
نخستين سفر ميشل عون، رييس جمهور 
جدي�د لبن�ان ب�ه عربس�تان س�عودي 
ص�ورت گرفت؛ كش�وري كه در تم�ام 29 م�اه بحران 
رياس�ت جمهوري در لبنان، در خط مق�دم مخالفت با 
رياس�ت جمهوري عون قرار داش�ت. با اين وجود، او در 
رياض، ديدارهاي متعددي با مقامات اين كشور از جمله 
ملك سلمان داشت تا بتواند روابط دو كشور را از انجماد 
حاصل شده خارج كند و اينك با احياي كمك هاي مالي 
و گشوده شدن زمينه هاي توسعه روابط ميان دو كشور، 
به نظر مي رسد كه روابط رياض و بيروت پس از مدت ها 
وقفه و البته كارش�كني از سوي عربس�تان، در مسير 
جديدي در حال آغاز ش�دن اس�ت. همين مس�اله نيز 
موجب شده اس�ت تا او در گفت وگو با روزنامه سعودي 
الشرق االوس�ط بگويد: پس از مذاكرات آنچ�ه را كه از 
تمايل عربس�تان براي حفظ امنيت، ثبات و شكوفايي 
لبنان و همبستگي ميان مردمان اين كشور پيش بيني 
مي كرد، شنيد و احساس كرد. با اين حال، مساله ايران 
آنقدر براي اعراب مهم است كه آنها بخواهند در سفري 
رسمي از عون بپرسند آيا روابط با ايران مانعي در مقابل 
مناسبات با جهان عرب خواهد بود؟  مساله اي كه البته 
با پاس�خ زيركانه عون نيز همراه شد و او گفت: ما روابط 
عادي ب�ا ايران داريم و اين رواب�ط مانع روابط طبيعي با 
جهان عرب نمي شود. يك نكته اي است كه نبايد آن را 
ناديده گرفت و آن كمك ايران به حزب اهلل در چارچوب 
سياس�ت حمايت از مقاومت بوده و اين كمك به جنگ 
عليه تروريسم در سوريه تبديل شده است. درخصوص 
سفر ميشل عون به رياض و تاثير بهبود مناسبات بيروت 
و رياض در مسائل داخلي لبنان و همچنين روابط ايران و 
لبنان گفت وگويي با مسعود ادريسي، سفير اسبق ايران 

در لبنان داشته ايم كه مشروح آن را مي خوانيد. 

  چرا ميش�ل عون، رييس جمهور لبن�ان، رياض را 
به عنوان نخستين مقصد خارجي خود از زمان به 

رياست جمهوري رسيدن انتخاب كرد؟ 

عربستان س��عودي يكي از معدود كشورهايي است كه در 
صحنه سياسي، اجتماعي و اقتصادي لبنان، از ديرباز داراي 
نفوذ است. برخي از گروه ها و جريان هاي سياسي در لبنان 
وابستگي هايي به رياض دارند. اكثريت قريب به اتفاق جامعه 
اهل سنت لبنان، عربستان سعودي را كشور مادر مي دانند 
و علقه هاي��ي ميان آنه��ا برقرار اس��ت. همچنين رياض در 
دهه هاي گذشته سرمايه گذاري هايي در اين كشور داشته 
اس��ت. اين ارتباطات البته در گذشته بيش از امروز بوده اما 
كم و بيش اين ارتباطات همچنان باقي است. با اين وجود، 
مناسبات رياض و بيروت طي س��ال هاي گذشته و به ويژه 
يك س��ال اخير با فراز و نشيب هايي همراه بوده و مناسبات 
دو كشور تحت تاثير برخي از مسائل مانند جريان مقاومت، 
ايران و سوريه قرار گرفته بود و همين موجب شد تا عربستان 
سعودي كمك هاي مالي اش را هم به بخش نظامي و هم در 
بخش هاي ديگر قطع كند. با اين وجود، لبنان در دو، سه ماه 
گذشته شرايط متفاوتي را تجربه كرده است. پس از حدود 
دو س��ال و چند ماه، بحران رياست جمهوري در اين كشور 
پايان يافته است. ميشل عون هرچند گزينه مطلوب رياض 
نبود، اما او با به اجماع رس��يدن گروه هاي لبناني به عنوان 
رييس جمهور انتخاب ش��د و پس از آن هم س��عد حريري 
مجددا به عنوان نخس��ت وزير لبنان به مجلس اين كشور 
معرفي شد. بازگش��ت حريري به قدرت موجب شده است 
تا رياض اندكي نگراني هايش نسبت به گذشته كمتر شود 
و به قول معروف خيالش راحت تر باش��د. با اين حال، لبنان 
در سال هاي گذشته آس��يب هاي بسياري ديده و خروج از 
اين وضعيت بحراني نيازمند ي��ك اجماع ملي و حمايت از 
سوي كشورهاي داراي قدرت و نفوذ در لبنان و منطقه است. 
يكي از همين كشورها، عربستان سعودي است. از آنجايي 
كه ميش��ل عون مي داند انتخاب او به عنوان رييس جمهور 
چندان خوشايند رياض نبوده اس��ت، او براي رفع كدورت 
پيش آمده، ترجيح داد نخس��تين س��فرش را به عربستان 
س��عودي انجام دهد تا هم آن تكدر خاطر را برطرف سازد و 
هم كمك هاي مالي رياض به بيروت را مجددا جذب كند. 

