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 تدوين و اجراي ديپلماسي اقتصادي: 

 بررسي تجربه برزيل

 
 

 
 

 

 چکيده

صدر مالحظات سیاستت   برزيل ازجمله كشورهايي است كه تحقق اهداف اقتصادي را در

خارجي خود قرار داده است. ديپلماسي اقتصتادي برزيتل بتر هايته اتحتاد بتا كشتورهاي        

شتورهاي ملتلد در   كجويانته  دستور كارهتاي ستل ه  در برابر  نَرمسازي موازنههیراموني، 

توستهه اقتصتادي در داختل     هیشتررد اقتصادي و  هاينابرابريالملل و كاهش اقتصاد بین

همگرايتي اقتصتادي در رمريکتاي نتتین، هیشتررد       تقويتت استوار است. در ايتن میتان،   

الملل از مهمتترين  وظهور در نظام بینهاي نهمکاري جنوب ت جنوب و همکاري با قدرت 

 ريند.اركان ديپلماسي اقتصادي برزيل به حلاب مي

 

 مقدمه

شدت اقتصادمحور شده شدن سیاست خارجي بلیاري از كشورها بهدر عصر جهاني

اند، بلکه است. الرته اين بدان مهنا نیلت كه مالحظات امنیت ملي به حاشیه رفته

ند. بر ارفته به مهضالت امنیتي مردل گرديدهد ضهیف رفتهثراتي اقتصادي و اقتصابي

اي به قدرت جهاني بان روند، توجه ويژه كوشند از نردبانهمین اساس كشورهايي كه مي

کي از اين يدارند. برزيل دي در عرصه سیاست خارجي مرذول ميموضوعات اقتصا

شود مهمترين موضوعات و روندهاي اقتصاديِ مي كشورهاست. در اين گزارش تالش
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اين چارچوب، ابتدا  موجود در سیاست خارجي برزيل مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد. در

 شود كه برزيلمي شود. سپس استدنلمي تشريح گزارشمرناي نظريِ به كار رفته در 

ش سوم اركان المللي چه جايگاهي دارد. در بخيك كنشگر فهال در عرصه بینعنوان به

شود. در هايان نیز، يك ارزيابي كلي از سیاست ديپلماسي اقتصادي برزيل تریین مي

 د.  شوه ميئخارجي اقتصادمحور برزيل ارا

 

 چارچوب نظري

يك ابزار تحلیلي براي تریین عنوان به را« مفهوم قدرت میانه»توان در اين گزارش، مي

هاي موجود نظام ديپلماسي اقتصادي برزيل به كار گرفت. اين انتخاب براساس واقهیت

در هرتوي مفهوم قدرت میانه . استالملل كنوني و جايگاه برزيل در ساختار رن بین

 اين نگرششود: نخلت رنکه، عنوان چارچوب تئوريك م رح ميمالحظات ذيل به

هاي روز جهان سازگاري دارد؛ دوم رنکه، مهنا كه با واقهیت نه است، بدينگراياواقع

شود هر رفتاري در عرصه روابد خارجي به بنیان است بدين مهنا كه فرض ميقدرت

زند، سوم رنکه، برهايه س ح ملي تحلیل استوار است، هشتوانه قدرت از هر دولتي سر مي

بلکه  ،دهدنظر قرار نمي درون دولت را مد درسازي هاي تصمیمبدين مهنا كه هويش

المللي تجلي صورت مواضع و اقدامات دولت در عرصه بیندادها را كه بهصرفاً برون

 دهد. يابد مورد توجه قرار ميمي

دارند؛  يبردهاي میانشود كه اونً توانمنديهايي اطالق ميقدرت میانه به دولت

الملل بینرود و كل نظام نان فراتر از يك من قه نمياي كه قدرت و منافع ملي رگونهبه

كنند و ويژه در بهد اقتصادي استقرال ميگرايي بهثانیاً از چندجانره ،گیردرا دربرنمي



 

 ___________________________________________________  

 

 

