزیل تولید میشود از رژیم
ناوبری هوایی برزیل خصوصا هواپیماها 
صهیونیستی وارد میشود؛
ُ
ب) مواد شیمیایی و مشتقات آن :برزیل سالیانه پانزدهمیلیون تن کود اوره برای کشاورزی
نیاز دارد که کود اوره را از رژیم صهیونیستی ،روسیه و عربستان وارد میکند؛
ج) کشت فراسرزمینی :رژیم صهیونیستی برای تأمین امنیت غذایی خود و در دست گرفتن
غذای جهان ،اقدام به گرفتن زمین به مقدار زیاد در برزیل و کشت فراسرزمینی غالت ،ذرت،
سویا و ...کرده است (شاطرزاده .)50-48 :1395 ،صهیونیستها همراه و هماهنگ با
امریکا مخالف هرگونه اتحاد مالی و تجاری درونمنطقهای بین کشورهای امریکای التین
هستند و تمایل دارند روابط آنها با روسیه ،چین ،ایران و دیگر کشورها قطع شود و تنها با
رژیم صهیونیستی و امریکا برقرار باشد .بنابراین تالش دارند از ایجاد و فعالیت تشکلهای
درونالتینی و التینی با غیرالتینی جلوگیری کنند.
تفاهمنامههای امضاشده بین برزیل و رژیم صهیونیستی

تبادالت بازرگانی و تجاری میان رژیم صهیونیستی و کشورهای امریکای التین به روشی
جاری تبدیل شده و رو به گسترش است .در ادامه به برخی موافقتنامههای دوجانبه بین این
رژیم و برزیل ،بزرگترین کشور اقتصادی امریکای التین ،اشاره میشود:
 موافقتنامه همکاریهای فنی در  12مارس 1962؛ موافقتنامه لغو روادید گذرنامه دیپلماتیک و ویژه؛188

 -توافقنامه تکمیلی همکاریهای اقتصادی و فنی در1964/6/3؛

 توافق بر سر استفاده از انرژی هستهای در اقیانوس آرام در 1966/11/5؛ کنوانسیون تبادل فرهنگی همکاریهای علمی ،پژوهشی و فناوری در 1973/5/2؛ توافقنامه حذف ویزای دارندگان گذرنامه ملی معتبر در 1999/1/9؛ کنوانسیون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و پیشگیری از فرار مالیاتی در2002/12/12؛ توافقنامه ورزش برای وابستگان دیپلماتیک ،کنسولی ،اداری و فنی در2002/12/12؛ تفاهمنامه رایزنیهای دوجانبه بین ام.آر.ای .و جنبش عدم تعهد در 2005/5/29؛ برنامههای فرهنگی برای سالهای 2009 ،2008و  2010در 2008/2/13؛ تفاهمنامه توسعه اقدامات مشترک در کسب سود دوجانبه در 2009/11/11؛ تفاهمنامه تجارت آزاد ،امنیتی و اقتصادی برای جام جهانی  2014و المپیک 2016برزیل.

1

همچنین یهودیها باتوجهبه فراوانی آب ،زمین حاصلخیز و ضعیف بودن عرق وطنپرستی
در مردم آرژانتین که بیشتر از مهاجران اروپاییتبار هستند ،اقدام به خرید زمین مرغوب به
میزان پانصدهزار هکتار به بهای ناچیز کردهاند و کشت فراسرزمینی را پیگیری میکنند.
تجارت خارجی آرژانتین با رژیم صهیونیستی بین  250تا 350میلیون دالر صادرات آرژانتین
به رژیم صهیونیستی و  80تا 130میلیون دالر صادرات رژیم صهیونیستی به آرژانتین متغیر
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 -تفاهمنامه همکاری بهداشتی و داروییدر .2006/6/19