  بسياري از تحليلگران متفق القول اعتقاد داشتند 
كه انتخاب ميش�ل عون به عن�وان رييس جمهور 
لبنان در حقيقت به معناي شكست سياست هاي 

چند س�اله ري�اض در بي�روت اس�ت. اكنون چه 
مس�ائلي منجر به دع�وت رياض از ميش�ل عون 
براي انجام اين سفر شد؟ آيا اين دعوت به معناي 
پذيرش حقيقت سياسي جاري در ساختار داخلي 

لبنان است؟ 
اينكه عربس��تاني ها براي انجام اين س��فر پيشگام و دست 
به كار ش��ده اند، به خاطر آن است كه رياض به اين واقعيت 
دس��ت پيدا كرده كه اگر آنها بخواهند نس��بت به مسائل و 
واقعيت هاي لبنان بي تفاوت باش��ند و مواضع پيشين را در 
قبال بيروت ادامه دهند، خودشان ضرر مي كنند. عربستان 
س��عودي كش��وري بوده  اس��ت كه از قديم االيام در لبنان 
نفوذ داش��ته و نقش ايفا مي كرده است اما اين نفوذ به دليل 
سياست هاي اش��تباهي كه در منطقه اعمال كرده، كاهش 
يافته و ديگر مانند قبل نمي تواند نقش آفرين باش��د. نمونه 
آن را هم مي توان در انتخاب رييس جمهور جديد مشاهده 
كرد. سعودي ها ديدند كه اصرار به سياست هاي غلط شان 
چه نتايجي را براي ش��ان به همراه داشته است و به همين 
خاطر، آنها درصدد ترميم چهره خود و بازسازي روابط شان 
هس��تند و مي خواهند با برقرار كردن روابط، باز كردن باب 
همكاري مجدد با بيروت و انجام رفت و آمد، مشكالت شان 
را با لبنان حل كرده و نفوذ سابق را احيا كنند چون با دوري 

و سياست يكطرفه، آنها به خواسته شان نمي رسند. 
  آيا در اين تالش ها، رياض اميدوار اس�ت ميش�ل 
عون را به نگاه و رويكرد مطلوب عربستان سعودي 

در مسائل لبنان نزديك كند؟ 
خط مشي ميشل عون نشان داده است كه او خطوط قرمزي 
را نسبت به مسائل لبنان و همچنين مناسبات اين كشور با 
ديگر كشورها دارد. از طرفي بايد متوجه باشيم كه با انجام 
يك سفر همه مسائل و مش��كالت ميان عربستان و لبنان 
حل نمي شود اما اين رفت و آمدها مي تواند در تقويت روابط 
دو كشور موثر باشد. من فكر مي كنم رياض اميدوار است با 
سفر ميشل عون به عربستان، دلخوري هاي ايجاد شده در 
گذشته رفع شود. به عبارت ديگر، دو طرف به آينده روابط 

نگاه مي كنند و درصدد تقويت آن هستند. 
  در م�اه فوريه س�ال گذش�ته م�ا ش�اهد اعمال 
محدوديت هاي شديد از جانب عربستان سعودي 

و به تبع آن كش�ورهاي حاش�يه خلي�ج فارس بر 
لبنان بودي�م. در آن زمان گفته مي ش�د كه نقش 
حزب اهلل لبنان در س�اختار سياس�ت داخلي اين 
كش�ور و همچنين حضور آن در س�وريه منجر به 
اين رفتارهاي عصبي عربستان شده است. اكنون 
معناي آشتي لبنان و عربستان براي نقش حزب اهلل 

