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دکتر منصور معظمي سفیر سابق ایران در برزیل:
از سال 2002 تحوالت سیاسي درمنطقھ آمریکاي التین بھ گونھ اي شکل گرفت کھ منجر بھ قدرت یافتن احزاب چپ (سوسیالیست ھاي

مرکزگرا) شد.  روي کارآمدن لوال در برزیل، واسکز در اروگوئھ، کرشنر در آرژانتین، مورالس در بولیوي، کورئا در اکوادور و دانیل
اورتگا در نیکاراگوئھ و از ھمھ مھم تر تحکیم و بسط قدرت چاوز بھ عنوان مرکز ایده ھمگرایي منطقھ اي بر محور ایده ھاي سیمون

بولیوار، ھمگي حکایت از این موضوع دارد کھ گروه ناسیونالیست ھا و سوسیالیست ھا در منطقھ در حال ایجاد اتحادیھ اي سیاسي از ھم
مسلکاني ھستند کھ در نظام بین الملل جدید بھ دنبال ھویت جدید و مستقل از قدرت ھاي نظام بین المللي اند.

تحوالت سیاسي در آمریکاي التین در ایران بسیار مورد توجھ دولت نھم و دھم قرار گرفتھ است.  از دیدگاه سیاست خارجي جدید ایران،
منطقھ آمریکاي التین داراي توانمندي ھاي بالقوه و بالفعل بسیاري است کھ مي تواند موجب ھمکاري ھاي دوجانبھ و چندجانبھ بین ایران و

منطقھ باشد.
در ھمین راستا دولت جدید ایران با دو رویکرد سیاسي و اقتصادي سعي دارد تا با نفوذ در آمریکاي التین ضمن توسعھ و تحکیم روابط خود
با کشورھایي کھ از خودشان تمایالت انقالبي نشان مي دھند، در کنارآن ھا جبھھ جدیدي را در صحنھ جھاني بر علیھ آمریکا و نظام ناعادالنھ

بین المللي ایجاد نماید.
البتھ سابقھ رابطھ ایران با کشورھاي آمریکاي التین تنھا بھ دوره محمود احمدي نژاد مربوط نمي شود.  از مقطع آغاز دوران سازندگي، روابط
ایران و آمریکاي التین وارد مرحلھ رشد و توسعھ گردید، لیکن از مطلوبیت مورد نظر برخوردار نیست و کشورھاي آمریکاي التین با توجھ

بھ چالش ھاي موجود بین ایران و آمریکا از گسترش روابط سیاسي خود با ایران پرھیز کردند.  در این دوره روابط بیشتر در حوزه روابط
فرھنگي از سوي ایران و اقتصادي و تجاري از سوي کشورھاي این منطقھ دنبال مي شود.

با آغاز دوره تشنج زدایي در سیاست خارجي ایران کھ با روي کار آمدن سید محمد خاتمي بھ طور رسمي آغاز  شد و این موضوع ھمراه با
باز شدن بیشتر فضا در سیاست خارجي ایران بود، روابط سیاسي ایران و منطقھ از تحرکي نسبي برخوردار  شد طرفین بھ منظور درک

صحیح متقابل و ایجاد رابطھ اي سازنده، تالش مي کردند.
از جملھ تحوالت عمده در این دوره مي توان از تصحیح مواضع تعدادي از کشورھاي آمریکاي التین در برخورد با قطعنامھ سیاسي کمیسیون

حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران از مثبت بھ ممتنع و افزایش ھمگرایي ایران و کشورھاي آمریکاي التین در مجامع و سازمان
ھاي بین المللي یاد کرد.  در ھمین مدت، میزان ارتباط مقامات عالي رتبھ ایران با مقامات عالي رتبھ آمریکاي التین بھ طور چشمگیري

افزایش یافت.
در این زمینھ مي توان بھ سفر سید محمد خاتمي رئیس جمھور پیشین ایران بھ ونزوئال و کوبا، ھمچنین سفر ھوگو چاوز رئیس جمھور
ونزوئال (دو بار) و فیدل کاسترو رھبر کوبا و ھمچنین وزراي خارجھ ونزوئال، اروگوئھ، کوبا و رئیس مجلس کلمبیا بھ ایران یاد کرد.

