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 چکيده
تواندد در رشدد پ پیشدرفت     اقتصادی می -جدید سیاسیهای تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت

حقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن پ گذار باشد پ در این میان، کشورهایی که سعی در تاثرآنها 
، هدا کوشند تا با ملحق شدن بده ایدن سدازمان    اند، می اقتصادی دنیا بازماندههای سیاسی یا سازمانپیوستن به 

دنبال کردن سیاسدت   ،حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی ،در جهان معاصر. نیازهای خود را برآپرده سازند
 اقتصادی خود بدپن اتکا بر کشورهای دپست یا شرکای عادی، کدار  پ منافع سیاسیخارجی مؤثر پ تأمین 

بدا  . باشدد پیژه مبرم مدی ایران است، بهج.ا.ای که یکی از آنها های منطقهدشواری است. این امر برای قدرت
الل کرد که پارد توان چنین استد می های آنها در برجام،قولیبدبعد از  آمریکااعتمادی به توجه به افزایش بی

-به بیشترهایی که  از تنش تواندالمللی مانند گرپه بریکس، میهای بینها پ تشکلسازمانایران در ج.ا.شدن 

های گسترش . تحقیق حاضر به بررسی پیامدخواهد کاست ،پجود آمدهغرب به ةهای جانبداران تدلیل سیاس
پدیش   ةهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آیندد گرپه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران پ کشف را

تواندد  قدرتمند می ایران در این گرپهج.ا.پارد شدن پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، رپی گرپه بریکس می
های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، گذاریسرمایهبه در رشد پ توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد پ منجر

 .المللی ج.ا.ایران شود پیمانان خوبی در مراپدات بینیی برای صادرات پ پاردات ج.ا.ایران پ همایجاد بازارها
 .ها و تهديدهابريکس، ج.ا.ايران، امنيت اقتصادي، فرصت :کليدي واژگان
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 مقدمه. 1

معتامالت سياستي، اقتصتادي و نيتامي در دو ست         ةتغيير و تحوالت سريع و شتتابند 

هتاي اايگتاه   ل باعث گرديده تا امروزه کشورها بنا بته نيتاز و وترورت   الملاي و بينمن قه

هتاي همگرايتي و امنيتت گروهتي، بته ستوي       اهاني و در چارچوب نيريه ةخود در عرص

هتاي  هتا و ائتتال   پيمتاني ختود، هت    ةنوبت همکاري و تعامل بيشتر حرکت کنند. اين امر به

)ستنايي و  کنتد.   ويت يا حتي تضتعي  متي  زند يا ائتال  هاي پيشين را تقاديدي را رق  مي

 (1932آبادي، ابراهي 
ظرفيت  و داراي اقتصاد نوظهور که توسعه درحال کشورهاي از دسته به شکل خاص آن

 پتي  هتاي متر ر در  راه يتافتن  طريت   از اي را دارنتد، بايتد  من قته  ق ب يک به شدن تبديل

 ق تب  يتک  عنتوان  بته  ختود  تقايار و الملليبين نيام فعلي سلسله مراتب کشيدن چالش به

 (2002، 1)فلمزباشند.  آينده چندق بي نيام در قدرت

نام ايتن گتروه از بته هت  پيوستتن      باشد. مي 2يکي از اقتصادهاي نوظهور، گروه بريکس

 حرو  اول نام انگليسي کشورهاي عضو اين گروه )برزيل، روسيه، هند، چتين و آفريقتاي  

 توست  مرسسته   2001يتري ايتن گتروه در ستال     گ شتکل  ةايتد انوبي( تشکيل شده است. 

هتاي   بيني ووعيت اقتصتادي اهتان و قتدرت    منيور پيش، به9گلدمن ساکسگذاري  سرمايه

 (2012، 4)هايبينبرتر م رح گرديد. 

