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مقدمه
ی��ک ماه گذش��ته ترافی��ک بس��یاری را در 
سفرهای خارجی آقای دکتر روحانی رئیس 
جمهور کشورمان ش��اهد بودیم. سفر ایشان 
ب��ه آمریکای التی��ن و س��خنرانی در مجمع 
عمومی س��ازمان مل��ل و در ادامه، س��فر به 
چند کش��ور جنوب و شرق آس��یا، تحرک 
زی��ادی را در سیاس��ت خارجی کش��ور به 
دنبال داشت. این س��فرها که در سال پایانی 
دولت یازدهم صورت گرفت، در رسانه های 
داخل و خارج از کش��ور بازتاب گسترده ای 
داشت. اگرچه این سفرها از این منظر که در 
راستای ش��رکت در اجاسیه های بین المللی 
و منطق��ه ای ص��ورت می گرفت ب��ه نوعی 
غیرایجابی و اجب��اری بود اما دولت یازدهم 
تاش کرد بیش��ترین بهره ب��رداری را از این 

س��فرها در ابعاد مختلف داشته باش��د. در این نوشتار تاش می شود 
با تشریح این سفرها، دستاوردهای آنها مورد بررسی قرار داده شود.

سفر به آمریکای التین
پس از پیروزی انقاب اس��امی، آمریکای التین در سیاست خارجی 
جمهوری اس��امی ایران از جایگاه مهمی برخوردار شد. این اهمیت 
عمدتاً به خاطر حضور دولت های چپ و انقابی در رأس کشورهای 
ای��ن منطقه بود. در آن مقطع، کش��ورهایی چون کوبا و نیکاراگوئه با 
توجه به ویژگی انقابی و ضد آمریکایی بیش��تر مورد توجه بودند. از 
س��وی دیگر از منظر دولتمردان جمهوری اس��امی ایران، حضور در 
منطقه آمریکای التین و ارتباط با کشورهای این منطقه به عنوان حیاط 
خلوت آمریکا می توانس��ت اس��باب مزاحمت و نگران��ی دولتمردان 
واش��ینگتن را فراهم آورد، مسئله ای که در جای خود بسیار مهم بود. 
در زمان هش��ت سال دفاع مقدس که با شدیدترین تحریم های جهانی 
مواج��ه بودیم، کش��ورهای این منطقه نقش مؤث��ری در تأمین برخی 

نیازهای اقتصادی و تجاری و حتی تسلیحاتی ایران ایفا کردند.

نگاهی راهبردی به سفرهای 
رئیس جمهور

سفرهای آقای دکتر روحانی به چند کشور خارجی طی یک ماهه اخیر، از مهم ترین رخدادهای سیاست 
خارجی کشورمان بود. سفر به دو کشور ونزوئال و کوبا در آمریکای التین و شرکت در هفتاد و یکمین 
اجالس س�ران مجمع عمومی س�ازمان ملل و متعاقب آن با فاصله اندکی سفر به کشورهای ویتنام، مالزی 
و تایلند در ش�رق و جنوب ش�رق آسیا، نشان داد دولت یازدهم برای تقویت جایگاه بین المللی ایران در 
پس�ابرجام عزمی جدی دارد و تالش می کند از مدت زمان باقی مانده از عمر این دولت حداکثر اس�تفاده 
را بکند. در این نوش�تار تالش می کنیم با تحلیل جنبه های مختلف این س�فرها، دستاوردهای آن را مورد 

بررسی قرا دهیم.
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به رغ��م این که روابط ایران با کش��ورهای آمری��کای التین پس 
از انقاب فراز و نش��یب زی��ادی داش��ته، در دوره دولت های نهم و 
دهم روابط ایران با برخی کش��ورهای این منطقه از رشد چشمگیری 
برخوردار شد. در این بین، به طور مشخص ونزوئا و شخص هوگو 
چاوز با توجه به روحیات خاصی که داش��ت، در سیاس��ت خارجی 
ایران اعتبار ویژه ای پیدا کرد و سطح همکاری سیاسی و اقتصادی بین 
دو طرف به نحو قابل توجهی توس��عه داده شد و سرمایه گذاری های 
اقتصادی فراوانی توس��ط ایران در این منطقه صورت گرفت. در این 
دوره از جمل��ه اهدافی که برای افزایش حضور در این منطقه مد نظر 
بود، دور زدن تحریم های علیه ایران و یارگیری از این کش��ورها در 
مجامع بین المللی بود. با وجود این یکی از انتقادهایی که به سیاس��ت 
خارجی دولت های نهم و دهم از سوی صاحب نظران وجود داشت، 
اعتب��اردادن بیش از این ح��د به این منطقه در قیاس ب��ا دیگر مناطق 