لبنان در اين كشور چه مي تواند باشد؟ 
عربس��تان س��عودي به خوبي مي داند حزب اهلل يك گروه 
مردمي است كه احترام همه گروه ها و جريان هاي مختلف 
سياس��ي و اجتماعي لبن��ان را دارا اس��ت. حتي گروه هاي 
مخالف ح��زب اهلل نيز به اين احترام و نفوذ اعتراف مي كنند 
و آن را ناديده نمي گيرند. از سوي ديگر، ميشل عون متحد 
حزب اهلل است و مي داند اكنون او در جايگاهي قرار دارد كه 
بدون حمايت حزب اهلل ممكن نب��ود چنين جايگاهي را به 
دست آورد. اين سفر هم نمي تواند صددرصد اختالفات عون 
و رياض را حل كند. به اعتبار اين مس��ائل، سفر ميشل عون 
به عربستان سعودي نمي تواند بر مسائل حزب اهلل در لبنان 
اثر منفي بگذارد و مواضع رييس جمهور لبنان را به جريان 
مقاومت تغيير بدهد. س��فر ميش��ل عون به رياض و سپس 
ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بيشتر براي آب 
كردن يخ هاي دو كشور است. اين نشان مي دهد عربستان 
و كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس نمي توانند لبنان را در 
صحنه روابط خارجي شان ناديده بگيرند بنابراين با دعوت 
از ميشل عون قصد دارند روابط شان را احيا كنند و در همين 
زمينه، احتماال هم در زمينه هاي تجاري و اقتصادي شاهد 

تحوالتي خواهيم بود. 
  ميشل عون در آستانه اين سفر گفته بود كه رابطه 
دو كش�ور به دلي�ل اتفاق هاي رخ داده در س�اير 
كشورهاي عربي متش�نج شده است و او به دنبال 
حل و فصل اختالف ها اس�ت. آيا اين س�فر ميشل 
عون و رايزني ها با سعودي مي تواند به كاهش نقش 

حزب اهلل لبنان در سوريه منتهي شود؟ 
قطعا ميش��ل عون درباره حزب اهلل مطلبي را بيان نمي كند 
ولي شايد در رايزني هاي دوجانبه و مستقيمش با مسووالن 
سعودي ممكن اس��ت براي به دس��ت آوردن دل مقامات 
عربستان و راضي كردن آنها براي احياي مجدد حمايت هاي 
مالي در مواضعش درخصوص مس��اله سوريه كمي نظرات 
متفاوت تري را بيان كند تا مورد رضايت عربستان سعودي 
قرار بگيرد اما همين مساله نيز در صحنه گفتار خواهد بود و 
در صحنه عمل تغيير مواضعي را از سوي ميشل عون نسبت 
به مسائل منطقه اي و نقش حزب اهلل نخواهيم داشت. نكته 
ديگر نيز كه بايد به آن اش��اره كنم، ح��زب اهلل اعتبارش را 
از ميش��ل عون نمي گي��رد بلكه اعتب��ارش از حمايت هاي 
مردمي اس��ت و اگر عربستان ميشل عون را هم جذب كند 
كه نمي تواند، خللي در جايگاه حزب اهلل صورت نمي گيرد. 

  عربس�تان پي�ش از اين نام ح�زب اهلل لبنان را در 
ليس�ت گروه هاي تروريس�تي ق�رار داده بود. آيا 
مي توان انتظار داش�ت كه با بهبود رابطه بيروت و 
رياض تغييري در اين رويكرد عربس�تان سعودي 

نسبت به حزب اهلل لبنان اتفاق بيفتد؟ 
من فكر نمي كنم اين اميدواري قابل تحقق باش��د. حتي با 
بهبود روابط ميان لبنان و عربستان و كشورهاي عربي من 
فكر نمي كنم آنها حزب اهلل را از ليست گروه هاي تروريستي 
خارج كنن��د چراكه رويك��رد خصمانه رياض ي��ا برخي از 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نسبت به حزب اهلل، به 
دليل مناسبات شان با بيروت نبوده است. خروج حزب اهلل از 
آن ليست، بستگي به روابط ايران و عربستان و اينكه مسائل 
منطقه اي به كدامين سمت و سويي سوق مي يابد، دارد و به 

روابط لبنان و عربستان ارتباطي ندارد. 
  برخ�ي منابع مي گوين�د كه باقي مان�دن جبران 
باس�يل به عنوان وزير امور خارجه لبنان در حالي 
كه وي همواره م�ورد انتقادهاي تند و تيز از جانب 
مسووالن عربس�تان بوده اس�ت، هنوز مي تواند 
مانعي در مس�ير كاس�تن از تنش هاي دو كش�ور 
باشد. تا چه اندازه اين اختالف هاي باسيل و رياض 