نام مخف  اين گروه را با نام بريتک در ستر تيتتر     2009اولين بار در سال « 5اي  انيل» 

مجمع عمومي سازمان ملل متحتد  يک  وشصتااالس در  اقتصادي به کار برد. ةيک روزنام

گوهتاي  کشورهاي برزيل، روستيه، هنتد و چتين گفتت     ةوزراي امور خارا، 2002در سال 

ت ست نش چهتار مقدماتي را آغاز کردند و بعتد از ايتن ااتالس، رهبتران ارشتد بريتک، در       

هاي  ساختن پايه ( به منيور محک و لندن يکاترينبورگ، سائوپائولو، توکيوديپلماتيک ديگر )



1 Flemes 

2 BRICS: Brazil, Russia, India, Chin, South Africa 

3 Goldman Sachs 

4 Haibin 

5 Jim O'Neill 



15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59315931سال اول، شماره دوم، زمستان سال اول، شماره دوم، زمستان   فصلنامه اقتصاد دفاع، فصلنامه اقتصاد دفاع، 

به  2010هاي فراواني در سال  انوبي نيز تالشآفريقاي .گيري اين گروه شرکت کردند شکل

 ةمنيتتور عضتتويت در گتتروه بريتتک از ختتود نشتتان داد کتته ستترانجام وزراي امتتور خاراتت

برگزار گرديد، با عضويت نيويورک در  2010سپتامبر  21کشورهاي عضو در نشستي که در 

انوبي به بريکس تغييتر  موافقت کردند. عنوان بريک پس از پيوستن آفريقايانوبي آفريقاي

 (2011، 1)بريانسکينام يافت. 

دليتل در  و اايگتاه مهمتي را بته    ج.ا.ايران يک قدرت من قه در انوب غربي آسياستت 

ستازي دارد و از طرفتي   اختيار داشتن منابع انرژي نفت و گاز، صنعت پتروشيمي و ختودرو 

المللي شرق و انوب شترق آستيا و اروپتا توست  ج.ا.ايتران فتراه        تي بينخ وط مواصال

شکل گسترده مورد تواه اقتصادهاي بزرگ اهان قرار گرفته است و بتا  باشد. بنابراين به مي

اي و هتاي اقتصتادي و تجتاري من قته    تواه به شراي ، حضور فعال در مجتامع و ستازمان  

بنابراين چنين برداشتت   (1935)رحماني و ديگران ،  اهاني امري وروري و ااتناب ناپذير است.

اقتصتادي   ةتوانتد در رشتد و توستع   شود که حضور ج.ا.ايران در يک گروه قدرتمند، ميمي

 ج.ا.ايران ا رگذار باشد.

 

 ها و روش انجام تحقيقهدف، سؤال .2

 هدف تحقيق .2-1

کش  راهبترد مناستب   هاي گروه بريکس براي امنيت اقتصادي ج.ا.ايران و بررسي پيامد

 روي گروه بريکس.پيش ةتعامل ج.ا.ايران بر اساس آيند

 

 هاي تحقيقسؤال .2-2

عنوان يک گروه برتر در اقتصاد اهاني، چته  بهگيري و تقويت گروه بريکس شکلال ( 

 واود خواهدآورد؟ها و تهديدهايي براي امنيت اقتصادي ج.ا.ايران بهفرصت



1 Bryanski 
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روي بتريکس  پتيش  ة.ايران با گروه بريکس بر اساس آينتد ب( راهبرد مناسب تعامل ج.ا

 باشد؟چه مي

 

 روش تحقيق .2-3

بر استاس ماهيتت و   باشد. کاربردي مي -اي روش انجام تحقي  بر اساس هد ، توسعه

 باشد.کمي مي -ها کيفياکتشافي بوده و از نير نوع دادهروش، 
 

 اهداف، اجالس و توانايي گروه بريکس .3

 گروه بريکساهدف  .3-1

کشورهاي عضو بريکس با برخورداري از رشد سريع اقتصادي و کسب اايگاه ويژه 

هاي ويتژه  گيريشکل تدريجي بر روند تصمي صدد هستند تا بهدر اقتصاد بين الملل در

المللتي، نيتام   المللي ا رگذار باشند و با اصالح نهادهاي متالي و سياستي بتين   نيام بين

خواهتان واگتذاري   کشورهاي بتريکس   .المللي را طراحي کننداديدي از حاکميت بين

المللي براي همکاري بيشتر آنان در صندوق بينآنها بخشي از قدرت آمريکا و اروپا به 

: تأسيس و ايجاد نيت  اهتاني   سهد  اصلي بريک بنابراين؛ پول و بانک اهاني هستند

متي   اي مالي بتين المللتي کنتوني   ويژه از طري  اصالح نهادهتر، بهتر و منصفانهعادالنه

 باشد.