راهبردی مهم برای جمهوری اسامی ایران بود.
پ��س از روی کارآم��دن دولت یازدهم و در عرض س��ه س��الی 
ک��ه از آغاز دول��ت آقای روحان��ی می گذرد برخ��اف دو دولت 
قبل��ی، منطقه آمریکای التی��ن از اولویت خارج ش��د و به نوعی در 
حاش��یه قرار گرفت. البته می توان دالیلی چون تمرکز ویژه دس��تگاه 
دیپلماس��ی برای حل مسئله پرونده هس��ته ای و در نهایت دستیابی به 
توافق برجام و پس از آن پیچیدگی های اجرای آن و مش��کاتی که 
ایران در عرصه رقابت با رقبای منطقه ای خود داشت و همچنین نگاه 
انتقادی به سیاست خارجی دولت قبل در قبال این منطقه را به عنوان 

اصلی ترین علل در پیش گرفتن این رویه فرض کرد. 
با این اوصاف، آقای دکتر روحانی در بیست و هفتم شهریورماه 
برای ش��رکت در هفدهمین اجاس سران کش��ورهای عضو جنبش 
عدم تعهد و تحویل مس��ئولیت ریاست این جنبش به نیکاس مادرو 
رئی��س جمه��ور ونزوئا، عازم این کش��ور ش��د. اولین س��فر دکتر 
روحان��ی به کوبا و منطقه آمریکای التی��ن در حالی صورت گرفت 
که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کش��ورمان در اواخر مرداد ماه 
به هاوانا س��فر کرد و با مقامات این کش��ور انقاب��ی دیدار و رایزنی 
کرد. هفدهمین اجاس سران عضو جنبش عدم تعهد با شعار »صلح، 
حاکمیت و همبس��تگی برای توس��عه« در جزیره مالگاریتای ونزوئا 
برگزار ش��د. ایران طی چهار س��ال گذشته ریاست جنبش عدم تعهد 
را عهده دار بود. پیش از این قرار بود که س��ال گذش��ته و طبق روال 
معمول پس از سه سال ریاست ایران، ریاست این اجاس به ونزوئا 
واگذار ش��ود اما به دلیل عدم آمادگی این کش��ور ب��رای برگزاری 
اجاس س��ران، برگزاری هفدهمین اجاس یک سال تعویق افتاد و 

نگاهی راهبردی به سفرهای 
رئیس جمهور

به این ترتیب ریاس��ت ایران در این اجاس 
چهار س��اله شد. پیش از ایران، مصر ریاست 
جنبش عدم تعهد را بر عهده داش��ت. دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، در 
جزیره مارگاریتا با س��خنرانی در هفدهمین 
اجاس سران جنبش غیرمتعهدها، گزارشی 
از ریاست چهارساله ایران بر این جنبش ارائه 
کرد و پس از آن، ریاس��ت را برای سه سال 

آینده به ونزوئا تحویل داد. 
در حاش��یه این اج��اس، دکتر روحانی 
ب��ا تع��دادی از مقام��ات کش��ورهای عضو 
جنب��ش دیدار ک��رد. اولین دیدار ایش��ان با 
نیکاس مادرو رئیس جمه��ور ونزوئا بود 
و روحان��ی در ای��ن دیدار تأکی��د کرد که 
باید س��طح همکاری های اقتص��ادی ایران و 
ونزوئا نیز همپا با س��طح روابط دو کش��ور 
در دیگ��ر حوزه ها گس��ترش و تعمیق یابد. 
ایشان همچنین با رئیس جمهور هند، رئیس 
جمهور بولی��وی و وزیر امورخارجه الجزایر 
دیدار داشت. از جمله مهم ترین موضوعاتی 
که در این دیدارها مورد بحث قرار گرفت، 
تاش برای ساماندهی بازار جهانی نفت بود.