در ھمین راستا با دکتر منصور معظمي، کارشناس آمریکاي التین و سفیر سابق ایران در برزیل در رابطھ با روابط کشورھاي  آمریکاي
التین با ایران  بخصوص گرمي در روابط ایران و برزیل و آینده این روابط بھ گفت وگو نشستیم:

فکر مي کنید روابط ایران و آمریکاي التین با چشم انداز فعلي ادامھ پیدا خواھد کرد؟
ایران رابطھ بسیار خوبي با اکثر  کشورھاي آمریکاي التین دارد و کشورمان در آمریکاي التین فرصت ھاي فراواني را دارد .رابطھ ما در

این کشورھا بھ سھ دستھ خیلي عالي، استراژیک و عادي تقسیم بندي مي شود.  اولین شاخص براي بھبود روابط  میان ایران و آمریکاي التین
داشتن روابط سیاسي با ھمھ کشورھا است.  البتھ آرژانیتن در این کشورھا مانند سایر کشور ھا نیست ایران  با این کشورابطھ سیاسي دارد اما
این روابط، رابطھ گرمي نیست کھ این مسالھ ھم ناشي از البي ھایي است  کھ در آرژانتین وجود دارد و این البي ھا  مانع از این مي شود کھ

این روابط میان ایران و آرژانتین  گرم شود.
آیا وجود داشتن برخي نقاط مشترک، باعث گرمي روابط در آینده خواھد شد؟

بلھ، دومین شاخص در راستاي روابط با کشورھاي آمریکاي التین داشتن نقاط  نظرات مشترک بر روي برخي مسائل  با بسیاري  از
کشورھاي تاثیرگذار آمریکاي التین است.  بھ طور مثال  کشورھاي آمریکاي التین  نقطھ نظراتي را  بر روي تحوالت خاورمیانھ دارند  کھ

این نقطھ نظرات با نقطھ نظرات ایران بسیار نزدیک است.
ھمچنین  دیدگاه ھایي را کھ در رابطھ با  آمریکا میان ایران  و آمریکاي التین وجود دارد و  در بسیاري از  مواضع، مواضعي مشترک

محسوب مي شود.
اینگونھ بھ نظر مي رسد کھ یکي از دالیل رشد روابط ایران با آمریکاي التین، روحیھ مردم ساالري این جوامع است؟

اخیرا در این جوامع  روحیھ  مردم ساالري بھ شدت باال گرفتھ است  و اینکھ مردم بھ دنبال این ھستند کھ حاکمیت را بھ دست خود بگیرند  و
این روحیھ در میان کشورھاي آمریکاي التین در حال گسترش است و آثارش ھم بھ مرور مشاھده مي شود.  این در حالي است کھ  سالیان

سال این کشورھا وابستگي مختلفي داشتند و رژیم ھاي  نظامي بر سر کار بوده اند و این جوامع بھ تازگي  طعم آزادي و آزادي خواھي را
تجربھ مي کنند البتھ این بحث نسبي است و مطلق نیست و این روحیھ در شرایط فعلي در حال افزایش است.  نشانھ این مورد را در انتخاباتي

کھ در این کشورھا برگزار شده و یا خواھد شد، مشاھده شده است.  در عین حال  بجز مجموعھ کارائیب در برخي  کشورھایي کھ  روساي
جمھوري کھ  انتخاب شده اند کھ این شرایط را ندارند  و با آراي بسیار اندکي توانستھ اند  نسبت بھ رقبایشان  پیروز انتخابات شوند نیز  این

شرایط و روحیھ آزادي خواھي وجود دارد.  و شاخص ھاي بعدي...؟
سومین شاخص  و نقطھ مشترک بعدي فرصت ھاي سرمایھ گذاري است کھ ایران در آمریکاي التین دارد،بھ شدت معتقد ھستم کھ ما
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آمریکاي التین را نباید از نظر دور داشتھ باشیم، البتھ میان کارشناسان و تحلیلگران در دستگاه دیپلماسي کشورمان نقطھ نظرات مختلفي در
این رابطھ وجود دارد کھ آنھا معتقد ھستند، باید بیشترین بخش سرمایھ گذاري  را در کشورھاي پیراموني داشتھ باشیم، من منکر این نظریھ

کارشناسان وزارت خارجھ  نیستم و آن را نیز رد نمي کنم، اما این عقیده دلیلي نمي شود کھ از فرصت ھاي خوبي کھ در سرمایھ گذاري در
کشورھاي دیگر براي ایران وجود دارد،غافل شویم.