 

 اجالس گروه بريکس .3-2

اند، که تتاکنون  السات ساليانه سران را تشکيل داده 2003اعضاي گروه بريکس از سال 

هاي اقتصتادي، انترژي، نيتامي و سياستي بتين آن      در هشت نشست، براي توسعه همکاري

 گو و تبادل نير صورت گرفته است.کشورها گفت
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 هاي گروه بريکس( اجالس1) ةشمارجدول 

 مشارکت کنندگان تاريخ شهر/کشور ميزبان اجالس

 بريک 2003ژوئن  12 يکاترينبورگ/ روسيه اول

 بريک 2010آوريل  12 برازيليا/ برزيل دوم

 بريکس 2011آوريل  14 سانيا/ چين سوم

 بريکس 2012مارس  23 دهلي نو/ هند چهارم

 بريکس 2019مارس  22 بيدوربان/ آفريقاي انو پنجم

 بريکس 2014اوالي  15 برزيلفورتاليزه/  ششم

 بريکس 2015اوالي  3 اوفا/ روسيه هفتم

 بريکس 2012اکتبر  12 گوآ/ هند هشتم

www.brics.utoronto.ca 
 

 هاي زير حاصل گرديد:در مجموع هشت ااالس گروه بريکس تواف 

 ان؛بهبود ووعيت اقتصادي و اصالح نيام مالي اه •

 ؛برقراري رواب  پولي و تجاري نزديک با يکديگر •

 ؛ ر و بيشتر در امور اقتصادي اهانرايفاي نقش م •

 افزايش مبادالت تجاري با يکديگر؛ •

 همکاري ارزي؛ •

 ؛کاهش وابستگي به اروپا و اياالت متحده آمريکا •

ي الملل تشکيل بانک توسعه و ذخيره ارزي در رقابت با بانک اهاني و صندوق بين •

 ول؛پ

 زدايي از دالر؛تمرکز •

 پيشبرد اقتصادهاي کالن با درک و همياري کشورهاي خواستار توسعه؛ •

هتا در صتندوق   هتا ودريافتت  پرداختت ، يجاد اطمينان در متوازن ساختن مبادالتا •

 ؛المللي پول بين
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 ؛ارزي پنج کشور عضو احتمالي بازار پولي و هايرپذيريخ  کاهش •

 ؛ بات در بازار انرژي •

 ن؛اها هايق بقدرت رقابت با ديگر  افزايش •

 (www.brics.utoronto.ca) .هاي فراگيرهاي مشترک در پروژهگذاريسرمايه •

 

 

 توانايي فعلي گروه بريکس .3-3

 گونه برشمرد:  توان توانايي گروه بريکس را ايندر مجموع مي

 درصد کل خاک زمين را در اختيار دارد؛ 22 •

 لي اهان را در اختيار دارد؛درصد از توليد ناخالص داخ 90 •

 درصد امعيت دنيا در اين پنج کشور است؛ 49 •

 درصد ذخاير ارزي و طالي اهان را تشکيل مي دهد؛ 45 •

درصد از توان اقتصادي و توليدات اقتصادي اهان را به ختود اختصتاص داده    23 •

 است؛

ي گتذار درصتد از سترمايه   20درصد از کل مبادالت بازرگاني و بيش از 20بيش از •

 گيرد؛مستقي  خاراي اهان توس  اين پنج کشور صورت مي

 عضويت دائ  چين و روسيه در شوراي امنيت؛ •

 (World Bank,2015) اي.دستيابي روسيه، هند و چين به سالح هسته •

 

 روابط ج.ا.ايران و کشورهاي عضو بريکس .4

 ج.ا.ايران و روسيه. 4-1

يليون نفتر  م 145 بربالغه امعيت آن آسيايي ک -فدراسيون روسيه کشوري است اروپايي

تريليتون دالر   292/1بتا حجت    2015ميزان توليد ناخالص داخلي روسيه در ستال  باشد. مي

 (IMF, 2015)باشد. رتبه سيزده  را در اهان دارا مي
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ايتران و  ج.ا.و شکل اديد رواب   5+1کشورهاي  بااي  تواف  هسته دستيابي ج.ا.ايران به

. شودسمت اين دو کشور مع و  المللي به هاي بين نگاهاعث گرديده تا بروسيه پس از آن، 

هت  نزديتک کترد.    هاي نوظهور سياست داخلي اين دو کشور، آنها را به لفهرم 2019از سال 

 واتود بتا روابت  آنهتا   و کشتور باعتث گرديتده تتا     ها و اشتراکات فرهنگتي ايتن د   شباهت