کوبا دومین مقصد دکتر روحانی در سفر 
به آمریکای التین بود. وی پس از پایان سفر 
دو روزه به ونزوئا، به دعوت رسمی همتای 
کوبای��ی خود ب��ه هاوانا پایتخت کوبا س��فر 
کرد. میان تهران و هاوانا مش��ترکات بسیاری 
در زمینه ه��ای مختلف فرهنگ��ی و اقتصادی 
و از جمله آمریکاس��تیزی وجود دارد. ضمن 
اینکه نوس��تالژی ویژه ای که نس��بت به کوبا 
در ای��ران وجود دارد و بخ��ش مهمی از آن 
به خاطر ش��خصیت فیدل کاس��ترو و به ویژه 
موضع حمایت آمیزی که وی پس از پیروزی 
انقاب اس��امی ایران اتخاذ ک��رد، یکی از 
مس��ائل مهم در روابط دو کشور است. کوبا 
در ح��وزه آمریکای التین، یکی از مهم ترین 
کشورهایی هست که روند توسعه مناسبی را 
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نه از جهت توس��عه اقتص��ادی بلکه از جهت 
رفع کلی مش��کات س��واد آموزی، پوشش 
بهداشتی گس��ترده و تکنولوژی هایی که در 
حوزه کش��اورزی و پزش��کی به کار گرفته، 
دارد. ضمن اینکه آب شدن یخ روابط کوبا و 
ایاالت متحده و در نهایت س��فر باراک اوباما 
به این کش��ور از جمله مهم ترین رخدادهایی 
بود که طی چند سال گذشته برای این کشور 
اتفاق افتاد. بخشی از این تحول ناشی از تغییر 
رویکرد رهبران دو کشور بود، اوباما همزمان 
با امضای توافق برجام با ایران، با عادی سازی 
رواب��ط ای��االت متحده با کوبا نش��ان داد که 
نقش رهبران در تحوالت تا چه حد تأثیرگذار 
است. البته با توجه به جوان گرایی نسل جدید 
حزب کمونیست در کوبا تمایل به این تجدید 

روابط به مرور شکل گرفت. 
دکتر روحانی در این سفر با فیدل کاسترو، 
رئیس جمهور سابق ۹۰ ساله این کشور دیدار 
ک��رد. در بیانیه ای که توس��ط دولت کوبا در 
پی این دیدار منتشر ش��د، آمده است در این 
دیدار کاسترو و روحانی درباره اهمیت تولید 
مواد غذایی و تهدیدات صلح جهانی به تبادل 
نظ��ر پرداختند. روحانی پ��س از این دیدار با 
رائول کاسترو رئیس جمهور فعلی این کشور 
که در س��ال 2۰۰6 به این سمت انتخاب شد، 
دیدار ک��رد. در این دیدار مذاکرات دوجانبه 
و راه های توسعه همکاری های تهران– هاوانا 
مورد بررسی قرار گرفت و سپس تفاهم نامه ای 
میان دو کشور با حضور دو رئیس جمهور در 
جهت ارتقای همکاری های مشترک در زمینه 

بهداشت و سامت امضا شد. 

ش�رکت در هفت�اد و یکمی�ن اجالس 
سران مجمع عمومی سازمان ملل

نیویورک آخرین مقصد سفر دکتر روحانی 
به ق��اره آمریکا بود. به رغم ابهاماتی که ابتدا 
درب��اره حضور دکتر روحان��ی، در اجاس 

مجمع عمومی س��ازمان ملل وجود داش��ت، ایش��ان برای چهارمین 
س��ال متوالی در این اجاس حضور یافتند. از جمله موضوعاتی که 
در چهارمین س��فر رئیس جمهور حاشیه س��از ش��د، زمان سخنرانی 
ایش��ان بود. امسال برخاف سال های گذش��ته سخنرانی آقای دکتر 
روحان��ی که در روزهای اول یا دوم اجاس برگزار می ش��د به روز 
س��وم منتقل ش��د. از جمله علت های��ی که برای ای��ن موضوع ذکر 
شده، مش��خص نبودن برنامه س��فر آقای دکتر روحانی برای سفر به 