3 

عنوان شیوه بهینه به حداكثر رساندنِ منافع خود در عرصه سیاست قدرت نرم را به

عنوان قدرت میانه براي ا بهثالثاً خودشان نیز هويتشان ر ،كنندخارجي قلمداد مي

المللي به وسیله جامهه بینكنند و اين هويت بهالمللي تهريف ميمخاطران داخلي و بین

میانه از حیث  هايقدرتتوان گفت مي شود. براين اساس،رسمیت شناخته مي

 توانمندي، رفتار و هويت در قیاس با ساير كشورها متمايزند:

هاي متفاوتي را براي هرچند نويلندگان مختلف نلخه :مادي . توانمندي1

شدن دو مؤلفه گیرند، اما در عصر جهانيكار ميها بهدولتمادي گیري توانمندي اندازه

عنوان توانمندي عنوان توانمندي بالفهل و وسهت سرزمیني بهتولید ناخالص داخلي به

براساس اين دو روند. مار ميبه شمادي هاي توانمندي شاخصمهمترين صورت بالقوه به

اما بايد  ،شودمیانه محلوب مي عنوان قدرت، كشوري مثل برزيل بهشاخص مادي

شرط نزم براي رسیدن  ماديهاي توانمندياين خاطرنشان ساخت كه برخورداري از 

 ولي شرط كافي نیلت. ،يك دولت به جايگاه قدرت میانه است

هاي میانه هاي مادي، قدرتوانمنديعالوه بر برخورداري از ت . رفتار:2

گیرند، به قدرت نرم هیش مي عنوان الگوي رفتاري خود درگرايي را بهچندجانره

كنند در عرصه سیاست خارجي نوروري داشته باشند. اين همان ندند و سهي ميمعالق

الگوي رفتاري است كه سه شاخصِ كاتالیزور بودن، مديريت كردن و تلهیل كردن امور 

 المللي را در خود دارد.نبی

بلکه برحلبِ تهريفي كه از  ،میانه اين الگوي رفتاري را نه از روي خیرخواهي قدرت

كند و سیاست خارجي خود را براساس رونق در داخل و منفهت ملي خود دارد دنرال مي

سوي ديگر، اين الگوي رفتاري محاسن ديگري را برد. ازالمللي هیش ميعرصه بین بقا در
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المللي براي اي و بیندارد: نخلت رنکه در س وح ملي، من قهبه همراه نیز براي رنها 