چھارمین شاخص در مورد تامین نیازھاي کشورمان است، زماني کھ ایران برخي نیازھا را نمي تواند از اروپا و یا کشورھاي ھمسایھ و...
تامین کند و یا اگر قصد تامین  آن را داشتھ باشد، ملزم بھ پرداخت ھزینھ ھاي بیشتري مي شود اما امکان تامینش در آمریکاي التین وجود

دارد.  این مواردي کھ اشاره شد نقاط و حرف ھاي مشترکي است کھ میان ایران و آمریکاي التین وجود دارد.
آیا سایر کشورھاي آمریکاي التین نیز این شاخص ھا را شامل مي شوند؟

بولیوي، نیکاراگوئھ و...  کشورھاي جوان و نوپایي  از لحاظ سیاسي و در زمینھ اقتصادي ھستند.  فکر نمي کنم کسي بتواند یک حکم کلي در
مورد کشورھاي آمریکاي التین و ایران دھد، چرا کھ  کشورھاي متفاوتي ھستند و ھرکدام با یک شیوه اداره مي شوند.

جمع بندي کلي این است کھ مدیریت سیاسي، مدیریت اقتصادي  و ھمین طور مدیریت روابط بین الملل ما حکم مي کند کھ در رابطھ با
آمریکاي التین سیاست دو طرفھ را اعمال کنیم و فرصت ھایي را کھ در حال حاضر وجود دارد از دست ندھیم.

چرا کھ دنیاي سیاست دنیاي بھره برداري از فرصت ھا است.
شما بھ شاخص ھا بھ خوبي اشاره کردید اما چرا گرمي روابط  ایران و برزیل بیش از سایر کشورھاي آمریکاي ال تین است؟

درباره روابط ایران و برزیل باید  بھ چند شاخص اشاره کنم، برزیل بزرگترین کشور آمریکاي التین است.  میان ایران و برزیل رابطھ اي
بسیار قوي با روابط اقتصادي بسیار باال  و البتھ یک طرفھ بھ نفع برزیل برقرار شده است.

برزیلي ھا صادرات بسیار باالیي دارند و بھ شدت دنبال افزایش صادرات خود ھستند.  اما معتقد ھستم اگر این روابط  اقتصادي ایران وبرزیل
یک طرفھ است، این مسالھ اي نیست کھ  بھ برزیلي ھا مربوط شود  و اینگونھ نیست کھ آنھا  نخواھند، این مسائل  باز مي گردد بھ مشکالتي

کھ ما در کشورمان داریم.تجار ایراني شناخت کمتري نسبت بھ کشور برزیل دارند و تسھیالت کمتري براي آنھا فراھم مي شود و بھ دلیل
اینکھ بازار داخلي ما بازاري است کھ جذابیت مخصوص خود را  دارد و کمتر بھ این مسالھ پرداختھ مي شود.

مواضع مشترک سیاسي  میان ایران و برزیل را چگونھ ارزیابي مي کنید؟
ایران و برزیل مواضع مشترکي در زمینھ حوزه مسائل سیاسي دارند،موضع گیري ھاي لوال داسیلوا رئیس جمھور سابق این کشور بھ مواضع

 ایران بسیار نزدیک است.
درحالي کھ روابط ایران و برزیل با شتاب حرکت مي کرد، اما با روي کارآمدن دیلما روسف رئیس جمھوري جدید این کشور، مناسبات این

دو کشور چگونھ خواھد بود؟
براي پاسخ بھ این سوال باید در ابتدا نگاھي بھ ویژگي ھاي  دیلما روسف رئیس جمھوري جدید این کشورداشتھ باشیم و دولت برزیل براي

ھمکاري با ایران محدودیتي در سرفصل ھاي مشترک ندارد، اما در این میان باید بھ تغییراتي کھ در دولت برزیل ایجاد شده است نگاه
کوتاھي داشتھ باشیم.

دیلما روسف رئیس جمھور جدید برزیل کھ در انتخابات اخیر در این کشور بھ پیروزي رسید ویژگي ھاي مخصوص خود را دارد، اوال وي
فردي انقالبي است و  سابقھ زندان دارد و  داراي افکار شدید فمینسیتي است و در این بخش حساسیت ھاي  خاص خود را دارد.

دومین ویژگي روسف تازه کار بودن  است.  وي در حوزه اجرایي بسیار جوان است و نگاھي ایدھآلیست دارد تا پراگماتیسم.  البتھ مرور زمان
این مسالھ  را حل مي کند و واقعیت ھاي اجرایي نمود خود را نشان مي دھد.

سومین مورد در مورد روسف این است کھ وي برروي مسائل حقوق بشر نسبت  بھ لوال داسیلوا بسیار حساستر است لوال نسبت بھ حقوق بشر
نگاه واقع گرایانھ تري داشت.