نیویورک بوده است. 
چهارمین س��فر آقای روحانی به نیویورک و سخنرانی که ایشان 
در مجمع عمومی سازمان ملل داشتند، تفاوت های خاصی با سفرهای 
قبلی ایشان داشت. سفرهای قبلی اگر با هدف به نتیجه رساندن و ایجاد 
زمینه های موفقیت توافق هس��ته ای شکل می گرفت، این سفر بیشتر با 
هدف فراهم کردن زمینه های اجرایی کردن برجام بود. در واقع در این 
سفر تیم سیاسی آقای روحانی به دنبال رفع موانع اجرای برجام بودند. 
ایشان دو هدف را در این سفر دنبال می کردند: اول بازگوکردن موانع 
و مش��کاتی که در راه اجرای برجام وجود داشت، به خصوص اینکه 
این مشکات و موانع را به گوش رهبران کشورهای اروپایی که با آنها 
دیدار داشت، برساند. دومین هدف ایجاد زمینه های رفع این مشکات و 
موانع بود. بطور خاصه اعام نارضایتی از اجرای برجام و دوم پیگیری 
رفع آنها اهداف محوری رئیس جمهور در این سفر به شمار می رود. از 
دیگر موضوعاتی که آقای دکتر روحانی در سخنرانی شان بر آن تأکید 
کردند، سیاست تخریبی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و دعوت 

از این رژیم برای تغییر رفتار اختصاص داشت.
 در حاش��یه مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل دکت��ر روحان��ی 
ماقات های مهمی با مقامات عالی رتبه کش��ورهای دیگر داشت که 
نکته مح��وری این دیدارها تاش برای ارتق��ای موقعیت بین المللی 
ای��ران پس از برجام و رفع موانع باقی مانده بود. در این راس��تا دکتر 
روحانی با رؤس��ای جمهور ترکیه، فرانس��ه، س��وئیس، اس��لوونی، 
بلغارستان و نخس��ت وزیران کشورهای بریتانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، 
عراق، پاکستان، ژاپن، یونان دیدار کرد. ایشان همچنین دیدارهایی 
با دبیرکل س��ازمان ملل متحد و رهبران مس��لمانان جامعه آمریکا و 

نخبگان و اندیشمندان آمریکایی داشتند.

سفر به شرق آسیا
پس از بازگشت از نیویورک، دکتر حسن روحانی در 1۴ مهرماه به 
چند کشور مهم شرق آسیا سفر کرد. تقویت روابط اقتصادی ایران 
با ش��رق آسیا اصلی ترین هدف این س��فر بود؛ از این رو، تعداد قابل 

ل
حلی

ت
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توجه��ی از فع��االن اقتصادی بخش خصوصی رئی��س جمهور را در 
این س��فرها همراهی می کردند. در عین حال و در همین راستا، بهانه 
اصلی این س��فر، شرکت در دومین اجاس س��ران مجمع گفتگوی 
همکاری های آس��یا1 بود. مجم��ع گفتگوی همکاری های آس��یا را 
می توان فراگیر ترین اجاس آس��یایی دانست که می کوشد با حضور 
کش��ورهای مختلف از اتحادیه ها و انجمن ها و تشکل های منطقه ای 
در گستره آس��یا، بیش از پیش زمینه تفاهم و گفتگو را برای رسیدن 
ب��ه صلحی پایدار در ق��اره کهن فراهم کند. این مجمع س��ال 2۰۰2 
در جهت تعامل نزدیک تر اتحادیه اقتصادی اروپا و آس��یا،  ش��ورای 
همکاری کش��ورهای عرب خلیج فارس، انجمن ملل آسیای جنوب 
شرقی و اتحادیه کش��ورهای  جنوب شرق آسیا )آ. سه. آن( تأسیس 
ش��د . افزایش همکاری های اقتصادی و رش��د و توس��عه کشورهای 
آس��یایی، همکاری های فرهنگی، گردشگری،  کش��اورزی، محیط 