بوده است .یکی از راههای نفوذ یهودیان بین آرژانتینیها ،تعامالت اقتصادی و بازرگانی است
که بهشدت هم در حال گسترش است (یوسفی .)60 :1395 ،بنابراین یهودیان بهطور عام
و صهیونیسم بهطور خاص به حضور ایران در امریکای التین نگاهی منفی و تحدیدکننده
منافع خود دارند و تالش میکنند مانع تبادالت بازرگانی و سیاسی کشورهای امریکای
التین و ایران شوند .سیاست حذف ایران از معادالت امریکای التین که در امریکا و رژیم
صهیونیستی بهطور هماهنگ و مشترک دنبال میشود ،آیندهنگری و گسترش حضور و نفوذ
انقالب اسالمی را از سوی مقامات جمهوری اسالمی در حوزه فرصتها همگام با گام دوم
انقالب اسالمی در امریکای التین گوشزد میکند.

1. http://embassies. gov. il/brasilia/Relations/Pages/Israel-e-o-Mercosul. aspx
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راهبرد چین در امریکای التین

بررسی راهبرد کشورهایی که مجاورت جغرافیایی یا معنوی دارند ،بسیار آسانتر از کشورهایی
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

است که برحسب ضرورتی ورای این دو امر ،به هم روی آورده و سطوحی از همکاری را آغاز
کردهاند .حضور چین ،سرزمین دور از امریکای التین ،سؤاالت زیادی ازجمله اینکه «راهبرد
چین در امریکای التین چیست؟» در اذهان ایجاد میکند.
طبق گزارشی که شورای آتالنتیک در سال  2015انتشار داده است ،استراتژی چین را
میشود در چهار گروه کلی دستهبندی کرد:
 .1روابط سیاسی؛
 .2تجارت و سرمایهگذاری؛
 .3انرژی و زیرساخت؛
 .4فرهنگ و آموزش.
برایناساس چین بهرهوری اقتصادی بیشتر و پیدا شدن بازاری دائمی برای صادرات خود
را در اولویت برنامههای استراتژیک خود در دیگر کشورها قرار داده است .رسانههای معتبر
اسپانیاییزبان ازجمله ال پاییس به این مسئله اشاره کردهاند که چین زمانی به امریکای التین
وارد شد که امریکا استراتژی مشخصی برای کشورهای التین نداشت .پکن با برداشتن گامهای
بزرگ ،در پی تأمین هزینه پروژهها از تجارت با کشورهای امریکای التین است .بهعبارتدیگر
چین به کشورهای منطقه اعتبار داده است و تجار چینی را برای استفاده از آن گسیل میکند.
یکی از اقدامات بسیار اساسی چین طی این مدت ،اعتمادسازی بوده است .چین اعتماد
کشورهای امریکای التین را جلب کرد و نشان داد فارغ از تنشهای سیاسی میتواند استراتژی
واحدی را در همکاری با دولتهای چپ و راست منطقه داشته باشد .از سوی دیگر چین با
ورود به امریکای التین ،راه مبارزه اقتصادی با امریکا را نزدیک و از میانبرهای جغرافیایی
بهخوبی استفاده کرد .سفارت چین نیز تسهیل و رشد تجارت و حمایت از تجار را برعهده
داشت .بهعنوان نمونه اولویت اول همکاری چین با کوبا اقتصادی بوده و توانسته است اعتماد
مسئوالن این کشور را جلب ،و در معدن نیکل کوبا سرمایهگذاری کند ،محصول آن را به چین
َب َرد و درمقابل ،کاال به کوبا بدهد (پایش امریکای التین .)10 :1397 ،بیش از دومیلیون
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هکتار از زمینهای کشاورزی برزیل خریداری شده و به تولید محصوالت مورد نیاز چین

اختصاص یافته است .توسعه روابط چین با مکزیک بهعنوان دومین قطب اقتصادی امریکای
التین هم قابل مالحظه است .از سوی دیگر آرژانتین و دیگر کشورهای التین هم تمایل جدی
به همکاری با چین بهمنظور کاهش وابستگی به امریکا دارند« .نه گفتن به سلطه اقتصادی
امریکا» ناگزیر شرایط را برای «آری گفتن به چین» فراهم کرده است.
روسیه در امریکای التین