ھمچنین ترکیب کابینھ جدید در حوزه اقتصادي و سیاسي نشان دھنده این است کھ وي  راه گذشتھ را ادامھ خواھد داد.  نگاھي کوتاه  بھ چیدمان
کابینھ روسف در حوزه اقتصادي، برنامھ بودجھ، بانک مرکزي و وزارت خارجھ  نشان مي دھد کھ خط و مسیر گذشتھ  ادامھ خواھد داشت بھ

عبارتي دیگر وزیر برنامھ و بودجھ تغییري نکرده و دبیر کل وزارت خارجھ بھ وزیر خارجھ منتسب شده، ھمچنین  معاون بانک مرکزي بھ
عنوان  رئیس بانک مرکزي انتخاب شده، بنابراین ما تغییر مشھودي را احساس نخواھیم کرد.

قضاوت بر روي عملکرد روسف  بسیار زود است  وي چندماھي است کھ این مسوولیت را بر عھده گرفتھ است و باید منتظر آینده بمانیم.
چرا باید درمورد روسف منتظر آینده باشیم؟

بھ این دلیل است کھ باید دید لوال بھ چھ میزان در پشت پرده قصد نقشآفریني  خواھد داشت  و یا اینکھ  روسف تا چھ میزاني مي تواند  نقش
آفریني لوال را بپذیرد.  در حالي لوال داسیلوا اعالم کرده است قصد استراحت دارد و  من فکر مي کنم دیلما   روسف قصد دارد موقعیت  و
نقش خود را تثبیت کند،  چرا کھ ھمگان موفقیت دیلما را در انتخابات ریاست جمھوري در برزیل مدیون خوشنامي و خوشکاري و موفقیت

لوال داسیلوا مي دانند و ھمچنین حمایت بي دریغي کھ  داسیلوا از وي انجام داده است.  معتقد ھستم   نقش داسیلوا در پیروزي دیلما بسیار پر
رنگ تر  از حزب کارگر است.

با این شرایط آینده روابط ایران و برزیل را چگونھ مي بینید؟
بھ نظر مي رسد اگر شرایط ایران، برزیل و جھان  تا  پایان سال 2011 بر ھمین منوال پیش برود تحول خاصي  در رابطھ با روابط ایران و

برزیل صورت نخواھد گرفت.
نکتھ اي کھ باید بھ آن اشاره کرد این است کھ بھ دلیل شخصیت ھا و کاراکترھاي روساي  جمھور ایران و برزیل، گرمي روابط گذشتھ را

شاھد نخواھیم بود.
اما اگر شرایط خاورمیانھ با توجھ بھ اتفاقات اخیر و در ساختار سیاسي آینده بھ نفع ایران بیشتر گرایش پیدا کند، موضوع مي تواند متفاوت

باشد، چرا کھ برزیلي ھا  در سیاست بیشتر بھ دنبال منافع خود ھستند و ھر کجا کھ منافع آنھا بیشتر تامین شوند، آنجا خواھند بود.
برزیلي ھا در حالي  قصد دارند با ایران رابطھ داشتھ باشند کھ ارتباط بسیار نزدیک و گسترده اي در حوزه اقتصادي با آمریکا دارند، حجم

روابط اقتصادي برزیل  و آمریکا 34  میلیارد دالر است و اما حجم روابطشان با ایران حدود  دو میلیارد دالر است.
آیا روبط ایران و ونزوئال نیز سرنوشتي مانند ایران و برزیل خواھد داشت؟

ونزوئال 2011 با ونزوئال 2010 متفاوت است، چرا کھ تا پایان سال 2010 چاوز رئیس جمھور فعلي  داراي اختیارات بیشتر  و ویژه اي
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quinta-feira, 7 de julho de 2011بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی
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آمریکای جنوبیموضوع کلی:روابط ایران و برزیل بھ گرمي گذشتھ نخواھد بودعنوان:

بود ،  اما مجلسي کھ در حال حاضر شکل گرفتھ است اپوزیسیون قابل توجھي را در خود جاي داده، ضمن اینکھ در سال 2012 انتخاباتي
در این کشور برگزار خواھد شد و چاوز باید دقت بیشتري داشتھ باشد.  اپوزیسیوني کھ در ونزوئال ھستند  ویژگي ھاي خاص خود را دارند،
ثروتمندان، روشنفکران، مرفھین  و  رسانھ ھاي گروھي در اختیار اپوزیسیون ونزوئال قرار دارد.  با این وجود  ھوگو چاوز رئیس جمھوري

این کشور محتاط تر از پیش خواھد بود.
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