زیست و حمل ونقل از جمله اهداف این مجمع به شمار می رود.
مجم��ع 3۴ عض��و دارد که ش��امل کش��ورهای عض��و اتحادیه 
کشورهای جنوب ش��رق آسیا )آ.سه. آن( اس��ت و کشورهای مهم 
منطقه از جمله جمهوری اس��امی ایران، روس��یه،  چین، هند، ژاپن،  
کره جنوبي،  پاکس��تان، ترکیه، عربستان،  اندونزي و مالزي عضو این 
نهاد منطقه اي هس��تند. ریاس��ت بر مجمع، س��االنه و داوطلبانه است. 
عربستان سعودي در سال 2۰15 و  تایلند در سال 2۰16 ریاست آن را 
بر عهده داش��تند.  امارات در سال جاري میادي یعني 2۰17 ریاست 
را بر عهده دارد و جمهوري اس��امي ایران نیز ریاست سال 2۰18 را 
برعهده خواهد داش��ت. ایران از همان سال هاي آغازین شکل گیري 
مجم��ع به عضوی��ت ناظر این مجموع��ه درآمد و از س��ال 2۰۰۴ به 

عضویت مجمع درآمد. 
هانوی پایتخت ویتنام، نخستین مقصد دکتر روحانی در سفر به شرق 
آسیا بود. این سفر در پاسخ به دعوت رسمی رئیس جمهور ویتنام آقای 
»ترای دای کوانگ« صورت گرفت. پس از برگزاری مراس��م استقبال 
رس��می بافاصله مذاکرات مش��ترک هیئت های عالی رتبه آغاز شد و 
پس از مذاکرات، دو کش��ور دو س��ند همکاری امضا کردند؛ اسنادی 
ک��ه همکاری در حوزه ارتباطات دو کش��ور را تس��هیل خواهد کرد. 
نخستین سند مربوط به موافقت نامه بین دولت جمهوری اسامی ایران 
و ویتن��ام در خصوص لغو متقابل روادید برای دارندگان گذرنامه های 
خاص یا خدمت بود که توس��ط وزیران خارجه دو کش��ور به امضاء 
رس��ید. یادداش��ت تفاهم بین وزارت ارتباطات و فن��اوری اطاعات 
جمهوری اسامی ایران و وزارت ارتباطات و اطاعات ویتنام در زمینه 
همکاری های ارتباطات و فناوری های ارتباطات نیز دومین سندی بود 
1.  ACD

که امضاء ش��د. رؤس��ای جمهوری اسامی 
ای��ران و ویتنام تواف��ق کردند حجم مبادالت 
دو کش��ور را به پنج برابر رق��م کنونی ارتقاء 
داده و به بیش از 2 میلیارد دالر برسانند. ایران 
برای صادرات نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی 
و مصالح س��اختمانی از قبیل فوالد، سنگ و 
گچ به ویتنام اعام آمادگی کرد. همچنین دو 
طرف با تأکید بر لزوم تقویت صلح و ثبات در 
شرق آس��یا و خاورمیانه و مخالفت با جنگ، 
خشونت و تروریسم، اعام کردند به حمایت 
از مواضع یکدیگر در مجامع بین المللی ادامه 

خواهند داد.
دومی��ن مقص��د آق��ای دکت��ر روحانی 
در شرق آس��یا کش��ور مالزی بود. مالزی از 
جمله کش��ورهای توسعه یافته شرق آسیاست 
ک��ه توانس��ته در عرصه ه��ای مختل��ف ب��ه 
پیش��رفت های خوبی دست یابد. روابط ایران 
و مالزی همواره مهم بوده و دو کش��ور پیش 
از برج��ام به ویژه در عرص��ه مراودات بانکی 
همکاری های خوبی داشتند. دکتر روحانی در 
این سفر با مقام های ارشد مالزی در خصوص 
رواب��ط دو جانب��ه، از جمل��ه در  عرصه های 
مختلف اقتص��ادی و همکاری های صنعتی و 
تکنولوژیکی گفت وگو کرد.  دیدار با »محمد 
نجیب رزاق« نخس��ت وزیر مال��زی، مذاکره 
هیئت ه��ای عالی رتبه دو کش��ور  و نشس��ت 
با نخب��گان مالزی از جمل��ه برنامه های دکتر 