رأي از هاي همسازي دولتكند؛ دوم رنکه از طريق همراهمیانه هرستیژ ايجاد مي قدرت

كشد؛ سوم رنکه رزادي عملِ كاهد يا حتي رن را به چالش ميهاي بزرگ مينفوذ قدرت

دهد؛ اين مي اي افزايشالمللي و من قههاي بینه را در سازمانمیان نهادي براي قدرت

 هاي میانه حداقل ديگر از جايگاهشان تنزل نکنند.د كه قدرتشوها باعث ميمزيت

داند و هم جامهه قدرت میانه هم خود را واجدِ جايگاه قدرت ِمیانه مي . هويت:3

ت میانه از طريق ايجاد شناسد. قدرالمللي اين جايگاهش را به رسمیت ميبین

فصل اختالفات از طريق حقوق ورمیز و تشويق حلزمینه رفتار ملالمت هنجارهايي در

عنوان كشوري كوشد خود را بهالمللي به جاي توسل به زور ميالملل و نهادهاي بینبین

ها را كه به دنرال باثرات سازي نظم جهاني است مهرفي كند و از اين طريق ساير دولت

ها در روابد دوجانره و مجامع گیريكند اين كشور را از طريق موضعمتقاعد مي

عنوانِ قدرت میانه مورد خ اب قرار دهند. اين شناسايي از طرف ساير المللي بهبین

المللي باعث تقويت هاي غیردولتي بینبلا سازمانالمللي و چههاي بینها و سازماندولت

وعیت رالمللي و مشزمینه هنجارسازي بین قويت توانايي رن درقدرت نرمِ قدرت میانه و ت

 شود.علت مشاركت در رنها ميالمللي بهبخشیدن به نهادهاي بین

، «يابي خاصگرايانه و هويتتوانمندي متوسد، رفتار چندجانره»اين سه مؤلفة 

كه قدرت  دهد. از رنجاهاي میانه را به هیگیريِ سیاست خارجيِ متمايزي سوق ميقدرت

هاي بزرگ در عرصه نظامي ندارد، قدرتت  میانه توان نزم را براي هماوردي با قدرت

سازد. اين تمركز ز ميالمللي متمركبین صحنهتوجه خود را بر ارتقاي قدرت اقتصادي در 

د نقش اهداف اقتصادي در سیاست خارجي قدرت میانه بلیار برجلته شوباعث مي
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كارهاي سیاست خارجي رن قرار  لماسي اقتصادي در صدر دستورگردد و به ترعِ رن، ديپ

هاي میانه به شدت توان استدنل كرد كه سیاست خارجي قدرتگیرد. براين اساس، مي

مفهوم  ،اقتصادمحور است. در نتیجة همین رويکرد است كه بلیاري از صاحرنظران

اقتصاد رن رشد سريهي را كنند كه طور كلي به كشوري اطالق ميبهرا نه قدرت میا

كند و تجارت خارجيِ رن به حدي روبه گلترش است كه اين امکان را به رن مي تجربه

 .  كندتري را ايفا المللي نقش ملتقلدهد تا در عرصه بینمي

 

 يك قدرت ميانهعنوان به برزيل

گرايانه و جمهوري فدراتیو برزيل، با برخورداري از توانمندي متوسد، رفتار چندجانره

رود كه از اواخر المللي به شمار مياي در عرصه بینقدرت میانهعنوان به هويتي خاص،

الملل ها در نظام بینترين دولترفته به يکي از فهال، رفته1970و اوايل دهه  1960دهه 

رو، برزيل ازهمینالمللي ساخته است؛ هیش بینازترديل شده و اقتصاد خود را بیش

داف اقتصادي را درصدر مالحظات سیاست خارجي خود قرار داده است. بر اين تحقق اه

توان در هرتو الگوي رفتار هاي اخیر را ميويژه در سالالمللي برزيل بهاساس، رفتار بین

هاي خیزش برزيل در مقام يك قدرت میانه را قدرت میانه تریین كرد. مهمترين ويژگي

ر زمینه مناسرات خارجي جديد و هیگیري يك سیاست توان در توانايي اين كشور دمي

كوشند جايگاه خارجي ملتقل تریین كرد. در اين راستا، نخرگان سیاسي برزيل مي

المللي كشور خود را به حدي ارتقا دهند كه با هتانلیل اقتصادي و جمهیتي رن بین

عنوان به جنوبي نیزمريکاي رتناسب داشته باشد. عالوه بر اين، تحکیم نفوذ برزيل در 

 ريد. يك عنصر كلیدي در استراتژي ارتقايابي اين كشور به شمار مي
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 اركان سياست خارجي اقتصادمحور برزيل

ريند، طرهاً ديپلماسي كار سیاست خارجي مي دستور وقتي موضوعات اقتصادي به صدر

عام ملتثنا  هعديابد. برزيل نیز از اين قااقتصادي جايگاه ممتازي در روابد خارجي مي

اتحاد با كشورهاي »نیلت. ديپلماسي اقتصادي برزيل بیش و هیش از همه بر هايه 

جويانه كشورهاي مللد در كارهاي سل ه دستور سازي نرم در برابرموازنههیراموني، 

، «هاي اقتصادي و افزايش توسهه اقتصادي در داخلالملل و كاهش نابرابرياقتصاد بین

تر بیانجامد استوار است. رانجام به تلهیل برقراري نظم اقتصادي متوازناي كه سبه گونه

 توان ديپلماسي اقتصادي برزيل را داراي اركان ذيل دانلت: در اين راستا، مي

 

 مريکاي التينآ. پيشبرد همگرايي اقتصادي در منطقه 1

اين باشد. مي ايمهمترين ركن ديپلماسي اقتصادي برزيل ترويج همگرايي من قه

در اوايل هزاره جديد مورد توجه  اسیلواد لونويژه از زمان روي كار رمدن رويکرد به

اتحاديه تدا كوشید بسیاستگذاران خارجي اين كشور قرار گرفت. در اين راستا، برزيل در ا