در پيشبرد رابطه مانع به حساب مي آيد؟ 
جبران باس��يل، عالوه بر آنكه عضو گروه ميشل عون است، 
وابس��تگي نس��بي هم به او دارد. با بهبود روابط عربستان 
سعودي با ميش��ل عون، احتماال رابطه باسيل و رياض هم 
بهتر مي ش��ود و تغيير پيدا مي كند. م��ا نمي توانيم عون و 
باسيل را جدا كنيم بنابراين عربستان سعودي به دنبال آن 
است تا مواضع عون را نسبت به رياض مثبت تر كند چون با 
اين كار، باسيل نه قادر اس��ت و نه مي تواند مانعي در روابط 

بيروت و رياض باشد. 
  در اي�ن س�فر ممنوعيت كمك ه�اي مالي نظامي 
عربستان س�عودي به لبنان برداشته شد. ميزان 
وابستگي لبنان به اين كمك ها تا چه اندازه است؟ 
آيا اين كمك هاي نظامي دوباره لبنان را به عضوي 

در اختيار عربستان سعودي بدل نخواهد كرد؟ 
لبنان كشور كوچكي است و نياز دارد با همه كشورهاي عربي 
به ويژه كشورهاي ثروتمندي چون عربستان رابطه خوبي 
داشته باشد. در همين راستا، ميشل عون به اين سفر حساب 
زيادي باز كرده  و اميدوار اس��ت تا همكاري هاي اقتصادي 
دو كشور خصوصا كمك هاي رياض به بيروت از سر گرفته 
شود. البته كمك هاي عربستان سعودي به اينگونه است كه 
معموال آنها با دولت ديگري قرارداد مي بندند و آن كش��ور 
مايحتاج لبنان را تامين مي كند. با آنكه رقم اعالم شده اين 
كمك ها باال اعالم مي شود، اصوال نمي تواند موجب وابستگي 

كامل لبنان به آن كشورها شود. 
  اگر آن كمك ها موجب وابس�تگي نمي ش�ود چرا 
عون در سفر به رياض درصدد آن كمك ها است؟ 

لبنان به آن كمك ها نياز دارد چون اين كش��ور با مشكالت 
بسياري روبه رو اس��ت و براي خروج هم نيازمند سرمايه اي 
است ولي از طرف ديگر هم مش��اهده مي كنيد حدود يك 
س��ال است كه آن كمك ها قطع ش��ده بود ولي اثر چنداني 
در اقتصاد و ارتش لبنان نداش��ت. اگر اين كمك ها احيا هم 
نشود، آن كمك ها منجر به ضربه خوردن بيروت نمي شود و 

حداكثر موجب تداوم وضعيت موجود مي شود. 
  انتظارهاي عربستان سعودي از لبنان در ازاي اين 

عادي سازي رابطه چيست؟ 
عربستان سعودي انتظار دارد لبنان مواضعش را درخصوص 
سوريه نس��بت به اكنون تلطيف كند و به رياض در صحنه 
عمل نزديك تر شود. در اين باره آنها تالش هايي درخصوص 
كاستن از حضور حزب اهلل خواهند داشت. از طرفي، انتظار 
آنها از اين سفر اين است كه اين سفر مي تواند موجب شود 

كه آنها نقش موثرتري را در مسائل لبنان ايفا كنند. 
  فكر مي كنيد كدام شدني باشد؟ 

تلطيف روابط دوجانبه ش��دني تر اس��ت ول��ي تغييري در 
سياس��ت هاي اي��ن كش��ور رخ نخواهد داد. با يك س��فر و 
مقداري كمك مالي نبايد تصورمان آن باشد كه لبنان تمام 
خواسته هاي عربستان سعودي را جامعه عمل مي پوشاند. 

  تا چه اندازه نزديكي ميش�ل عون و دولت جديد 
لبنان ب�ا توجه به در اختيار بودن نخس�ت وزيري 
در دستان سعد حريري مي تواند بر نقش ايران در 

لبنان سايه بيندازد؟ 
لبنان كشور كوچكي است كه تنش روابط ميان كشورهاي 
منطقه  مي تواند بر تحوالت اين كش��ور هم اثرگذار باش��د 
پس نه مي خواه��د و نه مي تواند قدرت هايي همچون ايران 
و عربستان را ناديده بگيرد. بهبود روابط رياض و بيروت هم 
با روابط ميان ايران و لبنان دو مقوله جدا از يكديگر اس��ت. 
لبنان تالش داشته اس��ت تا وارد حيطه اختالفي با طرفين 
نش��ود. تهران هم چون صالح بيروت را مي خواهد، از بهبود 

