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مقدمه
و در ایـن مـدت بـه رغـم فـراز و      بـیش از یـک قـرن قـدمت دارد     روابط ایران و برزیـل  

خـان  اسـحاق م.1903ش./1282سـال درمعمول، روندي روبه توسعه داشته است.هاي نشیب
هایی به چند کشور آمریکاي جنوبی به عمل در واشنگتن مسافرتوزیر مختار ایران الدولهمفخم
عهدنامه مودت و تجارت با کشورهاي ایـن منطقـه از جملـه برزیـل، آرژانتـین، اروگوئـه،       آورد و

.د و از همان زمان روابط سیاسی بین دو دولت برقـرار گردیـد  یرسانءامضابه را ی و شیلمکزیک
21منعقـد شـد و در   1903ژوئـن  1282/16خـرداد  25عهدنامه مودت و تجارت با برزیل در

دو کشور به مناسبت یکصدمین سال تأسـیس روابـط دوجانبـه،    2002دسامبر 1381/15آذر
د. هر چند طبق اطالعات موجود، تاریخچه اولین ارتباطـات و حضـور   کردنتمبر یادبودي منتشر 

مانی که برزیل هنوز مستعمره پرتغـال  مقامات ایرانی در برزیل به پیش از استقالل آن کشور و ز
پیش از استقالل برزیـل سال زده ادویعنی1810/ سپتامبر 1189شهریور گردد. در میبود، باز

خان ایلچی سفیر ایران در لنـدن بـه همـراه سـرگور     شاه قاجار، میرزا ابوالحسندر زمان فتحعلی
و کـرد السلطنه پرتغـال سـفر  خت نایباوزلی و برادرش از طریق کشتی به شهر ریودوژانیرو پایت

السلطنه پرتغال مورد احترام و تکریم قـرار  ژوا نایبروز در آن شهر اقامت نمود و از سوي دن16
مریکا بـود. چـرا   آاسناد تاریخی، این اولین سفر یک ایرانی به برزیل و به کل قاره طبق1گرفت.

مریکا بـه عنـوان اولـین    آبه )اححاج سیمعروف به (که سفر توریستی میرزا محمد علی محالتی 
و سـفر حـاج   )م.1875/ش.1254سـال  گردشگر ایرانی، حدود چهل سال پس از آن (حدود

الوزراء به عنوان اولین سـفیر ایـران در واشـنگتن کـه بـه      خان صدرالسلطنه یا معتمدقلیحسین

کتـاب خـاطرات آقـاي لـوئیز گـونزالس دوس سـانتوس       332-333خان ایلچی به برزیل در صـفحات  الحسن. سفر میرزا ابو1
(Luiz Gonçalves dos Santos)   بـه نـام“Memorias para server a historia do reino do Brasil”  کـه

م. در لیسـبون پرتغـال چـاپ گردیـد، مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. افـزون بـر آن، یکـی از             1825اولین مرتبه در سال 
Vivaldo(نگاران برزیلی به نام ویوالدو کوآراسی روزنامه Coaracy( کتاب خاطرات خود به نـام  130-131نیز در صفحات

Memórias da cidade do Riode)"هر ریو دو ژآنیروخاطرات ش" Janeiro)   و به نقل از کتاب اول به این امـر اشـاره
اي از هـر دو  م. چاپ گردید. نسخه2008م. در ریودوژانیرو و سپس در سال 1955کرده است. کتاب اخیر اولین بار در سال 

به دلیل انتقال همه اسناد رسمی به پرتغال با پایان دوره استعمار کتاب در سفارت ایران در برزیل موجود است. با این وجود، 
آن کشور، اسناد رسمی در وزارت خارجه برزیل در این خصوص موجود نیست. 
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) .م1888ش. /1267نیز معروف گشت، حدود پنج دهه پس از آن (در سال"حاج واشنگتن"
صورت گرفتند. با این وجود آغاز روابط رسمی دیپلماتیک ایران و برزیل به حدود یک قرن بعـد  

رغم این که امضاي عهدنامه مودت و . بهگرددبازمیبرزیلالدوله به از آن و در هنگام سفر مفخم
اماشود، محسوب میها دوستی بین دو کشور معموالً آغاز رسمی تاریخ روابط سیاسی بین دولت

این اقدام منجر به  تأسیس سفارت در دو کشور نشد و تأسـیس سـفارت ایـران در ایـن کشـور      
حدود سه دهه بعد محقق گردید. 

سفیر ایران در آرژانتین به عنوان سفیر اکردیته در برزیل م.1935ش. / 1314در سال 
چرا که با تعطیل شدن سفارت ایران .این اقدام دو سال بیشتر به طول نینجامید، امامعرفی شد

14در اي برزیل نیز سفیري معرفـی نشـد تـا اینکـه سـرانجام      در آرژانتین بنا به دالیل مالی، بر
و یداهللا عضدي بـه  گردید سفارت ایران در ریودوژانیرو تأسیس 1943آگوست 6/ 1322مرداد 

به عنوان سفیر در آن کشـور  ش. 1327تا سال وعنوان اولین سفیر ایران در برزیل معرفی شد 
با تغییر پایتخت برزیل از ریو به شهر تازه تأسیس برازیلیـا، سـفارت   به دنبال آن، 1خدمت نمود.

2ایران نیز به این شهر منتقل گردید.

الف) روابط ایران و برزیل تا پیش از انقالب اسالمی
به سـال  ب اسالمی در ایران از زمان تأسیس سفارت ایران در برزیل تا پیش از وقوع انقال

اي بـین دو  و بر همین مبنـا روابـط حسـنه   داشتندهر دو کشور به بلوك غرب تعلقش.1357
مختلـف  دور از هـم و در دو منطقـه جغرافیـایی   ،دولت و البته در سطح روابط عـادي سیاسـی  

محمـود  ،علی غفـاري (وزیرمختـار)، حسـین نـواب    ن. در دوران پیش از انقالب اسالمی در ایران، آقایان یداهللا عضدي، حسـ 1
حسینقلی امیراصالنی و علـی فتـوحی بـه عنـوان سـفراي ایـران در برزیـل        ،لیکعزیزاله بیکي، فروغی، عبدالحسین حمزاو

طاهریان مبارکه، منصـور  بهمناللهی، علی ماجدي، خدمت کردند. در دوران پس از انقالب نیز آقایان محمود موحدي، نعمت
اند. سفراي ایران در برزیل بودهاز جمله ی) زاده (سفیر کنونجعفر هاشمی، محسن شاطرزاده و محمدعلی قانعسیدمعظمی، 

، سـاختمان سـفارت   1960آوریـل  21/ 1339اردیبهشت 1. همزمان با انتقال پایتخت برزیل از ریودوژانیرو به برازیلیا در 2
ي توسـط آقـا  1960ژوئـن  7/ 1339خـرداد  17عنوان اولین سفارتخانه خارجی در پایتخـت جدیـد در   ایران در برازیلیا به

جمهور وقت برزیل افتتاح گردید. هر چند انتقال سفارت به دلیل مالحظـات اداري در چنـد سـال    ژوزلینو کوبیچکک، رئیس
بعد اتفاق افتاد.
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صـادي و  هـاي اقت مبنـاي همکـاري  عمـدتاً بـر  ایران و برزیلدر این مدت، روابط جریان داشت.
و خریـد برخـی اقـالم    هـزار بشـکه)  150تـا حـدود  (روزانه تجاري، فروش نفت ایران به برزیل 

بود.استوار هاي فرهنگی و همکاريکشاورزي همچون سویا و شکر از برزیل
توان به میش.1357ترین رویدادهاي روابط دوجانبه ایران و برزیل تا سال مهمدر میان

موارد ذیل اشاره نمود: 
و برگـزاري  1346مهـر  تأسیس انجمـن فرهنگـی ایـران و برزیـل در ریـودوژانیرو در      -