مركوسور يکي از مهمترين . نزم به ذكر است كه اتحاديه مركوسور را احیا كند

هاي اقتصادي ريد كه به دنرال وقوع نابلامانياي به شمار ميههاي اقتصادي من قتشکل

رفت تا به حیات خود خاتمه دهد. همگرايي اقتصادي در اوروگوئه و ررژانتین مي

تواند ارتقاي جايگاه اين كید دولتمردان برزيل است كه ميأاي از رن جهت مورد تمن قه

ترديل برزيل به يك بازيگر  هزمینهیشعنوان به كشور در اقتصاد جهاني را تلهیل كند و

ررژانتین  ت جهاني عمل نمايد. هدف برزيل از اين رويکرد اين است كه محور اتحاد برزيل

دهنده به نظم جهاني چندق ري رينده ترديل شود. هدف ديگرِ هاي شکلبه يکي از ق ب
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طور عام و جنوبي بهمريکاي ركه برزيل از تقويت و تحکیم اين تشکل اقتصادي اين است 

مريکا خارج شود. رويکرد رطور خاص از زير يوغ سرمايه مالي و نفوذ اقتصادي برزيل به

اي دولت برزيل هم براي توده مردم و هم براي نخرگان اين كشور به حدي جذاب من قه

ويژه به يکي از بوده است كه نوعي اجماع ملي را ايجاد كرده است. اين رويکرد به

ترديل شد. لون در شهارهاي انتخاباتي  2003در سال داسیلوا انتخاباتي لون  شهارهاي

ترويج دمکراسي، »مريکاي جنوبي را رخود، هدف از ترويج همگرايي اقتصادي در 

اي مريکاي نتین و هیشررد رهرري من قهرهاي زيربنايي كشورهاي همگرايي در بخش

 اعالم كرد.   «برزيل

اي براي گلترش همگرايي ساخت كه احیاي مركوسور مقدمهالرته بايد خاطرنشان 

اي برزيل را تضمین مريکاي جنوبي است. طرهاً اين همگرايي هم رهرري من قهربه كل 

مانهي در برابر طرح واشنگتن براي ايجاد من قه تجارت رزاد عنوان به خواهد كرد و هم

ايجاد من قه تجارت رزاد ايي رمريک. برزيل طرح كردخواهد  مريکا عملردر سراسر قاره 

بلکه اقدام واشنگتن براي  ،گلترمريکا را نه نوعي همگرايي قارهردر سراسر قاره 

موضوعاتي كه واشنگتن براي ايجاد اين زيرا داند. مريکاي نتین به خود ميرسازي منضم

كار قرار داده بود عمدتاً مشتمل بر قواعد حاكم بر  من قه تجارت رزاد در دستور

هايي كه واشنگتن در رنها از مزيت نلري گذاري و مالکیت مهنوي و حوزهسرمايه

برخوردار است بودند و موضوعات مربوط به تجارت كانهاي كشاورزي و قواعد 

گرفتند. بر همین نمينظر كشورهاي عضور مركوسور است دربر ضددامپینگ را كه مورد

ر از مذاكرات در زمینه طرح واشنگتن اساس، نه تنها برزيل بلکه ساير اعضاي مركوسو

گیري كردند. در نتیجه، به مريکا كنارهربراي ايجاد من قه تجارت رزاد در سراسر قاره 
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اي بديلي م رح شد و عمالً ونزوئال طرح جديد همگرايي من قه ابتکار مشترك برزيل و

 طرح واشنگتن عقیم ماند. 