روابط لبنان با هر كشوري استقبال مي كند. 
  در حالي كه ميشل عون در رياض تاكيد كرده رابطه 
لبنان با ايران عادي است و س�ايرين نبايد به اين 
رابطه به چش�م يك تهديد نگاه كنند آيا مي توان 
گفت كه ري�اض در حال پذيرش اي�ن حقيقت در 

پرونده هاي منطقه اي است؟ 
روابط تهران و بيروت و نفوذ ايران در اين كش��ور، مس��اله 
جديدي نيست همان طور كه مناسبات رياض و بيروت هم 
جديد نيست. ايران از س��ال ها قبل در لبنان نفوذ ذاشته و 

اهرم هاي خاص خ��ود را هم دارد. من فكر 
نمي كنم رياض اين مساله را نداند و 

آن را قبول نداشته باشد و آن را از 
همان مدت ها قبل پذيرفته بود. 
از طرفي، شرايط امروز هم مانند 
ديروز نيس��ت و عربستان ديگر 
نمي تواند اي��ران را از صحنه 

مع��ادالت منطقه اي 
حذف كند.

لبنان

ديپلماسي 10
كشورها مانع از ترويج نفرت شدند

غالمعلي خوشرو، سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل در سخنراني خود در نشست »پيشگيري از مخاصمات و صلح پايدار« با اشاره به هدف نخستين ايجاد سازمان ملل متحد يعني جلوگيري از بروز جنگ ميان 
كشورها گفت: سر بر آوردن افكار افراط گرايانه، تكفيري و بيگانه هراسي كه در شرق و غرب جهان به صورتي همسو در حال رشد و گسترش است از جمله ريشه هاي خشونتي است كه بخش هاي بزرگي از دنياي ما را در بر 

گرفته است. سازمان ملل متحد بايد از كشورهاي عضو خود بخواهد تا در هر دو سو، مانع تبليغات و ترويج نفرت شوند و به جاي آن گفت وگو و تفاهم ميان تمدن ها، فرهنگ ها و اديان را ترويج، تشويق و حمايت كنند. 
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 تالشي براي
 رفع تكدر خاطر

  ميش�ل ع�ون مي داند 
انتخ�اب او ب�ه عن�وان 
رييس جمه�ور چن�دان 
خوش�ايند ري�اض نبوده 
است، او براي رفع كدورت 
پيش آم�ده، ترجيح داد 
نخس�تين س�فرش را به 
عربستان س�عودي انجام 
دهد تا هم آن تكدر خاطر 
را برط�رف س�ازد و ه�م 
كمك ه�اي مالي رياض به 
بي�روت را مج�ددا جذب 

كند.
  عربس�تان س�عودي 
كش�وري بوده  است كه از 
قديم االيام در لبنان نفوذ 
داشته و نقش ايفا مي كرده 
است اما اين نفوذ به دليل 
سياست هاي اشتباهي كه 
در منطق�ه اعم�ال كرده، 
كاهش يافته و ديگر مانند 
قبل نمي تواند نقش آفرين 

باشد.

 سفر عون
 تاثيري برجايگاه 

حزب اهلل ندارد
  س�فر ميش�ل ع�ون به 
عربس�تان نمي توان�د بر 
مسائل حزب اهلل در لبنان 
اثر منفي بگذارد و مواضع 
رييس جمه�ور لبن�ان را 
به جري�ان مقاومت تغيير 

بدهد.
  ح�زب اهلل اعتب�ارش را 
از ميش�ل عون نمي گيرد 
ز  ا ش  ر عتب�ا ا بلك�ه 
حمايت هاي مردمي است 
و اگر عربستان عون را هم 
جذب كند ك�ه نمي تواند، 
خللي در جايگاه حزب اهلل 

صورت نمي گيرد.
ديگ�ر  عربس�تان   
از  را  اي�ران  نمي توان�د 
صحنه معادالت منطقه اي 

حذف كند.
 رياض مناس�باتش را با 
بي�روت به خاط�ر تهران 

قطع كرد.