روحانی در کواالالمپور بود.
دکت��ر روحان��ی در نشس��ت مش��ترک 
مطبوعاتی با نخس��ت وزیر مالزی اعام کرد: 
»تهران و کواالالمپور مصمم هس��تند سطح 
روابط خ��ود را در مرحله نخس��ت به دوره 
قب��ل از تحریم ه��ا بازگردان��ده و در مرحله 
بعدی نیز به س��رعت میزان مبادالت خود را 
ب��ه دو برابر افزایش دهند. م��ا تصمیم داریم 
س��ال 2۰16 می��ادی را ب��ه س��ال تحرک 
در توس��عه و تقوی��ت روابط مش��ترک در 
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حوزه ه��ای اقتص��ادی، سیاس��ی، علم��ی و 
بیان  فرهنگی مب��دل کنی��م«.وی همچنی��ن 
ک��رد: »در دو نشس��تی ک��ه با نخس��ت وزیر 
مال��زی داش��تیم، درب��اره راه ه��ای حرکت 
س��ریع در رون��د همکاری ه��ا گفت وگو و 
تبادل نظر کردیم. مهم ترین مسئله تسریع در 
تحرک بخش��یدن به روابط بانکی دو کشور 
است. ما همچنین باید بخش های خصوصی 
دو کشور را از ظرفیت های مشترک به طور 
کام��ل مطلع کنیم. ایران از س��رمایه گذاری 
ش��رکت های مالزیای��ی در بخش های نفت، 
دو  می کن��د.  حمای��ت  پتروش��یمی  و  گاز 
کش��ور همچنین می توانن��د در زمینه صنایع 
غذایی ح��ال با هم مش��ارکت و همکاری 
کنند«. طرفین در نشست مشترک هیئت های 
عالی رتبه نیز تأکید کردند که ضروری است 
همه تاش ها به کار گرفته شود تا سال 2۰16 
میادی، س��ال تحرک مجدد در توس��عه و 
تقویت روابط مشترک تهران - کواالالمپور 
در حوزه ه��ای اقتصادی، سیاس��ی، علمی و 
فرهنگی باش��د. رئیس جمهور در ادامه سفر 
خود ب��ه مالزی ب��ا »پاندیکار امی��ن« رئیس 
مجل��س نمایندگان مال��زی، نخبگان علمی، 
فرهنگی و رس��انه ای این کشور و همچنین با 
جمعی از ایرانیان مقیم مالزی در کواالالمپور 

دیدار کرد.
دکت��ر روحان��ی در آخری��ن مرحله از 
 س��فر خود به منطقه آس��یای جنوب شرقی، 
ب��رای ش��رکت در دومی��ن اجاس س��ران 
مجم��ع گفت وگ��وی  همکاری های آس��یا، 
راهی بانک��وک پایتخ��ت تایلند ش��د . این 
اجاس 8 ت��ا 1۰ اکتبر )17 ت��ا 1۹ مهر( در 
بانکوک برگزار  ش��د. روحانی روز یکشنبه 
به طور رسمی در بانکوک پایتخت تایلند از 
س��وی »پرایوت چان او چا« نخست وزیر این 
کشور مورد اس��تقبال قرار گرفت. در پایان 
نشست هیئت های عالی رتبه ایران و تایلند دو 

کشور اعام کردند که آماده اند فصل تازه ای را در روابط دو کشور 
بگش��ایند و یکدیگر را در دس��تیابی به بازارهای شرق آسیا و منطقه 

غرب و مرکزی آسیا و در  نهایت اروپا، یاری دهند.
حس��ن روحانی در دیدار با نخس��ت وزیر تایلند اظهار داش��ت: 
»تایلن��د می تواند پلی برای ارتباطات اقتصادی ایران در منطقه ش��رق 
آس��یا باش��د و ایران نیز با زیرساخت های مناس��ب در حوزه بنادر و 
کرویدوره��ای حمل ونق��ل ریلی میان جنوب و ش��مال، همچنین به 
عنوان باثبات ترین و امن ترین کش��ور منطق��ه و در قلب بازاری ۴۰۰ 
میلیون نفری بهترین دروازه برای توس��عه روابط تجاری ش��رق آسیا 
و تایلن��د با منطقه، آس��یای میانه، قفقاز و اروپا اس��ت«. وی همچنین 
به برقراری مجدد پرواز میان دو کش��ور اشاره و تأکید کرد: »توسعه 
ارتباطات ناوگان هوایی می تواند به توس��عه مت��وازن همکاری ها در 