.شب شعراز جملهچندین جلسه فرهنگی
.1349خرداد برگزاري نمایشگاه فرش و صنایع دستی ایران در ریو  در -
که هنوز هـم بـه همـین نـام     1351گذاري خیابانی در تهران به نام برزیل در سال نام-

ست. باقی ا
بـه  1341دي 7کـه در ش.1336انعقاد توافقنامه فرهنگی میان دو کشور در سـال  -

درآمد.ءاجرا
در سـطح وزراي  ش.1354هاي اقتصادي در سـال  ایجاد کمیسیون مشترك همکاري-

هـاي  سـال طـی دارایی دو کشور و برگزاري سه دور نشست به ترتیب در تهران، برازیلیا و تهران 
ش.1357-1355

.1356خرداد هاي بازرگانی در همکاريموافقتنامهانعقاد -
فنی.يهايهمکارموافقتنامهانعقاد -
در تهرانلیدو برزتأسیس دفتر بانک -
سفر مقامات مختلف برزیل به ایران و بالعکس. -

اولین ارتباطات برزیل با ایران با هدف معرفی آن کشور در ایران و منطقه خاورمیانـه بـه  
تجارت و تبادل استاد و دانشجو بـود. برزیـل بـا    ،طور کلی از طریق فیلم، کتاب، موسیقی، تئاتر

ارتباطات برزیل با واقعیات این منطقه در دوران حکومت نخستینبه این منطقه وارد شد. ریتأخ
براي تشکیل اولین ش.1335نظامیان بود که ارتش برزیل در زمان بحران کانال سوئز در سال 
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Silva(.تـأمین امنیـت کانـال سـوئز وارد منطقـه شـد      به منظـور 1نیروهاي ویژه سازمان ملل

Preiss, 2011:46(
با توجه به منـابع گسـترده انـرژي در ایـران و نیـاز      ش. 50از انقالب به ویژه دهه پیش

منطقه و کننده نفت ترین تأمینبرزیل به نفت و اعتبار، موازنه تجاري به نفع ایران بود که بزرگ
,Mortean(.گذاران بزرگ در برزیل بوداز سرمایه ش.1356عنوان مثال در سال به)2013:66

میلیارد و هشتصد میلیون به عنوان آخرین سال پیش از انقالب اسالمی ایران، برزیل حدود یک
از کـل  % 8/3دالر نفت از ایران وارد نمود و ایران به هفتمین صادرکننده برزیل تبدیل شـد کـه   

% صـادرات ایـران بـه برزیـل را     90حدود مورد اشاره. در دهه شدشامل میواردات آن کشور را 
داد و از طرف برزیل نیز اغلب فوالد، شکر، سویا، روغن سـویا و  نفت و مشتقات نفتی تشکیل می

ن در این دوره به دلیل دوري و فقدا،با این وجود)Mortean, 23-24(شد.صادر میآلومینیوم 
شکل نگرفت. طرفینبین ياگسترده، ارتباطات دو کشور از یکدیگرشناخت

چندین هیأت سیاسی، اقتصادي و بازرگانی از جانب برزیل به ایران سـفر  ،این مدتطی
خرید نفت از ایران در قبال فروش کاال (تهاتر)، اعزام ازجملهنمودند و طرف برزیلی پیشنهاداتی 

آمـوزش در صـنعت نفـت ایـران،     بـه منظـور  ت نفت برزیل به ایـران  تعدادي از کارآموزان صنع
هـاي فنـی را پیشـنهاد و دنبـال     عقد همکـاري و س خط کشتیرانی مشترك بین دو کشورتأسی
) در حقیقت در این دوره با توجه به جایگاه ایران در سطح 171-1384:222(افشاري،.کردمی

طرف برزیلی خواستار همکاري با ایران و در این ،ارددر بسیاري مومریکاآمنطقه و روابط ویژه با 
این امر در مکاتبات رسمی بین دو کشور به خـوبی نمایـان اسـت. بـا ایـن      کهبودقدمشیپراه 

وجود، وقوع انقالب اسالمی در ایران منجر به تغییر نسبی این وضعیت شد. 

از انقالب اسالمی ایران  پسب) روابط ایران و برزیل 
بـراي روابـط دوجانبـه بـا برزیـل نیـز       ش. 1357سال بهنقالب اسالمی در ایران وقوع ا

همچون روابط ایران با دیگر کشورهاي جهان، نقطه تغییر قابل توجهی بود. در این مدت برخـی  
المللـی و  تحوالت و رخدادهاي مهم داخلی در هر دو کشور و وقوع تحوالتی در سطوح کالن بین

1. UNEF
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ات خود را بر روابط دوجانبه ایران و برزیل نیز بر جاي گذاشتند. از جملـه  اي بازتاب و اثرمنطقه
از جرگـه کشـورهاي   این کشـور توان به تغییر کلی نظام سیاسی ایران و خروج این تحوالت می

بلوك غرب و حامی آمریکا، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، پایان جنگ سرد و نظام دوقطبـی و  
هـا بـه   هاي جدیـد در ایـران و برزیـل و رویکـرد جدیـد ایـن دولـت       تنهایتاً روي کار آمدن دول

فرودهـاي  وبراي توضـیح بهتـر فـراز   ،المللی اشاره نمود. با این وجوداي و بینموضوعات منطقه
توان این روابط را در سه دوره زمانی و به ویژه با تأکیـد  روابط دو کشور طی سه دهه گذشته می

هاي حاکم در ایران مورد بررسی قرار داد: دولتهاي سیاست خارجی بر اولویت
روابط ایران و برزیل در دهه اول پس از انقالب (دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران -

دوره رکود روابط ش.):1367-1359
هـاي  خـاتمی (سـال  محمد و رفسنجانی هاشمی اکبرهايدولتدوره پس از جنگ در -

ابط): آغاز بهبود روش.1384-1368
دوره سوم روابط از آغاز دهه سوم انقالب تاکنون: توسعه روابط دو کشور-

ترین تحوالت آنها از منظـر روابـط دوجانبـه ایـران و برزیـل       ها و مهمهر یک از این دوره
خواهد گرفت:مورد بررسی قرار 

. روابط ایران و برزیل در دهه اول پس از انقالب (جنگ تحمیلی عـراق علیـه ایـران   1
): دوران رکود روابطش.1367-1359

ایران و برزیل در دو بلوك سیاسی متفاوت قرار داشتند. در برزیل حکومـت  ،در این دوره
گیري کالن سیاسی در بلوك غرب قـرار  برقرار بود و از نظر جهتم. 1985نظامیان همچنان تا 

المی در ایـران داشـتند و   داشت. لذا مقامات این کشور دیدگاه تردیدآمیزي نسبت به انقالب اس
این نگرش همچنان در دوران جنگ تحمیلی عراق علیـه ایـران ادامـه داشـت. شـرکت برزیلـی       

هـاي پایـانی   در سـال ،اکتشاف نفت در ایران فعال بودزمینهاز انقالب در پیشپتروبراس که تا 
و هنگامی که به درآوردهاي خود را به حالت تعلیق ثباتی سیاسی فعالیترژیم سابق به دلیل بی

، برزیل به واردات نفت افتادثباتی سیاسی صادرات نفت ایران به برزیل به تعویق دلیل همین بی
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هـاي  چند شرکت بزرگ برزیلـی قراردادهـاي بزرگـی بـا طـرف     ،از عراق روي آورد. به دنبال آن
,Pereira(.رساندندءآهن بغداد به امضاعراقی از جمله در حوزه احداث راه 2010:103(

بـه عـراق   توجـه  اما،دکرطرفی گرچه برزیل در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اعالم بی
و حتـی همکـاري فنـی بـراي ارائـه      و حضور بیشتر در بازار عـراق نظامی فروش تجهیزات براي 

روانـه عـراق شـد    فراوانـی  اي به آن کشور را مدنظر قرار داد و تسـلیحات برزیلـی   فناوري هسته
)Silva Preiss, هاي ابتداي وقوع جنگ تا پایان آن، برزیـل تعـداد   و از همان سال)2011:47