هاي برزيل، به انهقاد موافقتنامه الرته ايانت متحده در واكنش به اين سیاستِ

ولي تالش برزيل براي ايجاد يك  ،تجارت رزاد دوجانره با كلمریا، هرو و شیلي متوسل شد

اي در اي همچنان ادامه داشت. با اين حال، همگرايي من قهبلوك تجاري من قه

 تتجارموافقتنامه  2003مريکاي جنوبي نلرتاً سريع به حركت خود ادامه داد. در سال ر

جامهه ملل  2004به امضا رسید و در سال 1كشورهاي رند  جامههرزاد میان مركوسور و 

با ورود the Community of South American Nations) مريکاي جنوبي )ر

به اتحاديه ملل  2007سیس شد و اين تشکل در سال أشیلي، گويان و سورينام ت

تغییر نام داد و  (the Union of South American Nations)مريکاي جنوبي ر

سیاسي، اجتماعي، زيربنايي، هاي حوزههم اكنون عرصه اقتصادي را درنورديده و به 

محی ي نیز كشیده شده است. اين تشکل مرارزه با توسهه نامتقارن، فرهنگي و زيلت

گرايي و كمك به ايجاد يك نظم جهاني چندق ري را در سرلوحه تقويت چندجانره

 ي خود قرار داده است. هابرنامه

 

 جنوبـ . پيشبرد همکاري جنوب 2

استقالل از طريق »مرناي سیاست خارجي برزيل در دوران جنگ سرد بر هايه استراتژي 

هس از جنگ در دوران بود. در ادامه، برزيل « الملليهاي بینفاصله گرفتن از درگیري

هیش گرفت كه را در « استقالل از طريق مشاركت»استراتژي  1990از دهه سرد 

                                                 
1. Andean Countries Community. 
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المللي بود. اما در هزاره هاي جهاني در حل مهضالت بینبر مشاركت با قدرتمرتني

، برزيل با در هیش گرفتن استراتژي استقالل از وايللواويژه با روي كار رمدن جديد به

المللي تنوع به همتايان خود در عرصه بینبخشي همواره تالش كرده است طريق تنوع

طور هیوسته برخشد. يکي از ابزارهاي برزيل در اين زمینه اين بوده است كه اين كشور به

جنوب در عرصه ت  يکي از هیشگامان ترويج گفتمان همکاري جنوبعنوان به خود را

قدرت نرم خود  منرع ايجادعنوان به كند. برزيل اين تمهید راالمللي مهرفي ميبین

بیند. در اين راستا، برزيل در هزاره جديد میالدي كوشیده است مناسرات اقتصادي مي

فريقا گلترش دهد. سازمان رويژه در كشورهاي در حال توسهه و فقیر، بهخود را با 

براي اين منظور در زيرمجموعه وزارت امور خارجه اين  1987همکاري برزيل كه در سال

 برزيلركن اصلي وزارت امور خارجه عنوان به بود، در هزاره جديد سیس شدهأكشور ت

ه ئافزايش يافته است. كارويژه اين سازمان ارا چشمگیريترديل شده و بودجه رن به نحو 

سازي و هماهنگكمك مالي، اع اي وام، كمك فني و كارشناسي به كشورهاي جنوب 

المللي است. رويکرد همکاري بینهاي ساير نهادهاي دولتيِ فهال در عرصه فهالیت

جنوب در ديپلماسي اقتصادي برزيل به حدي بوده است كه حتي در مواضع ت  جنوب

 اي كه برزيلگونهاي يافته است، بهنیز ترلور ويژهاين كشور در سازمان تجارت جهاني 

مدافع تمام عیار كشورهاي جنوب در مذاكرات تجاري اين سازمان در برابر عنوان به

ها و م الرات نامتهارف كشورهاي شمال براي كلب امتیازهاي گلترده از خواهيزياده

 علم كرده است. كشورهاي جنوب قد
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 المللهاي نوظهور در نظام بين. همکاري با قدرت3

