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جام جم آنالین:  اوایل سال جاري خورشیدي، باراك اوباما رئیس جمھوري آمریكا راھي آمریكاي التین شد.  سفر اوباما بھ آمریكاي التین در
حالي بود كھ این منطقھ در ١٠ سال گذشتھ توان اقتصادي و سیاسي چشمگیري پیدا كرده و نفوذ و قدرت واشنگتن در آن منطقھ با رقابت 

رقباي جدي مواجھ شده است.

شاید عمده ترین رقیب آمریكا در حوزه آمریكاي التین جمھوري اسالمي ایران است كھ طي سال ھاي اخیر با افزایش نفوذ خود این حیاط خلوت
را بھ حیاط خطر آمریكا تبدیل كرده است.

بھ باور بسیاري آمریكا بسامدھاي این خطر را دریافتھ است و سفر اخیر اوباما را باید چرخشي در این روند و ھماوردي با ایران در آمریكاي
التین ارزیابي كرد، بھ ویژه آن كھ مقصد اصلي سفرھاي سھ  گانھ وي برزیل بود؛ كشوري كھ اكنون بھ گرانیگاه مناسبات ایران با كشورھاي

منطقھ آمریكاي التین تبدیل شده است.

البتھ اوباما 4 ماه پس از بھ قدرت رسیدن و در آوریل 2009 راھي آمریكا ي التین شد و در اجالس سران كشورھاي قاره آمریكا گفت كھ
خواھان مناسباتي متوازن و مبتني بر  حقوق برابر و احترام متقابل با آمریكاي التین است.

این اظھارات اوباما در ابتدا نمادي از دیپلماسي تغییر وي در حوزه آمریكاي التین بود؛ حوزه اي كھ پیش از وي و در دوران جورج بوش پسر
بھ خاطر توجھ بھ خاورمیانھ و عراق و افغانستان عمال نادیده گرفتھ شده بود.

بي توجھي و غفلت انگاري ایاالت متحده نسبت بھ كشورھاي آمریكاي جنوبي سبب ھمگرایي منطقھ اي این كشورھا و توسعھ مناسبات با
كشورھاي روسیھ، چین و ایران شد.

توسعھ و تعمیق روابط ایران و برزیل در طول سال ھاي آخر ریاست جمھوري لوالداسیلوا و اوایل ریاست جمھوري احمدي نژاد شكل گرفت.
در دور دوم انتخابات اخیر ریاست جمھوري برزیل نیز دیلما روسف توانست بھ عنوان نخستین رئیس جمھور زن بزرگ ترین كشور آمریكاي

جنوبي بھ جاي لوال داسیلوا تكیھ زند.

با توجھ بھ این كھ وي در دوران ریاست جمھوري داسیلوا، رئیس دفتر وي بود و با حمایت ھاي داسیلوا توانست در انتخابات بھ پیروزي برسد،
بسیاري تداوم سیاست ھاي داسیلوا را از سوي روسف محتمل مي دانند.

چرا كھ برخي بر این باورند كھ وي تنھا از قدرت اجرایي رسمي بھ كنار رفتھ و رئیس پشت پرده ھنوز لوالست؛ كسي كھ روابط تھران و
برازیلیا در دوران ریاست  جمھوري وي توسعھ یافتھ و سطح ھمكاري ھاي 2 كشور با وجود مسافت زیاد رو بھ گسترش توصیف شده است.

این روابط كھ در طول 6 سال گذشتھ و با چرخش نگاه ایران بھ آمریكاي التین وارد مرحلھ جدیدي شده بود، طي یك سال گذشتھ با رشد و
توسعھ چشمگیري مواجھ بوده است.

نگراني فزاینده آمریكا

تمایل كشورھاي آمریكاي التین بھ ایجاد ساختارھاي جدید منطقھ اي، استمرار حمایت از سیستم چندقطبي جدید در نظام بین الملل از طریق
فعال گرایي در سیاست خارجي، فرصت ھاي متعددي را در اختیار ایران قرار داد تا در حیاط خلوت آمریكا، جاي پایي براي خود باز كند و در
یك راھبري تھاجمي حیاط خلوت آمریكا را بھ حیاط خطر این كشور تبدیل كند؛ چرا كھ گسترش روابط اقتصادي و سیاسي ایران با كشورھاي
این منطقھ از شكست تالش ھاي تحریمي و تھدیدي آمریكا علیھ ایران حكایت دارد.  محمود احمدي نژاد در سفرش بھ برزیل با استقبالي مواجھ

شد كھ انتظار آن از سوي بسیاري از كشورھاي اروپایي و آمریكا نمي رفت.