هـاي  توجهی هواپیما، خودرو زرهی، رادار و انواع سالح را به عراق فروخت. در عوض در سالقابل
هواپیماي سـوپر توکـانو مـدل    25آن کشور تعداد ش.)1368-1370هاي (سال،پس از جنگ
EMB-312خت. به ایران فرو)sipri.org & Cooper(1

این شرایط، روابط ایران و برزیل رو به سردي و رکود گذاشت. البته تمـام ایـن   به دنبال
هاي اقتصادي، دوره یکسان نبود و در زمان جنگ نیز در مقاطع زمانی محدود با توجه به تحریم

صادي از جمله مواد غذایی برزیل به عنوان مبدأ جدید وارداتی در زمینه تأمین مایحتاج اولیه اقت
جنـگ تحمیلـی، متوسـط مبـادالت     زمانو محصوالت صنعتی مورد توجه ایران قرار گرفت. در 

در پـی هاي میـانی جنـگ   سال، طیمیلیون دالر بود. با این وجود400تجاري دو کشور حدود 
. در شـود میمشاهدهنیاز روزافزون برزیل به نفت خام، افزایش واردات نفت ایران از سوي برزیل 

این دوران ارزش مبادالت تجاري دو کشور براي اولین مرتبه پس از انقالب از مرز یـک میلیـارد   
هر چند ایـن  .دالر گذشت و برزیل اقدام به توسعه روابط با ایران و توسعه مبادالت تجاري نمود

فروخـت.  روند ادامه نیافت و برزیل به سمت عراق کشیده شد و تجهیزات نظامی بـه آن کشـور  
]عقد قـرارداد [حتی یکی از نویسندگان برزیلی معتقد است که در هنگام جنگ، برزیل عالوه بر 

کرد و با توجه زمان تجهیزات نظامی به عراق نیز صادر میفروش هواپیماهاي توکانو به ایران، هم

م. 1988ی صـلح اسـتکهلم (سـیپري)، ایـران در سـال      المللنیب. طبق اطالعات موجود در بانک اطالعاتی مؤسسه تحقیقات 1
م. آنها را دریافـت کـرد.  نگـاه    1989-1991ي هاسالرا به برزیل داد و در 312هواپیماي توکانوي فروند 25سفارش خرید 

کنید به:
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php (last access: 27 june 2014)
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.دادش مـی به دوري این کشور از منطقه درگیري نظامی، خلبانان هر دو کشور را در برزیل آموز
)Silva Preiss, 2011:47(

سیاسـی اسـت کـه    بـه لحـاظ  این دوره در حقیقت دوره رکود نسبی در روابط دو کشور 
. بـا ایـن   نشأت گرفتـه بـود  که علیه ایران جریان داشت، المللیاي و بینعمدتاً از شرایط منطقه

ها صورت و اصالح نگرشدر این دوره سفرهایی سیاسی از ایران به برزیل به منظور گفتگو حال، 
در زمینـه تجـاري و   بـه ویـژه  هـا و سـفرهایی از سـوي مقامـات برزیلـی      گرفت و متقابالً تماس

پذیرفت.اقتصادي انجام 

هاي پنجم تا هشتم): دوره آغاز توسعه روابط. دوره اولیه پس از جنگ (دولت2
اکبـر هـاي  تکه دوره روي کار آمدن دولـ ش. 1384از خاتمه جنگ تا حدود سال پس

سـازندگی و  هـاي  دولـت معـروف بـه   و بـه ترتیـب   خاتمی در ایران محمد و رفسنجانی هاشمی 
اصالحات بود، به نوعی آغاز بهبود مجدد روابط ایران و برزیل اسـت. در ایـن دوره واردات نفـت    

هاي پایانی جنگ و سه الی چهار سال اول پـس از . در سالیابدافزایش میایران از سوي برزیل 
هـایی در جهـت   چه بیشتر نظام جمهوري اسالمی ایـران، دو کشـور گـام   تثبیت هردر پیآن و 

ایجاد آهنگی موزون در روابط دوجانبه برداشتند و بـازار پرجاذبـه ایـران بـراي خـدمات فنـی و       
مهندسی در دوران بازسازي، باعث جلب توجه بیشتر برزیل به ایران شد. 

علیه ایران، برزیل تصـمیم گرفـت کـه بـراي تشـکیل      از پایان جنگ عراقپسچند ماه 
مهـر  4کند. این یادداشـت تفـاهم در تـاریخ    ءکمیسیون مشترك با ایران، یادداشت تفاهم امضا

. (همـان) دسـی رءدر زمان ریاست جمهوري جوزه سارنئی به امضـا 1988سپتامبر 26/ 1367
هاي فنی برزیل برزیل که منتقد کمکبعد از سارنئی نیز فرناندو کولور دملو، رئیس جمهور وقت

از جنـگ  پسآمیزي را با ایران که روابط آرام و صلحتا به عراق در دوران جنگ بود، تالش نمود 
ند. برگزاري سـه کمیسـیون مشـترك    کدر شرایط فنی و اقتصادي نامناسبی قرار داشت، برقرار 

و توسعه روابط با محوریـت  برازیلیاـتهرانا ـ به ترتیب در برازیلی/ 1367-1371هايبین سال
نیـز  1370بهمن 30هاي اقتصادي و تجاري در همین چارچوب قابل توضیح است. در همکاري
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زمینـه توسـعه   نمـودن فـراهم هاي کشـاورزي دو کشـور بـراي    یادداشت تفاهمی بین وزارتخانه
. دسیرءها به امضاهمکاري

سـفري  1370خـرداد  10وقـت ایـران در   اکبر والیتی وزیر خارجـه  در همین دوره، علی
انجام داد و با فرانسیسکو رزك همتاي برزیلی خود براي توسعه روابط دو کشور به برزیل رسمی 
تیرماه همان سـال دو کشـور بـا تبـادل     19د. به دنبال مذاکرات و پیامد این سفر، در کررایزنی 

درآوردنـد. در  ءخدمت را به اجـرا یادداشت رسمی لغو روادید براي دارندگان گذرنامه سیاسی و 
همین سال رزك وزیر خارجه برزیل در دولت فرناندو کولور نیز به جمهوري اسالمی ایران سـفر  

رتبه برزیلی به ایران در دوره پس از انقالب بود. که اولین سفر یک مقام عالیکرد
برزیـل از ایـران   ویـژه واردات  و بـه ایران و برزیـل ها ارزش مبادالت تجاري در این سال

607حـدود  ش. 1368. ارزش متوسط مبـادالت تجـاري دو کشـور کـه در سـال      فتافزایش یا
که در روابط دیسرمیلیارد دالر3/1به بیش از ش. 1370-1372هاي میلیون دالر بود، در سال

در پـی در همـین سـه سـال    افـزون بـر آن،  سـابقه بـود.   از انقالب تا آن زمان بیپسدو کشور 
میلیـون دالر بـه نفـع    500رات نفت ایران به برزیل، تراز تعامالت تجاري دو کشور بیش از صاد

برزیل از یک سـو بـه اهـداف اقتصـادي     نکهیاباتوجه به ش. 1373کشورمان بود. البته در سال 
هاي بازسازي محقق نشد ها براي مشارکت آن کشور در پروژهخود در ایران دست نیافت و وعده

المللی بر ایران، روابط مجـدداً رو بـه سـردي گذاشـت و     یگر با افزایش فشارهاي بینو از سوي د
میلیـون دالر  552و حجم مبادالت تجـاري دو کشـور بـه    دسیر3/1به برزیل به ایرانصادرات 

کاهش یافت. همچنین با قطع واردات نفت برزیل از ایران، موازنه تجاري دو کشور بـه مـرور بـه    
به بعد همواره این موازنه بـه نفـع برزیـل    ش.1377به نحوي که از سال کرد،نفع برزیل تغییر 

)desenvolvimento.gov.br: DEAEX(.بوده است
عمیق نبـودن درك مواضـع دو کشـور، رکـود     اعتماد، ارتباط و رایزنی دوجانبه وکاهش 