گروه ديپلماسي

مسعود ادريسي، سفير اسبق ايران در لبنان در گفت وگو با »اعتماد«: 

 تهران از بهبود رابطه
 بيروت با ساير كشورها  استقبال مي كند 

ايران و امريكاي التين

در صورت به 
نتيجه نرسيدن 

مذاكرات 
سياسي و 

اتمي ايران با 
امريكا مطمئنا 

دولت امريكا 
جهت فشار به 
ايران و ايجاد 

تحريم هاي 
جديد ملموس 
و غيرملموس 
جهت كاهش 

روابط با 
كشورهاي 

امريكاي التين 
اقدام خواهد 

كرد

منطقه امريكاي التين به مناطقي از قاره امريكا 
اطالق مي شود كه در آن كشورهايي با مردمان 
اسپانيايي و پرتغالي زبان زندگي مي كنند. اين منطقه متشكل 
از حدود 23 كشور و در نيمكره غربي واقع شده و جمعيتي بالغ 
بر 650 ميليون نفر در آن زندگي مي كنند. بزرگ ترين كشور 
امريكاي التين، برزيل است كه حدود 40 درصد از مساحت 
و يك سوم جمعيت امريكاي التين را شامل شده و تنها كشور 
پرتغالي زبان است. درآمد كشورهاي امريكاي التين در سال 
2016 از نظر توليد ناخال��ص، حدود 8/8 تريليون دالر بوده 

و به عنوان قطب بزرگ اقتصادي جهان محسوب مي شود. 
تاريخچه روابط امريكاي التين و ايران از س��ال 1902 آغاز 
شد. در اين سال بود كه سفر اسحاق خان مفخم الدوله، وزير 
مختار ايران در واشنگتن، به امريكاي جنوبي صورت گرفت 
و عهدنامه ه��اي م��ودت و بازرگاني با كش��ورهاي مكزيك، 
برزيل، آرژانتين، اروگوئه و ش��يلي به امضا رس��يد. در زمان 
به قدرت رسيدن حكومت پهلوي اين روابط گسترش يافت 
و تا گشايش س��فارتخانه هاي طرفين پيش رفت. در دوران 
جنگ س��رد، با توجه به ديدگاه هاي همسو با امريكا رهبران 
وقت ايران و كش��ورهاي حوزه امريكاي التين روابط بيشتر 
در راس��تاي همكاري جهت تحكيم مواضع در مقابل اتحاد 
جماهير ش��وروي و كمونيست س��تيزي معطوف شده بود. 
در بع��د اقتصادي نيز درآمدهاي زياد نفتي ايران مورد توجه 
كش��ورهاي امريكاي التين قرار داش��ت و در اين چارچوب 
ايران به تش��ويق امريكا در برخي از كش��ورهاي اين منطقه 

سرمايه گذاري كرد. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 1357 و بحران روابط 
تهران و واش��نگتن،  كشورهاي مكزيك و شيلي به تبعيت از 

امري��كا روابط خود را با ايران قطع كردند اما بعد از گذش��ت 
مدتي هر دو كشور مناسبات سياس��ي و اقتصادي خود را با 
ايران از س��رگرفتند. در حال حاضر ايران با اكثر كشورهاي 
مهم امريكاي التين از روابط ديپلماتيك برخوردار اس��ت. با 
اين حال، هشت سال جنگ تحميلي و بحران هاي منطقه اي 
در خاورميانه موجب ش��ده است تا سياست ايران در توسعه 
مناسبات با امريكاي التين كه در دوره گذشته شروع شده بود 
تا حدودي كاهش يابد و ايران بيشتر مواد اوليه و محصوالت 
كشاورزي را از برخي كشورهاي توليدكننده آن منطقه مثل 

برزيل، آرژانتين و اروگوئه وارد كند. 
با توجه به اينكه در جهان معاصر، سياست  كشورها براساس 
منافع اقتصادي بنيان نهاده شده است و فعاليت هاي سياسي 
نيز با هدف س��ود اقتصادي امكان رشد پيدا مي كند، با رشد 
اقتصاد كش��ور و صادرات كاالهاي ايراني به جهت رقابت با 
كش��ورهاي رقيب،  ايران نيز به دنبال بازار هاي صادراتي در 

جهان شده است. 
در اين رقابت به دست آوردن بازارهاي مصرف براي كاالهاي 
توليدي و تامين مناس��ب مواد اوليه و وارداتي از اصول مهم 
توسعه سياس��ي و اقتصادي بوده اس��ت. به همين جهت ما 
شاهد تحرك مسووالن و دستگاه ديپلماسي كشور در توسعه 
مناس��بات كش��ور با امريكاي التين بوده ايم. سفر سياسي- 
اقتصادي آقاي دكتر تخت روانچي ، معاون وزير امورخارجه 
به كش��ورهاي مكزيك، كلمبيا و اكوادور در آذرماه 1394 و 
همچنين سفر وزير امورخارجه جناب آقاي دكتر ظريف به 
شش كش��ور امريكاي التين در سال 1395 به همراه هيات 
اقتصادي و عقد تفاهمنامه هاي صنعتي، بانكي و كشاورزي در 
اين سفر، عمده اقدامات دولت درسه سال گذشته بوده است. 
در واقع اهميت منطق��ه امريكاي التين به عنوان يك هدف 
سياسي و يك بازار اقتصادي براي مسووالن و صاحبان صنايع 
آشكار شده است، به همين جهت براي حضور در بازار 650 