توان در عضويت اين هاي نوظهور را ميبارزترين جلوه همکاري اقتصادي برزيل با قدرت

يك گروه غیررسمي در عنوان به 2007. بريکس در سال بريکس يافتگروه كشور در 

 هشتشکل گرفت. گروه  هشتقالب ابتکار عمل مشترك روسیه و برزيل در فضاي گروه 

فريقاي جنوبي ، هند و مکزيك براي شركت در نشلت خود و بحث در راز برزيل، چین، 

بريك )متشکل از برزيل، روسیه، هند  گروه 2009مورد امور جهاني دعوت كرد. در سال 

و در سال  جمهور ارتقا دادسايؤهاي رهاي خود را در س ح نشلتو چین( همکاري

 .بندي هیوست و بريك به بريکس تغییر نام دادنیز رفريقاي جنوبي به اين گروه 2010

ه هاي چندجانراين گروه همکاري در زمینه حکمراني اقتصادي جهاني را قرل از نشلت

يکي از عنوان به كید قرار داده است. از ديدگاه برزيلأوزراي دارايي گروه بیلت مورد ت

اعضاي گروه بريکس مشاركت در گروه بیلت و تالش براي اعمال نفوذ در ساير نهادهاي 

حکمراني اقتصادي جهاني اهمیت بلیاري دارد. در اين راستا، برزيل به اتفاق ساير 

کمراني اقتصادي جهاني حاي مشتركي را براي اعمال نفوذ در هاعضاي بريکس استراتژي

هاي محوري لفهؤاز م هول يکيالمللي در هیش گرفته است. اصالح ساختار صندوق بین

هاي بريکس رشکارا اعالم كرده است كه اين استراتژي مشترك است. برزيل در اجالس

بلیار زياد است و اين در المللي هول تهداد نمايندگان كشورهاي غربي در صندوق بین

هاي نوظهور نقش اندكي در اين سازمان توسهه و قدرت حالي است كه كشورهاي درحال

بريکس تالش كرده است سهم كشورهاي گروه كنند. برزيل از طريق تشکل ايفا مي

 غیرغربي و در حال توسهه در تصمیمات اين سازمان را افزايش دهد. 

مشاهده كرد. در  2008بحروحه بحران مالي سال  توان دراوج اين تالش را مي
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طول اين بحران، برزيل در اقدامي هماهنگ با ساير اعضاي بريکس ده میلیون دنر  

ي خود در اين سازمان را أو از اين طريق وزن ري به اين سازمان اع ا كرد نقدينگ

نیز تکرار شد. اعضاي بريکس در اجالس گروه  2012افزايش داد. اين روند در سال 

ي خود، أمکزيك موافقت كردند كه مشروط به افزايش وزن ر «لوس كابوس»بیلت در 

المللي هول قرار دهند كه میزان تههد برزيل میلیارد دنر در اختیار صندوق بین 75

 یارد دنر بوده است.میل 10مهادل 

مین أدر همین چارچوب، برزيل هیشنهاد ايجاد بانك توسهه بريکس را با هدف ت

هاي عمراني بر مرناي توسهه هايدار هم در كشورهاي عضو و هم در ساير مالي هروژه

كشورهاي در حال توسهه در اجالس سران بريکس م رح كرد. در صورتي كه اين 

عنوان يك سازوكار موازي خود شود بانك توسهه بريکس به هیشنهاد وارد مرحله اجرايي

 المللي هول عمل خواهد كرد. صندوق بین

سو نوعي اقدام متهورانه براي به چالش كشیدن سل ه مالي صندوق از يكاين طرح 

عنوان به ريد و ازسوي ديگر حامل اين هیام است كه برزيلمي المللي هول به شماربین

سیس نهادهاي موازي با أکس اين ظرفیت را در خود دارد كه به تيکي از اعضاي بري

 المللي هول كمك كند. صندوق بین

نوا برزيل در ديپلماسي اقتصادي خود در بريکس ها را از اين هم فراتر نهاده است و هم

المللي هول و با ساير اعضاي بريکس به دنرال رن است كه حتي مديران صندوق بین

هايشان برگزيده شوند. در بلکه براساس شايلتگي ،راساس تابهیت غربيبانك جهاني نه ب

، بر اصالح  (Guido Mantega) همین راستا وزير امور دارايي برزيل، گودو. مانتگا

اي كه المللي هول و انتخاب مديران و ساير هرسنل اين نهاد به گونهساختار صندوق بین
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مديران اهل كشورهاي درحال توسهه فراهم رفريني كاركنان و مجال بیشتري براي نقش