جـه وقـت   مجدد روابط براي مدت چند سال را در پی داشت. لوئیس فیلیـپ المپریـا وزیـر خار   
خـاتمی رئـیس   محمـد  از مواضـع  1برزیل در دوران ریاست جمهوري فرناندو هنریـک کـاردوزو  

)PSDBگراي سوسیال دموکرات برزیل (. عضو حزب راست1
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هاي ایرانی نیز مورد توجه قـرار  جمهور وقت ایران در مورد خاورمیانه استقبال نمود که در رسانه
,Preiss(.گرفت بـه عنـوان سـال    م. 2001گـذاري سـال   نـام برزیـل از  همچنـین  )2011:48

پـس از و متعاقـب آن  کـرد ها که به پیشنهاد ایران صورت گرفته بود، اسـتقبال  دنگفتگوي تم
چنـد  م.2005در مجمع عمومی سـازمان ملـل در سـال    1هاائتالف تمدنپیشنهاد ایدهتصویب 

و این کشور فعاالنه در سـمینارهاي مشـابه در دیگـر    شد در برزیل برگزار زمینهسمینار در این 
کشورها نیز شرکت کرد.  

همچنین دو کشور سازوکار گفتگوهاي سیاسی در سطح معاونین وزراي خارجه را که بـا  
آغاز شـد، فعاالنـه دنبـال    1379خرداد 22در معاون وزیر خارجه برزیل به تهران سفر کانابراوا

ده است. شهاي دو کشور برگزار اي در پایتختنوبت و به صورت دوره8نمودند و تاکنون در 
مجوز فعالیت براي اکتشـاف نفـت در   ش.1382از سال (پتروبراس)یل شرکت نفت برز

نیز دو کشور یادداشت تفاهم براي توسعه روابط تجاري ش.1383ایران را کسب کرد و در سال 
تـرین شـریک تجـاري برزیـل در     رساندند. با توسـعه روابـط تجـاري، ایـران بـه بـزرگ      ءبه امضا

کند. رات به کشورهاي این منطقه را جذب می% صاد20که خاورمیانه تبدیل شده است 

. روابط ایران و برزیل در دهه سوم پس از انقالب تاکنون: دوره توسعه روابط دو کشور  3
بـه منظـور  در نگرش کلی بزریل بازار قابل توجه ایران براي صادرات برزیل باعث شد که 

داراي پیشـین  که بـا دولـت   ش. 1384حتی با تغییر دولت در ایران در سال همکاري با ایران، 
شود.رویکردهاي متفاوتی بود، تغییري ایجاد ن

هاي قبل شـروع شـده بـود، بـا     در این دوره به دنبال توسعه روابط دو کشور که در سال
مشاهده اي و داخلی در هر دو کشور، توسعه بیش از پیش روابط وقوع تحوالتی در سطح منطقه

1. Alliance of Civilizations
ها و بـه  برداشتگرایی، رفع پیشداوري و سوءم. و با هدف مقابله با افراط2005این ایده به پیشنهاد رئیس جمهور اسپانیا در سال 

، هـر سـاله در یکـی از کشـورها     »هـا گروه دوستان ائتالف تمـدن «تشکیل و بادسیویژه گفتگوي بین اسالم و غرب به تصویب ر
م. نیـز سـومین   2010المللی در همین زمینه و در  مـی  م. سمیناري بین2007شود. در سال طه برگزار میبسمیناري در این را
خصوص نگاه کنید به: برزیل برگزار شد. براي اطالعات بیشتر در این يها در شهر ریودوژانیرومجمع ائتالف تمدن

http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_of_Civilizations (last access on 16 September 2013)
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توان به مواردي همچون تحـرك قابـل توجـه در    وره جدید میترین مشخصات دمهماز . شودمی
روابط سیاسی و اقتصادي، افزایش حجم تعامالت تجاري، برگزاري جلسات رایزنی سیاسی میان 

رتبه میان دو کشور اشاره نمود. هاي عالیمعاونین وزراي خارجه و تناوب تبادل هیأت
با هـدف  برزیلط از جمله از سوي در روابتحرك سیاسی دوره جدیدي از ،در این مقطع

ارتباطات با مقامات دولتی و بخش خصوصی و نیز ارتباطات به منظورو توازن سیاسی و تلطیف 
. بـه عنـوان مثـال در هنگـام طـرح      شـود دیـده مـی  فرهنگی در جهـت اعتمادسـازي و تفـاهم   

ش.1382هاي حقوق بشري علیه کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل که از سال قطعنامه
به بعد هر ساله از سوي کانادا و دیگر کشورهاي غربی مطرح شده است، به جز سال اول، برزیل 

) شیب تند توسعه روابـط دو کشـور   un.org(.ها رأي ممتنع داده استهر سال به این قطعنامه
و اقتصادي و همچنین امضـاي اسـناد و   رتبه سیاسیهاي عالیدر این مدت از نظر تبادل هیأت

ش. 1387سـابقه بـوده اسـت. در سـال     بیپیشینهاي گوناگون در قیاس با دورههاينامهتوافق
بـا  وزراي خارجه دو کشور در حاشیه اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملـل در نیویـورك   

نـوامبر  2/ 1387آبـان  12مالقات کردند و سپس سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل در یکدیگر 
-26/ 1388فـروردین  5-6متکی وزیر خارجه ایران در منوچهر و متقابالًآمد به تهران 2008

سـال  16از حـدود  پـس آمد وزراي خارجه وبه برزیل سفر کرد که این رفت2009مارس 25
1991ش. /1370گرفت. سفر قبلی وزیر خارجه ایران به برزیل و بالعکس در سـال  صورت می

بود. عالوه بر مالقـات وزراي خارجـه دو کشـور در تهـران، برازیلیـا و یـا در مقـر        انجام شدهم. 
وزیـر  و میگل جـورج 1388اسفند علوم و فناوري برزیل در وزیر المللی، رزنده هاي بینسازمان

ایـن،  بـر  افزون . کردندبه تهران سفر 1389فروردین آن کشور نیز در توسعه و صنایع و تجارت 
. میابودهشاهد سفر چندین هیأت ایرانی در سطوح مختلف به برزیل 

هـا از تحـوالت مهـم و نقطـه     جمهوري دو کشور در این سـال بدون شک مالقات رؤساي
در 1388جمهور دو کشـور در اول مهـر   بوده است. رؤسايایران و بزریلعطفی در تاریخ روابط 

ن ملل متحد در نیویورك با یکدیگر مالقات نمودند. حاشیه اجالس سالیانه مجمع عمومی سازما
رتبـه از مقامـات   تی عـالی أس هیـ در رأ2009نوامبر 23/ 1388آذر  2جمهور ایران در رئیس
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دوره بعد از انقالب صـورت  که براي اولین مرتبه در کردرسمی و بخش خصوصی به برزیل سفر 
. متقابالً دسیرءبه امضاهاي مختلفمینهسند همکاري در ز13در جریان این سفر و 1گرفتمی

بـه تهـران   2010مـی  15-17/ 1389اردیبهشـت  25-27جمهور برزیل در لوال داسیلوا رئیس
طـور کلـی از   . بـه دسیرءبه امضاسند همکاري بین دو کشور 14این سفر نیز طیکه کردسفر 
در ش.1390تـا سـال   دسـی رءکه توافقنامه فرهنگی بین دو کشـور بـه امضـا   ش. 1336سال 

هـاي اقتصـادي،   در حـوزه مـوارد دیگـر  سند در قالب موافقتنامه، یادداشت تفاهم و 53مجموع 
جمهـور دو  طی سـفر رؤسـاي  مضاء شده ه است. اسناد ادسیرءفرهنگی به امضاتجاري، بانکی و

.بوده استایران و برزیلشده در تاریخ روابط ء اسناد امضامعادل تمامکشور تقریباً
بیانیـه  «و کردشرکت در تهران15در اجالس گروه طی سفر لوال داسیلوا به تهران، وي 