ميليوني آن منطقه نيازمند برنامه ريزي بلندمدت هستيم. 

توس��عه روابط با كش��ورهاي امريكاي التين در حال حاضر 
به شدت در حال انجام اس��ت. افتتاح مجدد سفارتخانه هاي 
شيلي و كلمبيا در سال 2016 در تهران بعد از چندين سال 
تعطيلي پيام مثبتي براي بازرگانان دو كشور بوده است. اما 
از س��وي ديگر تغيير و تحوالت سريع سياسي در كشورهاي 
امريكاي التين در حال وقوع است. تغييرات سياسي در احزاب 
حاكم و روابط آن كش��ورها با امريكا بسيار مهم است. شروع 
روابط امريكا با كوبا بعد از نيم قرن تحول بزرگي بوده اس��ت 
كه در واقع دومينوي خداحافظي احزاب چپ و سوسياليسم 
در منطق��ه را به حركت درآورد. تغيي��رات حزبي در برزيل، 
ونزوئال و آرژانتين كه از كش��ورهاي مهم و تاثيرگذار منطقه 
هستند نش��انگر تحوالت عميق سياس��ي در آينده نزديك 
در آن كشورها اس��ت. حضور ايران در امريكاي التين كه به 
عنوان حياط خلوت اياالت متحده امريكا است كه بسيار حايز 
اهميت اس��ت چرا كه حضور اي��ران در آن منطقه با واكنش 
مقام��ات امريكايي و احزاب مرتبط با آنها بوده اس��ت. ايران 
جهت حضور سياسي و اقتصادي در امريكاي التين گام هاي 
مهمي برداش��ته اس��ت و اين اقدام با واكن��ش امريكايي ها 
روبه رو بوده است چراكه سخنگوي وزارت خارجه امريكا در 
سال 2014 اعالم كرده است ما بر حضور ايران در كشورهاي 
امريكاي التين نظارت داريم و اين، اهميت اين حضور را نشان 
مي دهد. از سوي ديگر تغييرات سياسي در احزاب حاكم در 
كشورهاي امريكاي التين كه به نفع سياست هاي امريكا در 
منطقه است چالش آتي است در مسير توسعه روابط كشور 
با آن منطقه. از نظر سياست هاي داخلي متاسفانه يك ضعف 
سيستمي و مديريتي نسبت به تجارت بين الملل در امريكاي 
التين در كشور وجود دارد. براي حضور تجار و صادركنندگان 
خدمات فني- مهندس��ي و كاال با امري��كاي التين نيازمند 
كمك هاي دولت و ايجاد بسترهاي الزم هستيم كه در صورت 
عدم تامين اين نيازها و بس��ترها امكان حضور بلندمدت در 

تجارت با آن كشورها امكان پذير نيست. 

 اول: ايجاد اتاق هاي مشترك بازرگاني بين ايران و كشورهاي 
امريكاي التين كه در حال حاضر متاسفانه انجام نشده است. 
دوم: ايج��اد مراكز تج��اري و اعزام رايزن ه��اي اقتصادي و 
بازرگاني به كش��ورهاي منطقه جهت بازاريابي و مطالعات 
ميداني جهت ارايه اطالعات ب��ه تجار و بازرگانان عالقه مند 
كه در حال حاضر به جز كش��ور ونزوئال كه به خاطر شرايط 
خاص در دولت نهم و دهم راي��زن اقتصادي و اتاق بازرگاني 