حوزه گردشگری کمک کند«.
در روز پایان��ی ای��ن س��فر رئی��س جمه��ور در نشس��ت مجمع 
گفت وگ��وی هم��کاری آس��یا قدرتمندترش��دن آس��یا را در گرو 
خودباوری و اراده  مش��ترک برای همگرایی دانس��ت و تأکید کرد: 
»کشورهای آسیایی باید با گشودن بازارها، تعامل اقتصادی، اصاح 
س��اختارهای داخل��ی، شفاف س��ازی  و هماهنگی های گس��ترده در 
حوزه های سیاس��ت گذاری، گام های بلن��دی در راه اعتای کیفیت 
زندگ��ی م��ردم خود و ارتق��ای جایگاه آس��یا در تعام��ات جهانی 
بردارند«. روحانی همچنین در حاشیه اجاس با معاون رئیس  جمهور 

چین و رئیس جمهور سریانکا دیدار کرد. 

نتیجه گیری
سفرهای رئیس جمهور به آمریکای التین و شرق آسیا در سال پایانی 
دولت یازدهم نش��ان داد که سیاست خارجی دولت پس از برجام این 
اس��ت که جایگاه بین المللی جمهوری اس��امی ای��ران را که یکی از 
دستاوردهای مهم برجام به شمار می آید، تثبیت نماید. سفر به آمریکای 
التین و به دنبال آن س��فر به شرق آسیا نشان داد که دستگاه دیپلماسی 
دول��ت یازدهم مصمم اس��ت نوعی ت��وازن را در روابطش ب��ا اروپا، 
آمریکا و آس��یا برقرار کند. در واقع، این س��فرها بیانگر این است که 
سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی، اعتدال میان نگاه به غرب و نگاه 
به ش��رق را رعایت کرده است. سفر به آمریکا اگرچه با قصد شرکت 
در اجاس س��ران جنب��ش عدم تعهد و همچنین ش��رکت در اجاس 
سران مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت اما حضور محسوس 
فعاالن بخش خصوصی در این س��فر نشان داد که دولت یازدهم برای 
برخورداری از مزایای برجام و در ش��رایطی که کش��ورهای اروپایی 
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هنوز در تعامل عملی با ایران دچار تردیدهای بی پایه هستند، می تواند 
در برخی حوزه ها از همکاری کش��ورهای آمریکای التین برخوردار 
شود. این هدف درخصوص کشورهای شرق آسیا نیز صدق می کند. 
این کش��ورها با توج��ه به نیازهایی که به نفت و مش��تقات نفتی دارند 
و از س��وی دیگر در عرصه صنعتی و تکنولوژیکی پیش��رفت کرده اند 
می توانند شرکای اقتصادی قابل اعتمادی باشند. سفر رئیس جمهوری 
به سه کشور آسیای جنوب شرقی در مسیر تقویت سیاست نگاه ایران 
به ش��رق قابل تفسیر اس��ت. نگاه به ش��رق یعنی نگاه به آسیا به عنوان 
بزرگترین قاره جهان، قاره ای که تش��نه انرژی اس��ت و ایران می  تواند 
انرژی آنها را تأمین کند. ضمن اینکه ایران هم به دنبال تکنولوژی های 
نو و ش��رکای تجاری اس��ت و می تواند از قابلیت های موجود در این 
کشورها استفاده کند. به عنوان مثال مالزی به همراه ترکیه دو کشوری 
بودند که در زمان تحریم ها رابطه نسبتاً خوبی با کشورمان برقرار کرده 
بودند. ضمن اینکه برخاف کشور ترکیه، ما هیچ گاه مشکل امنیتی و 
سیاسی با مالزیایی ها نداشته ایم و رابطه ما همواره بر پایه احترام متقابل 
بوده اس��ت. مالزی با توجه به دسترسی قابل قبولی که در حوزه بانکی 
دارد، می توان��د در حوزه بانکی ایران و حتی در عرصه خرید و فروش 
کاال، نق��ش میانجی را برای اقتصاد کش��ور ما ایفا کند. همچنین توان 
صنعتی و فنی مال��زی در حد باالیی قرار دارد و از ثباتی که الزمه بده 