اي ایران نیز با مشارکت سه کشور ایران، برزیل وفصل مسئله هستهدر مورد حل»تاریخی تهران
. هر چند این توافق که از سوي هر سه کشور (ایران، برزیل و ترکیه) بـه  سیدرءو ترکیه به امضا

هـاي غـرب   شد، بنا به دالیل سیاسی از سوي آمریکا و قدرتن توافقی تاریخی از آن یاد میعنوا
هاي لوال در این خصوص به ثمر ننشست. رد شد و در نتیجه تالش

هـاي سیاسـی و اقتصـادي در ایـن دوره،     همگام با توسعه روابط و افزایش تبـادل هیـأت  
بـه نحـوي کـه بـین     .شـود مشاهده مـی شور افزایش قابل توجه حجم تعامالت تجاري بین دو ک

میلیـون دالر  500حجـم تجـارت دو کشـور از    م.2002-2012ش. / 1380-1390هايسال
. برزیـل بـه تنهـایی بـیش از نیمـی از کـل       دسیمیلیارد دالر ر2/2براي اولین مرتبه به بیش از 

و بخـش  bernama.com(2(تجارت ایران با تمام کشورهاي آمریکاي التـین را در اختیـار دارد   
گیـرد. بـه عنـوان مثـال در سـال      زیادي از صادرات برزیل به خاورمیانه نیز به ایران صورت مـی 

این کشور به کل منطقه خاورمیانه بوده صادراتکل %29صادرات برزیل به ایران حدود 2007

ود. ، محمدرضا شاه پهلوي به برزیل سفر کرده ب1344اردیبهشت 15. پیش از انقالب در 1
،2/2میلیارد دالر بود که از این بـین برزیـل بـا    4م. حجم کل تجارت ایران با تمام کشورهاي آمریکاي التین حدود 2012. در سال 2

:شوند. نگاه کنید بهمیلیون دالر شرکاي اصلی تجاري ایران محسوب می134میلیارد دالر و مکزیک با حدود 3/1آرژانتین با 
Iran's Trade With Latin America Remains Stable At US$4 Billion In 2012, available at:
http://www.bernama.com.my/bernama/v7/wn/newsworld.php?id=975689 (last access: 06
Sep. 2013)
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شـامل  ترین اقالم صادراتی برزیـل بـه ایـران را محصـوالت کشـاورزي     ها مهماست. در این سال
%) 3%) و گوشــت مــرغ (9%)، ســویا و مشــتقات آن (13%)، ذرت (32(شــکرین%)، 38گوشــت (

دادند. اقالم اصلی صادرات ایران نیز محصوالت پتروشیمی همچـون پروپـان و بوتـان    تشکیل می
,Mortean(مایع، پلی اتیلن، خشکبار و فرش بوده است  ذکر است که شایان. البته )2012:56

حجم م. 2012به نفع برزیل است. به عنوان مثال در سال ت، توازن تجاري شدیداًدر این تعامال
24میلیون دالر بود که صادرات ایران بـه برزیـل کمتـر از    207کشور دو میلیارد و دومبادالت 

میلیون دالر بوده است.  
هاي اريبیشتر به صورت روابط تجاري بود و به همکایران و برزیل تعامالت ،با این وجود

گذاري در دو کشور منجر نشده است. گرچه آماري واقعی مبنی بر اقتصادي پایدارتر و یا سرمایه
بخـش  امـا ،گذاري قابل توجه از سوي ایران در برزیل و یـا بـالعکس وجـود نـدارد    انجام سرمایه

منـد  گذاري در بخش کشاورزي برزیـل عالقـه  خصوصی ایران براي خرید معدن، زمین و سرمایه
تـوان  هاي خصوصی دو کشور میاست. از معدود موارد آغاز نوعی همکاري اقتصادي بین شرکت

به مونتاژ خودرو گل توسط شاخه برزیلی شرکت فولکس واگن از طریق شرکت کرمـان خـودرو   
همچنین چند شرکت خصوصی دیگـر برزیلـی بـراي    م. اشاره کرد 2003-2009هاي بین سال

و چند ایرانی نیز به ایجـاد مراکـز فـروش فـرش و دیگـر صـنایع       1رانحضور و فعالیت در بازار ای
اند. دستی ایرانی در برزیل اقدام نموده

توسعه روابط دو کشوريهانهیزمعلل و 
ایـن  م.1985ت برزیل بـه دموکراسـی در سـال    از بازگشپسویژه طی دو دهه اخیر به

از ثبـات سیاسـی و رشـد    و اجتماعیسیاسی، اقتصاديگوناگونکشور به مرور با رفع مشکالت
اي در سطوح منطقهبرزیل اقتصادي خوبی برخوردار شده است و همین امر باعث ارتقاي جایگاه 

هـاي  نقش خـود را در عرصـه  کهاندو مقامات برزیلی نیز تالش نمودهاست المللی گردیده و بین

هاي یکی از برندهاي معروف لوزم خانگی برزیلی بـه نـام ترامونتینـا و برنـد بسـتنی      توان به افتتاح شعبهیدر این زمینه م.1
یوگوبري اشاره نمود. 
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ءقدرت نوظهور جهانی ارتقـا اي افزایش داده و به سطح یک سیاسی و اقتصادي جهانی و منطقه
المللـی  اي و بـین هاي منطقهدهه گذشته در عرصهطیهاي این کشور یابند. بسیاري از سیاست

الملـل  همچون تالش براي ایفاي نقش بیشتر در مسائل خاورمیانه و تالش براي اصالح نظام بین
اصـلی در صـحنه   نزدیکـی بـه بـازیگران    هاي بیشتري از سوي برزیل بـه منظـور  فعالیتموجب 

المللـی شـده اسـت.    فعـال در مسـائل مهـم بـین    نسـبتاً اي و حضـور  مذاکرات جهانی و منطقـه 
در سیاست خارجی برزیل در دولت لوال داسیلوا رئیس جمهور سابق برزیـل  رویدادهاي برجسته

و ایجاد تحرك در مناسبات دوجانبه با جمهوري اسالمی ایران نیز در همین راستا قابـل تحلیـل   
ده اسـت.  شـ اي برزیل با خاورمیانه بیشـتر  در تعامالت منطقهایراناهمیت ،ست. در این مقطعا

ن چند موضوع مختلف از سوي ایران و برزیل بوده است که دسیاین توسعه روابط نتیجه به هم ر
توان به شرح ذیل مورد اشاره قرار داد: را میآنهابرخی از 
گیري تـنش در مـورد   می ایران با غرب و اوجکاهش نسبی سطح روابط جمهوري اسال-

.ايمسئله هسته
و فشارهاي اقتصادي و سیاسی غرب بر جمهـوري اسـالمی ایـران و نیـاز بـه      هاتحریم-

.بازارهاي جدید براي واردات و صادرات و شرکاي جدید
نگاه جدید سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران در توسـعه روابـط بـا کشـورهاي      -
.التینآمریکاي 
هـاي  پایان جنگ سرد و کاهش توجه آمریکا به آمریکاي التین در نتیجه پایان رقابـت -

از پـس ایدئولویک ناشی از آن و توجه بیشتر آمریکا به منـاطقی همچـون خاورمیانـه بـه ویـژه      
.سپتامبر11حمالت 
اه گرا در آمریکاي التین و تضعیف نسبی جایگـ هاي چپروي کار آمدن موجی از دولت-

.آمریکا در این منطقه
ثبات نسبی سیاسی و رشد اقتصادي برزیل و تالش این کشور براي تبدیل این ظرفیت -

.المللیاي و وارد شدن به مسائل مهم بینبه قدرت سیاسی فرامنطقه
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المللی و تـالش  آفرینی در سیاست خارجی و امور بینعالقه خاص لوال داسیلوا به نقش-
.ايکشور به سخنگوي کشورهاي جنوب، در حـال توسـعه و  در سـطح منطقـه    براي تبدیل این 