مشترك نداريم. 
سوم: سفارتخانه هاي ايران در آن كشورها. با توجه به اينكه 
امري��كاي التين يكي از اه��داف اقتصادي كش��ور و اهداف 
سياس��ي با هدف اقتصادي در حال انجام است متاسفانه ما 
شاهد اعزام ديپلمات ها و سفرايي به اين منطقه هستيم كه 
نه تنها اطالعاتي از اين منطقه ندارند بلكه با تجربه و خطا به 
دنبال راهكارهاي مناسب مي گردند كه متاسفانه به دليل عدم 
آشنايي با شرايط و قوانين منطقه بيشتر به خطا مي روند و اين 
صدمه به كل كشور و بيت المال وارد مي شود. چراكه دستگاه 
ديپلماسي كشور اقدامات الزم جهت تربيت ديپلمات هاي 
متخص��ص درهر حوزه و آش��نا ب��ه منطقه ندارد و بيش��تر 
ديپلمات ها براساس نوبت اعزام و ماموريت خود به كشورها 
اعزام مي شوند و يك سيستم اقتصادي و سياسي بلندمدت 
وجود ندارد. براي مثال كش��ور برزيل با داشتن بيش از 200 
ميليون جمعيت و قدرت اقتصادي شش��م جهان، ساالنه به 
طور متوسط 700 ميليون دالر به كشور ما صادرات دارد اما 
صادرات ايران به آن كشور در طول 5 سال گذشته طبق آمار 
اتاق بازرگاني ايران حدود سالي 60 ميليون دالر بوده است. 
در واقع بازار ايران به ص��ورت رايگان در اختيار تجار برزيلي 
قرار گرفته است و اين موضوع بايد از سوي سفارت ايران در 
برزيل و وزارت امور خارجه از بابت مابه التفاوت تراز بازرگاني 
دوكشور امتيازاتي به نفع تجار ايراني اخذ مي شد كه اين كار 
انجام نگرفته است و اين زيان به مردم كشور وارد مي شود كه 
در ساير كش��ورها نيز چنين موضوعي وجود دارد و نيازمند 

تحرك جدي و علمي وزارت امور خارجه است و راهكارهايي 
در نظر گرفته شود. 

در چنين فضاي��ي از روابط ايران با آن منطقه جهت افق آتي 
روابط ايران با كش��ورهاي امريكاي التين با روي كار آمدن 
آقاي ترامپ در امريكا موضوعات جديدي در سال 2017 به 
وقوع خواهد پيوست. شعارهاي ايشان و نگاه اقتصادي آقاي 
ترامپ به مسائل سياسي بسيار حايز اهميت است و باتوجه 
به جايگاه حضور تاريخي امري��كا در منطقه امريكاي التين 
و آش��نايي آقاي ترامپ با اقتصاد آن منطق��ه به عنوان يك 
بازرگان، مطمئنا ما ش��اهد سياست هاي نوين امريكا در آن 
منطقه خواهيم بود و اينكه ايشان جهت اشرافيت و تسلط بر 
اقتصاد آن منطقه و صادرات كاالهاي امريكايي به آن كشورها 
و حذف نفوذ چين در آن منطقه اقدام خواهد كرد. در روابط با 
ايران در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات سياسي و اتمي 
اي��ران با امريكا مطمئنا دولت امريكا جهت فش��ار به ايران و 
ايجاد تحريم هاي جديد ملموس و غيرملموس جهت كاهش 
روابط با كش��ورهاي امريكاي التين اقدام خواهد كرد و سير 
تغييرات سياسي در كش��ورهاي آن منطقه را به نفع احزاب 
طرفدار امريكا سوق خواهد داد. به همين جهت سال 2017 
سال پرچالشي جهت حضور در آن منطقه براي ايران خواهد 
بود لذا براي عبور از اين موانع و امكان حضور بلندمدت در آن 
منطقه با تكيه بر سياست اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل بايد 
دستگاه هاي فعال در آن منطقه وظيفه خطيري را ايفا كنند 
و مس��ووالن وزارت خارجه و سازمان توسعه و تجارت و اتاق 
بازرگاني ايران بايد طرح هاي علمي و قابل اجرا جهت حضور 
صادركنندگان ايران به آن كشورها ارايه كنند و از مونوپولي 
كردن كاالهاي وارداتي از يك كشور خاص خودداري كنند 
چراكه هرگونه سلب رقابت در تجارت با اين منطقه صدمات 
جبران ناپذيري به كشور و تجار و بازرگانان بخش خصوصي 
وارد خواه��د كرد و جهت گذر از اي��ن موانع نياز به همكاري 

بخش خصوصي و دولتي باهم است. 

2017، سال پرچالشي براي حضور ايران در امريكاي التين است
ميرقاسم مومني

كارشناس مسائل امريكاي التين

  لبنان براي 
خروج از بحران 
نيازمند حمايت 
همه كشورهاي 

منطقه است.
  همه 

مشكالت 
رياض و بيروت 

با سفر عون 
قابل حل شدن 

نيست
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