این استقبال و پھن كردن فرش قرمز توسط لوال داسیلوا، رئیس جمھور سابق برزیل، براي ھمتاي ایراني اش برخالف رویكرد تبلیغي و
رسانھ اي كشورھاي غربي بود.

برزیل بھ عنوان یكي از كشورھاي گروه 20 قدرت اقتصادي، خواھان توسعھ نقش خود در سطح نظام بین المللي است و توسعھ روابط با
كشورھاي در حال توسعھ را مورد اھتمام قرار داده است.
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از این رو صادرات برزیل بھ ایران در سال 2007 رقمي معادل 660 میلیون دالر بود كھ این رقم در سال 2008 بھ 1.245 میلیارد دالر
رسید.  صادرات ایران بھ برزیل نیز در این مدت از 10 میلیون دالر بھ 16.7 میلیون دالر افزایش یافتھ است.

بھ طور كلي تراز تجاري میان ایران و آمریكاي التین مثبت است كھ این امر نشان مي دھد آمریكاي التین نقش مھمي در تامین نیازھاي ایران
دارد.  ھمزمان نیز ایران سھم بزرگي در تامین نیازھاي فني و مھندسي كشورھاي این منطقھ دارد.  در سال 2008 مازاد تجاري آمریكاي

التین با ایران 2.53  میلیارد دالر بوده است.

صادرات آمریكاي التین بھ ایران در سال 2008 با رشد 85 درصدي بھ 2.86 میلیارد دالر رسید.  اگر چھ در توزیع مناسبات ایران با
آمریكاي التین، روابط ایران و ونزوئال، الگویي براي روابط تھران با دیگر كشورھاي این منطقھ است، اما مناسبات نزدیك تھران و برازیلیا

نیز بیش از ھر زمان دیگري ایران را بھ آمریكاي التین پیوند داده است؛ پیوندي كھ با مسابقھ فوتبال دوستانھ و مھم تر از آن توافق ھستھ اي
تھران سطح آن افزایش یافتھ است.

این روابط طي 2 سال گذشتھ تنگاتنگ تر شد؛ البتھ پیش از این و در جھت گسترش روابط 2 كشور، سلسو آموریم، وزیر امور خارجھ سابق
برزیل در نوامبر 2008 بھ ایران آمد و در مقابل، منوچھر متكي، ھمتاي ایراني اش در مارس 2009 بھ برزیل سفري داشت.

تقویت روابط با برزیل سبب مي شود تا ایران از این طریق با اتحادیھ مركوسور و اناسور نیز بھ تبیین و تثبیت روابط خود بپردازد؛ روابطي
كھ گستره اي وسیع از تجارت و بازرگاني و ھمچنین جنبھ ھاي سیاسي را در بر مي گیرد.

از این رو توسعھ مناسبات ایران و برزیل فصل جدیدي را در روابط 2 كشور مھم خاورمیانھ و آمریكاي التین پدید آورده است.  بر این مبنا
كاخ سفید بھ سمت تنش سازي در روابط تھران و برازیلیا خواھد رفت؛ مسالھ اي كھ سایھ روشن سفر اخیر اوباما بھ برزیل را تشكیل داد.

تالش براي تغییر در رویكردھا

مداخلھ گري آمریكا در روابط ایران و برزیل نیز بیشتر بر محمل پرونده ھستھ اي و بحث حقوق بشر استوار است.  چنان كھ برخي گزارش ھا از
این امر حكایت دارد كھ خانم روسف، رئیس جمھور جدید برخالف لوال داسیلوا، رئیس جمھور پیشین برزیل موضوع حقوق بشر بیشتر تاكید

دارد.

تمركز اصلي كاخ سفید بر مسالھ حقوق بشر و اعمال فشار بیشتر از طریق این ابزار علیھ ایران، سبب رایزني ھاي گسترده با اعضاي شوراي
حقوق بشر سازمان ملل شد.