)Gonçalves, 2012:295-6(
1جنوب توسط برزیل.ـ پیگیري سیاست توسعه روابط جنوب-

هـا، منـافع و تحـوالت در مـدت     پوشانی انگیزهدر نتیجه همین همروابط سیاسی دو کشور 
هـاي مختلـف   ا شاهد بود و روابط و تعامالت در عرصـه کوتاهی توسعه بسیار تند و سریعی رنسبتاً

طور خـاص در  گیري توسعه روابط دوجانبه بهتجاري، اقتصادي و سیاسی گسترش یافت. البته اوج
دولت دوم لوال ـهاي ششم و هفتمتر باشد که گفته شود در سالو شاید مناسبـ سه سال پایانی  

بوده است. با پایان دور دوم ریاست جمهوري لوال و برگزاري انتخابات ریاست جمهـوري در برزیـل   
جیلما روسف نامزد حزب کارگر (حزب آقاي لوال و بـا حمایـت وي) بـه    2010اکتبر / 1389آبان 

فت. ریاست جمهوري را در اختیار گر2011ژانویه 1/ 1389دي 11و از دسیپیروزي ر

هاتکمیلیهاي ایران و برزیل: همانداز همکاريج) چشم
بـه  ترین کشورهاي منطقه خاورمیانه و آسـیاي غربـی  از برجستهجمهوري اسالمی ایران 

هاي اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی محسـوب    اقتصاد، وسعت، جمعیت و بسیاري شاخصلحاظ
ششمین اقتصـاد جهـان و   ،ر پرجمعیتبه عنوان پنجمین کشونیز شود. از سوي دیگر برزیل می

کل وسـعت منطقـه آمریکـاي    %40حدود ترین کشور آمریکاي التین با در اختیار داشتن وسیع
بـا توجـه بـه جایگـاه دو کشـور و      بر این اسـاس،  جنوبی جایگاه بسیار مهم در این منطقه دارد. 

کـه  را به نحوي برزیلایران وهاي همکاري توان حوزههاي قابل توجه توسعه داخلی میظرفیت
اي و دوجانبـه مـورد   المللی، منطقـه منافع متقابل هر دو طرف را تأمین نماید، در سه سطح بین

بررسی قرار داد: 

تري دارد. ایـن کشـور   جنوب در تاریخ دیپلماسی برزیل سابقه طوالنیـهاي جنوب . الزم به ذکر است که سیاست همکاري1
را اعالم نمود کـه حتـی در دوران حکومـت نظامیـان نیـز بـه ویـژه در مـورد         » تقلسیاست خارجی مس«م. 1961در سال 

)Silva Preiss, 50(خاورمیانه و آفریقا ادامه یافت. 
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هاي همکاري در سطح دوجانبه. حوزه1
. وجـود بـازار بـزرگ    استترین زمینه همکاري دو کشور عرصه دوجانبه بدون شک، مهم

دیده رو بـه رشـد و   طبقه متوسط آموزش1وداً یک تریلیون دالري،میلیون نفري، اقتصاد حد75
هـاي  هاي نوین در ایران یکی از عرصـه ویژه در علوم و فناوريهاي علمی و فناوري بهتوانمندي

. استقابل توجه همکاري دو کشور 
در حال حاضر برزیل برخی اقالم مصرفی مورد نیاز ایران از جمله گوشت گوسـاله، مـرغ،   

ایران بعد از روسـیه بـه دومـین واردکننـده بـزرگ      وکند، سویا و روغن سویا را تأمین میشکر
ترین خریداران ذرت از برزیل تبدیل شده است. در نتیجـه توسـعه تعـامالت و    گوشت و از بزرگ

ه است دسیمیلیارد دالر ر2هاي اخیر، حجم مبادالت تجاري دو کشور به بیش از روابط در سال
هاي موجود رقم ناچیزي است و در صورت وجـود  ا توجه به حجم اقتصادي و پتانسیلکه البته ب

بیشتر افزایش یابد.،مدتانیمتواند در اراده سیاسی و اجراي توافقات، این رقم می
تواند بین هایی است که میهاي اقتصادي از جمله حوزهبر عرصه تجاري، همکاريافزون 

هاي بسیاري را عنوان یکی از اقتصادهاي نوظهور جهانی، فرصتدو کشور صورت گیرد. برزیل به 
کنـد.  معـدن فـراهم مـی   صـنعت و کشاورزي، ازجمله هاي مختلف گذاري در حوزهبراي سرمایه

ماننـد هاي قابل توجه است و کشـورهایی  هاي کشاورزي وسیع از دیگر حوزهامکان خرید زمین
تقابالً در ایـران نیـز بـه عنـوان کشـوري بـزرگ،       دارند. معرصهچین حضور بسیار فعالی در این 

هـاي قابـل تـوجهی بـراي بخـش صـنعتی و       پرجمعیت و طبقه متوسط رو به افـزایش، فرصـت  
گذاران برزیلی وجود دارد. سرمایه

پیشـرفته اسـت و   »سوپرتوکانو«برزیل در زمینه تولید هواپیماي تجاري و نظامی سبک 
از بوئینـگ، ایربـاس و   ـ پـس یدکننده هواپیما در جهان  چهارمین تول2»امبرائر«شرکت برزیلی

رشـد  در پـی ویـژه  میلیون نفري برزیل به200شود. بازار بزرگ محسوب میـبومباردیر کانادا
تواند جایگاه خوبی براي صادرات کشورمان باشد که تاکنون به سریع و افزایش طبقه متوسط می

م. به بـیش  2011المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران برمبناي برابري قدرت خرید، در سال . طبق گزارش صندوق بین1
هاي بعد این رقم، روندي نزولی داشته است. ند در سال؛ هر چدسیاز یک تریلیون دالر ر

2 . Embraer
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یافته مؤثري انجـام نشـده اسـت. همچنـین     سازماندلیل دوري و یا عدم شناخت مناسب، اقدام 
رسد. کود شیمیایی نیز مناسب به نظر میوشیمی ایران وبازار این کشور براي تولیدات پتر

هـاي سـودمندي را در   تواننـد همکـاري  بر عرصه اقتصاد و تجارت، دو کشـور مـی  افزون
رغـم  هـاي اخیـر بـه   ر سـال علمی و فناوري داشته باشند. جمهوري اسـالمی ایـران د  هاي زمینه
هاي نوین همچون نـانو و  المللی، دستاوردهاي خوبی در علوم و فناوريها و فشارهاي بینتحریم

پوشـانی  توجه به همهاي بنیادي داشته است که باسلولو تکنولوژي، بیوپزشکی، هوا و فضا وبی
یکـدیگر توانند با و کشور میهاي دولت برزیل، دانشمندان دمندي و اولویتها با عالقهاین عرصه

تحـت  ها و در عرصـه کشـاورزي   همکاري داشته باشند. متقابالً برزیل نیز در برخی از این حوزه
دسـتاوردهاي چشـمگیري داشـته اسـت.     "امبراپـا "مؤسسه تحقیقات کشاورزي برزیـل  پوشش

کصـد هـزار   دولت برزیل براي اعزام ی"دانش بدون مرز"همچنین تقویت حوزه آموزش و برنامه 
هاي خاص در برزیل از دیگر موضوعاتی است د و دانشجو در رشتهادانشجو به خارج و جذب است

هاي داراي مزیـت نسـبی مـورد توجـه قـرار      تواند براي همکاري دو کشور در برخی رشتهکه می
گیرد. کما اینکه در حال حاضـر نیـز جریـان ورود دانشـجویان ایرانـی بـراي ادامـه تحصـیل در         

کند.را طی میاههاي معتبر برزیل روندي صعودي دانشگ

المللهاي همکاري دو کشور در سطح بین. حوزه2
گرایـی و مـدافع   جانبـه سـرد، ایـران و برزیـل هـر دو مخـالف یـک      از پایـان جنـگ  پس 