المللي هول شده گرا در صندوق بینكید ورزيده است و خواستار رويکرد كثرتأشود ت

هاي اقتصادي غرب محور را كه  در صندوق متهددي ديدگاه موارداست. وي در 

المللي هول سی ره دارند به چالش كشیده است. در همین راستا در اجالس كمیته بین

ها مريکا را به خاطر اعمال محدوديترالمللي، وي كشورهاي اروهايي و الي و هولي بینم

هاي ملتقل ملي در قرال سرمايه به باد انتقاد گرفت و از هیگیري سیاستجابجايي  بر

  المللي هول دفاع كرد.صندوق بین غربيقواعد 
 

 

 

 

 

 

 ارزيابيبندي و جمع

توان به اين استنراط رسید كه دولت برزيل براساس رنچه در اين گزارش رمده است، مي

عنوان ويژه در دوران هس از جنگ سرد همواره كوشیده است عامل اقتصادي را بهبه

اونً ارتقاي س ح اقتصادي جامهه  زيرامهمترين ركن سیاستگذاري خارجي قرار دهد، 

ود برگزيده است؛ ثانیاً با ترويج عنوان مهمترين هدف سیاست خارجي خبرزيل را به

اي در رمريکاي عنوان رهرر من قهاي كوشیده است خود را بههمگرايي اقتصادي من قه

هاي سیاسي ت امنیتي با دستوركارهاي نتین م رح سازد؛ ثالثاً هر چند همراهي

سازي شود، ولي موازنهدر سیاست خارجي برزيل ديده ميرمريکا المللي اي و بینمن قه

سازي نرم نیز بیش از همه عمدتاً صرغه نرم دارد و اين موازنهاين كشور در برابر رمريکا 

هاي رن را در توانیم جلوهاي كه ما ميگونهدهد، بهخود را در عرصه اقتصادي نشان مي

عنوان هاي اين كشور براي مهرفي خود بهبندي بريکس و تالشر گروهعضويت برزيل د

 حامي و نماينده جهان درحال توسهه در سازمان تجارت جهاني مشاهده كنیم.
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درست است كه برزيل توفیقاتي در هیشررد ديپلماسي اقتصادي خود با اين حال،  

هايي نیز ر با چالشمحوولي در تداوم بخشیدن به سیاست خارجي اقتصاد ،داشته است

دست به گريران است. نخلت رنکه، اقتصاد داخلي اين كشور همچنان با مهضالتي از 

گذاري و لزوم ارتقاي فناوري در صنايع دست و هنجه قریل فقر، نابرابري، كمرود سرمايه

كند و به شدت نیازمند تلهیل قوانین مهاجرت، جذب نیروي كار ماهر و تقويت مي نرم

جنوبي  يکايمررشگري است. دوم رنکه، تالش برزيل براي رهرري اقتصادي صنهت گرد

گردد. اين نیروها شود عزم برخي نیروها براي مقابله با رن تشديد ميتر ميهرچه عیان

گرا در مريکاي نتین و نیروهاي لیررال و مليرمريکا در رطلرانه هاي سل هشامل تالش

هاي واشنگتن براي انهقاد رنکه، با عنايت به طرح باشند. سوممي نتین يکايمررداخل 

ي نتین در هي عقیم مريکارتك كشورهاي زاد دوجانره با تكرهاي تجارت موافقتنامه

هاي رسد برزيل با چالشمي نظرمريکا، بهرگلتر زاد قارهرنامه تجارت ماندن موافقت

خواهد بود. چهارم رنکه، رو رمريکاي جنوبي روبدشواري در زمینه همگرايي اقتصادي در 

ويژه المللي بهر براي اصالح ساختار نهادهاي بینهاي نوظهوتالش برزيل و ساير قدرت

ها و تمهیدات متقابل كشورهاي شمال مواجه المللي نیز با واكنشنهادهاي اقتصادي بین

 هاي فراروي برزيل براي هیشررد فررينداين موارد ازجمله مهمترين چالشخواهد شد. 

حال مقامات اين كشور در راستاي تأمین و تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي است. با اين

و مالحظات كالن خود در عرصه داخلي و خارجي تقويت سیاست خارجي اقتصادمحور 

 اند.مثابه يك الزام قاطع در دستور كار خويش قرار دادهرا به
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