این دیپلماسي فشار نیز در نھایت سبب شد تا برزیل بھ قطعنامھ اخیر شوراي حقوق بشر علیھ ایران راي مثبت بدھد؛ این راي برخالف انتظار
بسیاري بود.  البتھ پیش از این حمایت ھاي برزیل از ایران در تحوالت پرونده ھستھ اي سبب شد تا این كشور بھ نوعي مغضوب واشنگتن شود.

تالش بیھوده رژیم صھیونیستي

تحكیم مناسبات و توسعھ مراودات ایران با آمریكاي التین چندي است كھ زنگ ھاي خطر را عالوه بر آمریكا براي رژیم صھیونیستي نیز بھ
صدا در آورده است.  در كنار توسعھ روابط اقتصادي، افزایش نمایندگي ھاي سیاسي از 6 حوزه بھ 17 حوزه نمایندگي نیز نشان از تعمیق

مناسبات ایران با كشورھاي حوزه آمریكاي التین دارد.

تبدیل شدن حیاط خلوت آمریكا بھ حیاط خطر، نگراني ھاي عمده اي را عالوه بر واشنگتن براي تل آویو نیز شكل بخشیده است.

این نگراني تا آنجا تشدید شده است كھ شیمون پرز، رئیس رژیم صھیونیستي براي انجام سفري كھ اولین دیدار رسمي از این نو ع از آمریكاي
التین در طول چند دھھ محسوب مي شود، تنھا چند روز پیش از سفر محمود احمدي نژاد راھي آمریكاي التین شد.

این سفر پس از آن صورت گرفت كھ چند ماه پیش از آن نیز آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجھ اسرائیل راھي منطقھ شده بود، اما این
سفرھا ھیچ كدام با دستاوردي ملموس و مشخص ھمراه نبود.  بھ  رغم این كھ البي ھاي صھیونیستي در آمریكاي التین خصوصا برزیل و آرژانتین

فعال ھستند، اما تل آویو تاكنون بھ كمترین نتیجھ اي در این راه دست نیافتھ است.

براین مبنا بھ نظر نمي  رسد كھ تل آویو در آینده اي نزدیك بتواند در چشم انداز روابط خود با كشورھاي آمریكاي التین بھ اھداف قابل توجھي
دست یابد.

رژیم صھیونیستي در چند سال گذشتھ با مشاھده فعالیت دستگاه دیپلماسي ایران براي تعمیق و گسترش روابط و نفوذ در دوردست ترین نقاط
جھان ضمن تشدید تكاپو براي گسترش روابط اقتصادي، تجاري، سیاسي و دیپلماتیك خود با كشورھاي آمریكاي التین، تالش مضاعفي را آغاز

كرده است.
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بھ رغم این كھ آمریكاي جنوبي از جملھ برزیل در گذشتھ دور شاھد حضور شیمون پرز بود، اما تحوالت عمیق در روابط رژیم صھیونیستي با
كشورھاي منطقھ از جملھ اخراج سفیر این رژیم از ونزوئال و بولیوي و قطع روابط دیپلماتیك آنھا با اسرائیل در اعتراض بھ حملھ

صھیونیست ھا بھ غزه و تالش بیھوده لیبرمن براي ترغیب برزیل بھ مخالفت با برنامھ صلح  آمیز ھستھ اي ایران، تنھا چند نمونھ از ناكامي
صھیونیست ھا در منطقھ است.

توسعھ روابط اقتصادي

پیشینھ روابط ایران و برزیل بھ اوایل قرن بیستم باز مي گردد؛ 2 كشور نمایندگي ھاي سیاسي خود را در كشور مقابل در سال 1903 میالدي
دایر كردند.  از آن تاریخ بھ بعد 2 كشور تحوالت زیادي در عرصھ  ھاي مختلف و از جملھ در زمینھ تجاري و بازرگاني داشتھ اند.

پس از بھ قدرت رسیدن لوال داسیلوا بھ عنوان رئیس جمھور برزیل، وي عالوه بر شركاي سنتي این كشور شامل آمریكا و اتحادیھ اروپایي و
آمریكاي التین بر یافتن شركاي جدید دیگر نیز تاكید كرد و پیگیري موضوعاتي درخصوص تحكیم روابط با روسیھ، چین و ھند و تعمیق

روابط با كشورھاي مھم حوزه خاورمیانھ در دستور كار قرار داد.