المللـی  بر اصـالح سـاختارهاي قـدیمی بـین    شدند و هموارهالملل گرایی در نظام بینچندجانبه
تواننـد بـراي اتخـاذ مواضـع مشـترك و ارتقـاي جایگـاه خـود در         لذا دو کشور می.تأکید دارند

ساختارهاي جدید همکاري داشته باشند. در همـین راسـتا، جمهـوري اسـالمی ایـران رسـماً از       
هـاي  ده است. مخالفـت بـا سـالح   کرعضویت دائم برزیل در شوراي امنیت سازمان ملل حمایت 

آمیز از انـرژي  اي و عدم اشاعه و استفاده صلحخلع سالح هستهکشتارجمعی، تأکید بر توازن در 
هـر دو کشـور در نهادهـاي    ،بـر ایـن  افـزون اي از دیگر نقـاط اشـتراك دو کشـور اسـت.     هسته

حمایت بر این اساس،کنند. فعال داشته و براي تقویت آن تالش میيالمللی مختلف حضوربین
کما اینکـه تـاکنون   تواند مدنظر قرار گیرد،هادها میاز مواضع یکدیگر و حمایت متقابل در این ن
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المللی و متقابالً حمایت حمایت ایران از نامزدهاي برزیل در نهادهاي بینگوناگونینیز در موارد 
هـاي  مخالفـت بـا قطعنامـه   نیـز  اي و آمیز هسـته برزیل از حق ایران براي استفاده از انرژي صلح

جانبه علیه ایران نشان داده شده است. هاي یکضدایرانی و گاهی مخالفت با تحریم

اي   هاي همکاري در سطح منطقه. حوزه3
، اقتصادي و سیاسیهاي هاي اخیر، توسعه حضور رسمی و شفاف ایران در زمینهدر سال

هاي در دستور کار سیاست خارجی جمهوري اسـالمی  تجاري در آمریکاي التین از جمله برنامه
گرچه در این مدت بیشتر شـاهد توسـعه روابـط سیاسـی بـا کشـورهاي چـپ        ایران بوده است. 
ایم و توسعه روابـط  ازجمله ونزوئال، کوبا، بولیوي و اکوادور بوده1گروه آلبامانندبولیواري منطقه 

ه دسیگرا در منطقه به جز برخی مقاطع کوتاه به سطح گروه اول نربا کشورهاي میانه و یا راست
توانند در ایـن حیطـه   به جایگاه مهم برزیل در آمریکاي جنوبی، دو کشور میبا عنایتاما.است

سیاسـی و  وبا یکدیگر همکاري داشته باشند. برزیل نیز بنا به دالیل مختلف اقتصادي، تجـاري 
تبار در این کشور که اغلب با کشورهاي عـرب منطقـه   میلیون عرب10حضور بیش از همچنین 

در این تالش داشته است. در خاورمیانه خود حضور تقویت براي رند، روابط تجاري و اقتصادي دا
توانند براي توسعه روابط ، دو کشور میتوجه به نقش غیرقابل انکار ایران در این منطقهبامیان، 

د. نداشته باشبا یکدیگر هاي سودمندي همکاري و رایزنیخاورمیانهها در و یا کاهش تنش
هاي اخیر براي توسعه حضور خود در آسیاي مرکزي و قفقاز سالعالوه بر این، برزیل در 

حاضر در قزاقستان سفارت دارد و احتماالً بـه زودي در  در حال.نیز اقداماتی به عمل آورده است
بـا دیگـر کشـورهاي    روابطو در پی توسعه 2ازبکستان و افغانستان نیز سفارت دایر خواهد نمود

ند، هسـت محصور در خشکی خاورمیانه نکه اکثر کشورهاي منطقه این منطقه است. با توجه به ای
هاي مناسـب ریلـی و   با در اختیار داشتن جایگاه جغرافیایی استراتژیک و زیرساختایرانکشور

، ابـ آلیـا  »هاي آمریکاي التـین اتحاد بولیواري ملت: «)Aliança Bolivariana para as Américas-ALBA(ابآل. 1
بر اندیشه همگرایی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشورهاي آمریکاي التین و کارائیـب و  المللی مبتنیسازمان همکاري بین

کشور اکوادور، آنتیگوا و باربادو، بولیوي، کوبا، دومینیکا، نیکاراگوئه، سنت وینسنت و گرینیداد و ونزوئال است. توافق 8شامل 
کشور دیگر به آن پیوستند. 7م. بین کوبا و ونزوئال امضاء شد و بعدها 2004سال اولیه ایجاد این سازمان در 

جز ارمنستان و ترکمنستان) در برزیل سفارتخانه دارند.(کشورهاي همجوار ایران همه. در حال حاضر 2
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جهت ترانزیت کاال بـه شـمال   را مسیر اقتصادي مناسبی از طریق خلیج فارس تواند اي میجاده
در اختیار تجار برزیلی قرار دهد. 

ایران و برزیلهاي روابط دوجانبه ) چالشد
تکمیلی بین دو کشور بـه معنـی   هاي مختلف همکاري و هماست که وجود عرصهآشکار

نظر نیست. همچنان که هیچ دو کشوري حتی اگر شریک راهبـردي یکـدیگر   وجود عدم اختالف
ان بـه عنـو  همبرزیل پوشانی صددرصد ندارد. ایران وها همحیطهشان در همه منافعنیز ،باشند
تحـوالت  ازجملـه المللـی  اي و بـین موضوعات منطقـه مستقل ممکن است در زمینههاییکشور

بـدون شـک   امـا ،حقوق بشر مواضع کامالً مشابهی نداشته باشـند وخاورمیانه، مسئله فلسطین
این ت دارد،بنا بر این آنچه اهمیهاست. آننظر دو کشور بسیار بیشتر از افتراق نظرموارد اشتراك

نظرهـا تـالش   بر منافع و مواضع مشترك براي کاهش اخـتالف ءاست که بتوان با شناخت و اتکا
و به گسترش روابط مبادرت نمود. کرد 

رغـم  نظرها بین دو کشور و بهوجود برخی اختالفاین نکته را باید خاطرنشان کرد که با 
هـایی در  جانبه ایران و برزیل با چـالش هاي اخیر، روابط دوتحوالت مثبت صورت گرفته در سال

ها در سطح دوجانبه و درك متقابل از مواضع و برخی شاخصهموجودیتیا عدم موجودیتقالب 
که براي تضمین روابطی پایدار و درازمدت باید مدنظر قرار گیرنـد.  مواجه استجایگاه دو کشور 

قرار داد: توان به شرح ذیل مورد اشارهها را میترین این چالشمهم
توان در مسـیر نهادینـه نمـودن روابـط دو کشـور      اولین چالشی که می:چالش سیاسی

هـا و منـافع   تکمیلـی هـم زمینـه برشمرد، چالش سیاسی و فقدان اجماع داخلی در دو کشور در 
اي و دوجانبه وجـود دارنـد   المللی، منطقهدر سطوح بینفراوانیهاي چه حوزهمتقابل است. اگر

تـا  امـا کرد،منافع ملی متقابل دو کشور را تأمین خواهند ایران و برزیل،ورت همکاري که در ص
رتبه، میانی و حتی سطوح کارشناسـی و نخبگـان دو کشـور نسـبت بـه      زمانی که مقامات عالی

انتظـار  توان حمایت جدي آنها از توسعه روابط را سودمندي متقابل این روابط اقناع نشوند، نمی
ها و منافع متقابل تکمیلیت عدم ایجاد اجماع داخلی و درك متقابل از وجود همداشت. در صور
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اي و در نتیجه تحوالت موقت داخلی و خارجی در دورهروابط در دو کشور، هر چند ممکن است 
این روند نهادینـه نبـوده و بـا تغییـر افـراد،      ، امامند توسعه یابدو یا حضور مقامات و افراد عالقه

باز خواهد گشت.روال پیشینهمان مجدداً به
وآمدهاي سیاسی ذکر در این زمینه ضرورت تحرك بخشیدن به رفتشایستهنکته دیگر 