دهد و در برابر گسترش ناتو به شرق ،به بازیگری پردازد و فشارهایی را بر ایاالت متحده وارد
کند .بنابراین درزمینه نظامی و انرژی ،بخشی از نیازهای ونزوئال ،برزیل ،بولیوی و ...را
تأمین میکند .روسیه بعد از برزیل بیشترین مراوده را با ونزوئال بعد از روی کار آمدن چاوز به
دلیل رویکرد ضدامریکایی او برقرار کرده است .مادورو در سفر اخیرش به روسیه در امتداد
سیاستهای چاوز ،روسیه را شریک راهبردی ونزوئال دانست و خواهان همکاری همهجانبه
شد .ونزوئال از زمان چاوز ،بین یازده تا پانزدهمیلیارد دالر بهصورت وام از روسیه جنگافزار
خریده است .همچنین شرکت The Roseneftکه بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه است،
در پنج پروژه اصلی و باالدستی فروش نفت ،گاز ،فناوری و تجهیزات ونزوئال فعال شده
ت (حسینی .)45-38 :1398 ،نکته مهم برای روسها سیصدمیلیارد بشکه ذخایر نفت
اس 

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

روسیه بهعنوان قدرتی نوظهور سعی دارد عمق استراتژیک خود را به امریکای التین گسترش

ونزوئالست .روسها میکوشند با سرمایهگذاری در صنایع نفت ونزوئال و تسلط بر آن،
باتوجهبه اینکه متخصصان نفت ونزوئال یا اخراج شده و یا از کشور گریختهاند و این کشور با
کمبود متخصص نفتی مواجه است ،هم منافع خود را تأمین کنند ،هم درآمدزایی ارزی برای
دولت ونزوئال داشته باشند و هم دست ایاالت متحده را از منابع نفتی این کشور کوتاه کنند.
این در حالی است که روسها ایران را در ونزوئال همکار خود دانستهاند که منافع متعارضی با
آن ندارند .بنابراین حضور ایران را نهتنها مخل و مزاحم منافع خود نمیدانند ،بلکه این حضور
را مکمل فعالیت خود تلقی میکنند.
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نتیجهگیری

مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /عزت ملی و روابط خارجی(جلد دوم)

روابط ایران پیش از انقالب اسالمی با امریکای التین متأثر از قطب غرب به رهبری امریکا
ً
محدود و مدیریت شده بود ،اما پس از پیروزی انقالب اسالمی خصوصا از زمان دولت
خاتمی که همزمان بود با روی کار آمدن هوگو چاوز چپگرا در ونزوئال ،روابط خود را در
چهارچوب کنش پراگماتیک و به دور از تأثیر قدرتها با دولتهای چپگرای منطقه آغاز
کرد و در دولت احمدینژاد به حوزههای سیاسی ،فرهنگی و بهویژه اقتصادی بسط داد و
تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری مانند ساخت کارخانه تراکتورسازی ،کارخانه آرد ذرت،
کارخانه سیمان ،کارخانه لبنیات ،کارخانه دوچرخهسازی ،ساخت سد و تولید انرژیهای
برقآبی ،ساخت مسکن و تأسیس بانک مشترک با ونزوئال و دیگر دولتهای چپگراها به
امضا رساند .اما نبود نقشه راه و راهبردی مدون موجب شده روابط با امریکای التین در
دولت آقایان خاتمی ،احمدینژاد و روحانی حالت سینوسی به خود بگیرد .در طی این زمان
دولتهای چپگرای همسو با ایران ،یا از قدرت کنار زده شده (اکوادور و بولیوی) یا مانند
ونزوئال دچار بحران شده و فرصتهای پیش روی ایران یکی پس از دیگری از دست رفته
است .وضعیت ایران با ونزوئال از این نظر که تحت تحریمهای شدید امریکا قرار دارند
مشابه است .بنابراین دو کشور باید به همکاریهای دو و چندجانبه با شرکای قدرتمند نظیر
چین و روسیه ارتقا بخشند .جمهوری اسالمی در گام دوم انقالب اسالمی متوجه ضعفهای
اساسی خود یعنی اقتصاد آسیبپذیر شده است .هشدارهای رهبر معظم انقالب اسالمی طی
بیش از یک دهه گذشته در خصوص اقتصاد این حقیقت را آشکار کرد که «چشم اسفندیار»
ایران اقتصاد است و امریکا با فشار حداکثری قصد به زانو درآوردن ایران را دارد .فرصتهای
اقتصادی ایران در امریکای التین همچنان کمنظیر است .در گام دوم انقالب اسالمی الزم
ً
است سیاست خارجی ایران بهویژه درزمینه اقتصادی در امریکای التین خصوصا با کشور
دوست ،ونزوئال ،تدوین ،و اراده گسترش روابط با آن منطقه اتخاذ شود.
خالی شدن صنایع نفت ،گاز و انرژی برقآبی ونزوئال از متخصصان ،برای ایران فرصتی
کمنظیر جهت صدور خدمات فنی و مهندسی است تا مشکل عدم درآمد ارزی ونزوئال و