بستان های اقتصادی است، برخوردار است.
محوریت موضوع اقتصاد، از نکات بارز سفرهای رئیس جمهور، 
بود؛ امری که غفلت از آن همواره یکی از نقدها بر سیاست خارجی 
ایران بوده است. این در شرایطی است که در اصول سیاست خارجی 
کش��ورها یکی از مهمترین موضوعات تأمین منافع اقتصادی اس��ت. 
حضور پررنگ فعاالن بخش خصوصی در این س��فرها، نشان می داد 
که دولت قصد دارد بستر الزم را برای فعال ترشدن بخش خصوصی 

در مناسبات اقتصادی با خارج را به صورت جدی ایجاد کند.
در موضوع رابطه با آمریکای التین و همچنین کش��ورهای شرق 
آس��یا باید توجه داش��ت که عنصر الزم برای برخ��ورداری از یک 
رابطه پایدار منطبق بر تأمین منافع، داش��تن استراتژی مدون، جامع و 
بلندمدت اس��ت تا براساس آن طرف های مقابل بتوانند برای تعریف 

پروژه های همکاری بلندمدت امیدوار باشند. 
در خصوص رابطه با کش��ور ونزوئا که طی س��ال های گذشته 
روابط بس��یار خوبی بین دو کشور وجود داش��ته، باید تأکید کرد با 
توجه به ریاست س��ه ساله این کشور بر جنبش عدم تعهد و همچنین 
حف��ظ س��رمایه گذاری هایی که طی این س��ال ها از س��وی ایران در 

ونزوئا صورت گرفته، دس��تگاه دیپلماسی 
باید رویک��رد واقع گرایانه ای را در قبال این 
کشور که آبستن تحوالت داخلی نیز هست، 
اتخاذ کند تا بتواند روابط پایدارتری را با آن 

داشته باشد.
ارتق��ای موقعیت بین الملل��ی جمهوری 
اسامی ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار 
در عرصه بین المللی، ویژگی دیگر سفرهای 
آقای دکت��ر روحانی بود. در ش��رایطی که 
برخ��ی رقبا و دش��منان جمهوری اس��امی 
ای��ران، س��عی در ایران هراس��ی و مخدوش 
نشان دادن وجهه ایران در نزد افکار عمومی 
جهانی را دارن��د، ماقات های متعدد رئیس 
جمه��ور با مقامات کش��ورهای مهم دنیا در 
حاشیه اجاس سران مجمع عمومی سازمان 
ملل نش��ان داد که دولت م��ردان دنیا جایگاه 
ویژه ای برای ایران در عرصه روابط بین الملل 
قائ��ل هس��تند. ضم��ن اینکه رئی��س دولت 
یازدهم همچون س��ه سال گذش��ته توانست 
بیش��ترین تأثیرگذاری را از تریبون سخنرانی 
مجم��ع عموم��ی ب��رای انتق��اد از آمریکا و 
غرب به خاطر بدقولی ه��ا در خصوص رفع 
موان��ع برجام و نیز ارائ��ه تصویری واقعی از 

جمهوری اسامی ایران داشته باشد.
از دیگ��ر ویژگی های��ی ک��ه ب��رای این 
سفرها می توان برشمرد، یارگیری در عرصه 
بین المللی اس��ت. جمهوری اس��امی ایران 
ب��رای اینکه بتوان��د نقش تأثیرگ��ذاری در 
مجامع بین المللی داش��ته باش��د ناگزیر باید 
بتواند همس��ویی کش��ورهای دیگر را جلب 
کند؛ موضوعی که یکی از اهداف مهم این 

سفرها را تشکیل می داد.
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