کننـده اراده سیاسـی   بر اینکه بیانافزونوآمدها رتبه بین دو کشور است. این رفتعالیمقامات 
ی بـراي توسـعه   هاي خصوصتوسعه روابط است، باعث دلگرمی و تشویق بخشبه منظورطرفین 
توانـد  و مـی شودیمهاي یکدیگر ها با همتایان خود و همچنین ارائه شناخت از ظرفیتهمکاري

برخی موانع موجود را نیز رفع نماید.  
ایـران و برزیـل   دومین چالش جدي در مسـیر پایـدار نمـودن روابـط     چالش اقتصادي:

يت. یکی عدم توازن تجـاري و دیگـر  چالش اقتصادي است. این امر از دو زاویه قابل بررسی اس
ایـران و  ي رچه در حال حاضـر تعـامالت تجـا   عدم تنوع رابطه اقتصادي و تجاري دو کشور. اگر

این امر ناشی از همکـاري اقتصـادي دوجانبـه    اما،ه استدسیمیلیارد دالر ر2به بیش از برزیل
و مـواد اولیـه و نـه کاالهـاي     واقعی نیست. بلکه از یک سو این مبادالت، صرفاً صـادرات کاالهـا   

ساخته شده است و از سوي دیگر نیـز عـدم تـوازن شـدیدي در ایـن مبـادالت وجـود دارد. در        
بـه  ،توازن تجاري دو کشور همواره به نفع برزیـل بـوده اسـت   ،به بعدم. 2002حقیقت از سال 

1ط به بـیش از  طور متوسبهم.2004از سال ایران و برزیلنحوي که عدم توازن موازنه تجاري 
به عنوان مثال از .ه استدسیمیلیارد دالر ر2به بعد به بیش از م.2010میلیارد دالر و از سال 

صـادرات ایـران بـه برزیـل     م.2012میلیون دالر مبادالت دو کشور در سـال  207میلیارد و 2
دود به چند قلم حجم صادرات برزیل به ایران نیز محبیشتر میلیون دالر بوده است. 24کمتر از 

میلیارد دالر کـاال از  50محصوالت کشاورزي است. این در حالی است که ایران سالیانه بیش از 
کند و فهرست متنوعی از کاالهاي صادراتی دارد. لذا چنانچـه دو کشـور   انواع مختلف را وارد می

سـازي ایـن   تـوازن و مسـازي اي جز متنـوع بخواهند روابطی بادوام و نهادینه داشته باشند، چاره
دچار فراز و فرودهاي آنها ترین تحولی، روابط تعامالت وجود ندارد. در غیر این صورت با کوچک

و اجـرا  اسـت  هاي سازمان ملـل علیـه ایـران را پذیرفتـه     چه تحریمشود. برزیل اگرناگهانی می
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پـذیرد. بـا ایـن    جانبه نیست و آن را نمیهاي یکاست که موافق تحریمکردهاعالم ، اماکندمی
هـایی  حتی در حـوزه یها باعث شده است که تجار برزیلوجود تبلیغات گسترده در مورد تحریم

شود نیز با احتیاط بیش از حد اقدام کنند که خود مـانعی جـدي بـراي    ها نمیکه شامل تحریم
یل بـه  توسعه روابط است. این در صورتی است که حتی خرید و واردات برخی اقالم صادراتی برز

هـا  که خود باعث افزایش هزینـه پذیردصورت میو حتی اروپایی ثالثایران از طریق کشورهاي 
شود.می

توجه دیگر اینکه در برزیل، تجارت و اقتصاد بیشتر در اختیار بخـش خصوصـی و   شایاننکته 
عه هـا نـدارد. لـذا بـراي توسـ     اي در ایـن حـوزه  هاي چندملیتی است و دولت دخالت گستردهشرکت

برقـراري  در زمینـه ها، بیشـتر  اقتصادي و تجاري باید به جاي ورود دولت به این عرصههايهمکاري
تالش شود.  مراکز مشابههاي بازرگانی و ارتباط بین بخش خصوصی دو کشور از طریق اتاق

پذیر ایران و برزیل هر دو به عنوان کشورهایی در حال توسعه، سرمایهفرجام سخن اینکه
هـاي خـارجی   شوند و براي کمک به روند توسعه داخلی خود نیازمند جذب سرمایهمیمحسوب

هـاي مـورد عالقـه در کشـور     توانند در حوزههستند. با این وجود، بخش خصوصی دو کشور می
گذاري کنند. البته بدیهی است که توسعه روابط سیاسی بین به صورت مشارکتی سرمایهيدیگر
وجود اراده سیاسی و اعتمـاد بخـش بـراي    انگریبتواند رتبه میاي عالیهتو تبادل هیأها دولت

بخش خصوصی باشد.
هزار کیلومتر فاصـله  10و با بیش از گانهایران و برزیل در دو قاره جدا:فقدان شناخت

اما هاي اخیر، رتبه در سالاند. به رغم گسترش ارتباط مقامات سیاسی عالیاز یکدیگر قرار گرفته
ندارنـد.  کشـور مقابـل  و کشور اطالعات و شناخت کافی از تاریخ، فرهنگ، هنر و سـابقه  دمردم

شناسند و نگاه غالـب در  میمواردي اینگونهاغلب در ایران، برزیل را از دریچه فوتبال، آمازون و 
بـه  .هاي غربـی اسـت  نیز از کانال اطالعات جانبدارانه رسانهکنونیجامعه برزیل نسبت به ایران 

ي که حتی در بین قشر دانشگاهی نیز معموالً اطالعـات صـحیحی از تحـوالت اقتصـادي و     نحو
هاي فرهنگی، ها و مناسبتتوان از طریق برگزاري همایشاجتماعی ایران معاصر وجود ندارد. می

پخـش فـیلم تـا    هـاي دانشـگاهی و  اي، انتشار و ترجمه کتب و مقاالت، همکارياقدامات رسانه
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تواند از دیگر اقدامات در این . گسترش جهانگردي نیز میکردناخت بهتر کمک حدي به ارائه ش
مسیر باشد. هر چند در طی دهه اخیر حجم بازدیدهاي گردشگري بین دو کشور افزایش یافتـه  

م.2011نفـر در سـال   3000نفر در یک دهه قبـل بـه بـیش از    300و از سالیانه حدود است 
,Mortean(.ه استدسیر اندك است. بسیار این رقم ،با این وجود)2012:72

گیرينتیجه
هاي موجود براي همکاري ایران و برزیـل در سـطوح   تکمیلیها و همبا عنایت به ظرفیت

المللی که برخی از آنها در سطور فوق مورد اشاره قرار گرفـت،  اي و بینمختلف دوجانبه، منطقه
المللـی از سـوي دیگـر   در ابعـاد داخلـی و بـین   از یک سو و آهنگ رو به رشد جایگاه دو کشور

رویـدادهاي  انداز روشنی براي آینده روابط دو کشور متصور بود. با توجه بـه رونـد   توان چشممی
هاي آتی کـه حکایـت از   بینی تحوالت سیاسی و اقتصادي جهانی در دهههاي اخیر و پیشسال

کننده منافع طرفین باشد.تأمینتواند ارتقاي جایگاه دو کشور دارد، توسعه روابط می
اي دو طرفه و مبتنی بر خواست و اراده جانبه روابط، جادهسخن پایانی اینکه توسعه همه

سیاسی هر دو کشور است. در صورت وجود این اراده، تحکیم و نهادینه کـردن روابـط، نیازمنـد    
هاي اي مقابله با چالشبراجرایینگاهی درازمدت و فراتر از موضوعات مقطعی و همچنین اقدام 

هـاي طـرفین و ایجـاد    ن به روابط پایدار نیازمند شناخت صحیح از ظرفیـت دسیموجود است. ر
مبنی بر سودمند بودن توسعه روابط براي تأمین ایران و برزیل نظر بین نخبگان دو کشور اجماع

منافع ملی هر دو طرف است. 
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و مآخذ منابع 
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