192

ایران را برطرف ،و دولت مادورو را حفظ کند .باتوجهبه وفور معادن مختلف در ونزوئال که
ً
بعضا مواد اولیه را تولید کرده ،اما به دلیل تحریم و کمبود متخصص بالاستفاده ماندهاند،

وزارت خارجه هماهنگ با وزارت صمت باید زمینه ورود کارخانههای تولیدات فلزی
کشور را به ونزوئال بهمنظور تأمین مواد اولیه فراهم و در قبال آن مواد غذایی ،دارو ،خدمات
درمانگاهی ،ساخت مسکن برای طبقه ضعیف و سایر نیازهای کشور میزبان را برآورده کنند.
باتوجهبه وجود زمینهای حاصلخیز با غنای بسیار مناسب خاک و آب شیرین موجود و
نیاز ایران به پروتئین حیوانی ،فراوردههای لبنی و کشت فراسرزمینی ،با اعزام نیروهای جوان
و باانگیزه ایرانی جویای کار به این کشور ،اقدام به انجام کشت فراسرزمینی و تولید دام کند
امریکای التین که مهاجرپذیرند و از دانش و مهارت باال بیبهرهاند ،باید بهعنوان راهبرد
ً
بلندمدت نگریسته شود؛ زیرا فرصت اقتصادی صرفا به دادوستدهای مالی زودگذر اطالق
نمیشود ،بلکه سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی متخصص با دانش و مهارت باالست
که میتواند در درازمدت برای کشور ارزآوری داشته باشد و نفوذ جمهوری اسالمی را در کنار
مرزهای امپریالیسم امریکا گسترش دهد و ژرف کند .تمرکز ایران بر کشور بحرانزده ونزوئال
ّ
و گشودن گرههای اقتصادی و معیشتی این کشور که دوست و متحد ایران بوده و در خط مقدم
مبارزه با استکبار جهانی به رهبری امریکاست ،فرصتهای اقتصادی ایران را متنوع خواهد
کرد .جمهوری اسالمی ایران درزمینه صدور تولیدات تکنولوژیهای تک ،نانوتکنولوژی و
داروهای خاص میتواند با کشورهای صنعتی منطقه یعنی برزیل ،آرژانتین و مکزیک که هر

گام دوم و فرصتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در امریکای التین

تا هم نیاز کشور میزبان و هم نیاز ایران را برآورده سازد .به اعزام نیروی کار به کشورهای

سه کشور خواهان آن هستند همکاری کند.
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