در چشم انداز توسعھ و گسترش روابط جدید، برزیل با جمعیت 200 میلیون نفري یكي از بزرگترین قدرت اقتصادي و قطب  ھاي مھم صنعتي
جھان است كھ مي تواند در بھبود صادرات ایران نقش مھمي داشتھ باشد.

از این رو بازار ایران براي برزیل با جذابیت ھا و عالقھ مندي خاصي ھمراه بود.  این جذابیت ھا سبب شد تا این كشور با وجود ممانعت و
محدودیت اروپا و آمریكا ھمچنان مشتاق توسعھ و تحكیم روابط با ایران بھ رغم اعمال تحریم ھا باشد.

با این حال این كشور در جغرافیایي قرار گرفتھ است كھ در عمق چرخش بھ آمریكاي التین ایران قرار دارد ؛ ایران در طول 6 سال اخیر
سرمایھ گذاري ھاي زیادي در حوزه ھاي صنعتي و كشاورزي در این جغرافیا داشتھ است.

در سال 2007 ایران نخستین بازار محصوالت صادراتي برزیل در حوزه خاورمیانھ بوده و حجم صادرات محصوالت برزیل بھ ایران بھ
رقم یك میلیارد و 8میلیون دالر رسیده است.

براساس آمار رسمي وزارت توسعھ، صنایع و تجارت برزیل در6 ماھھ نخست سال 2010 صادرات جمھوري اسالمي ایران بھ این كشور از
افزایشي 510 درصدي نسبت بھ مدت مشابھ سال 2009 برخوردار بوده است.

البتھ در ھمین مدت صادرات برزیل بھ ایران نیز 58 درصد رشد داشتھ است.  این آمارھا مي گویند كھ حجم روابط تجاري تھران و برازیلیا بھ
باالترین سطح خود رسیده است.

رئیس جمھور ایران با تایید استفاده از فرصت ھمكاري ھاي مشترك بر این باور است كھ حجم مبادالت تجاري ایران و برزیل طي 5 سال آینده
بھ 10 میلیارد دالر افزایش مي  یابد.

جھت گیري چنین سطحي از توسعھ روابط را تھران منطقي و قابل دسترس مي داند، چنان كھ بابك افقھي، معاون وزیر بازرگاني مي گوید كھ
قدمت روابط اقتصادي، فرھنگي و علمي بین ایران و برزیل بھ بیش از 100 سال پیش باز مي  گردد و تشابھات اجتماعي زیادي بین ایران و

برزیل وجود دارد كھ مي  تواند بھ افزایش مناسبات تجاري و اقتصادي 2 كشور كمك كند.

البتھ رئیس كل سازمان توسعھ تجارت ایران بعد مسافت جغرافیایي در ھمكاري ھاي اقتصادي ایران و برزیل را بي  تاثیر مي داند و مي گوید كھ
ایران و برزیل مي توانند در زمینھ فناوري ارتباطات و اطالعات، پروژه ھاي تحقیق و توسعھ ساخت ماشین  آالت، خودروسازي، صادرات

تكنولوژي و كشتیراني ھمكاري ھاي مشترك داشتھ باشند.

برزیل بزرگ ترین كشور آمریكاي جنوبي است و بھ لحاظ وسعت، جمعیت، امكانات و استعدادھاي انساني و مادي و نیز اثر گذاري سیاسي و
فرھنگي در جھان داراي اھمیت است و امروز ایران و برزیل با نگاه مشترك بھ شرایط جھاني مصمم ھستند روابط خود را تقویت و تحكیم

بخشند.

این در حالي است كھ با توجھ بھ روند رو بھ رشد ھمكاري ھاي اقتصادي و تجاري 2 كشور و عالقھ مندي راھبردي دوجانبھ بھ نظر مي رسد
حجم این روابط در سال ھاي آینده افزایش چشمگیرتري را شاھد باشد و تنش آفریني و جنجال سازي آمریكا و اسرائیل تاثیر چنداني براین روابط

ندارد.
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