اهميتت بستياري    ،ژئواستراتژيکلحاظ يران از اج.ا. .شوده  نزديک هاي فراوان به پيچيدگي

 ؛ايران منافع مشترکي در راب ته بتا ستوريه دارنتد    ج.ا.اول اينکه، روسيه و  :براي روسيه دارد

هاي افراطي دشتمن   زننده تعادل در قبال سني عنوان بره را به ايرانکشور  دوم اينکه، روسيه

بتراي  ل ديگر در اين ميان اهميت دارند. دليل، دالي دواين  بر. افزونکند روسيه محسوب مي

هاي ااتمتاعي در متورد ايتران اشتاره      شبکه املههاي روسي از توان به نگاه رسانه مي مثال،

  کرد:

عربستان کته   مانندايران يک کشور مسلمان است، اما به نسبت کشورهاي وهابي ج.ا. (1

ايران (ج.ا.2برخوردار است.  تر خورده روسيه است، از يک اسالم بسيار متمدنانه دشمن قس 

 کشتور  کيت حکومتت ايتران    (9و روسيه، شرکاي خوب در انگ عليه تروريس  هستتند.  

کند. ممکن است کته ايتن امتر بتراي      بازي مقابله مي کار است و با همجنس سنتي و محافيه

ارزشتمند استت. ايتن ووتعيت بتا       اما براي برخي نخبگان اين ،اامعه روسيه مسخره باشد

و دانتد   که پوتين را سياستتمداري زيترک و قدرتمنتد متي     ،زب ابهه ملي فرانسهتعري  ح

اهميتت قائتل استت و سياستت نفترت از آمريکتا و        ختود  کشتور  بتراي  فردي استت کته  

 (2014، الملل رابين مرکز پژوهش رواب  بين).بازي را حفظ کرده، م ابقت دارد همجنس

 ايران واود دارد. هر دو قوياًج.ا. هاي بسياري بين نوع حر  زدن پوتين و رهبر شباهت

شتان بتر    کنند. هتر دو در ستخنان و سياستت    بر حفظ تماميت اروي و خودکفايي تاکيد مي

بتراي  کيد دارند. أبخشي منابع و صادرات و دوري از وابستگي به تک محصولي بودن ت تنوع

استت؛   «اوريپيشرفت علمي و فنت »ايران، واژه ج.ا.يکي از نکات کليدي سخنان رهبر  مثال،

کيد بر توليد داخلي و ايجاد يک نيام بانکي مستتقل ايرانتي کترده و پتوتين نيتز      أت وي قوياً

رنگ تشابه ميان اين دو يکي از واوه بسيار پر کيد بر چنين رويکردي داشته است.أپيوسته ت
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ام از کمبود احتر هموارهتيک آنها دانست: کارشناسان رسمي روسيه يتوان اهدا  ژئوپل را مي

رييس شتوراي دفتاعي   ) «سرگئي کاراگانو » براي مثال،گويند و  نسبت به روسيه سخن مي

زند و همين لحتن و ادبيتات    مدام از لزوم احترام بيشتر به روسيه حر  مي (خاراي روسيه

اي بتا حقتوق قتانوني     ايران يک قدرت من قته ج.ا.»ايران ه  ديد: ج.ا.توان در رهبران  را مي

ايتران خوستتار ايتن    ج.ا.. روستيه و  «م بيشتري به اين کشور گذاشته شوداست و بايد احترا

گتذاري شتکل بدهنتد امتا مشتکل      ا ر و هستند که همچون آمريکا و انگليس ائتال  بزرگ

 ير آنها را کشورهايي تشکيل داده که خواهان نزديک شدن به آمريکتا  أت ةاينجاست که حوز

ان و روسيه از عدم واود احترام کافي حتر   ايرج.ا.که است  اهت و ناتو هستند و از اين

ايران وقتي از رويکرد و نگتاه ختود در   ج.ا.زنند. اما تنها تفاوت در اينجاست که رهبران  مي

کنند و مانند  گويند، به س   رواب  خوب اشاره مي مورد کشورهاي عرب همسايه سخن مي

ها نستبت بته همستايگان    آن ةخارا گويند که دقيقا نگاه سياست روسيه شفا  و واو  نمي

 (2014، الملل رابين مرکز پژوهش رواب  بين) چيست.

 سترال  ايتن  به نبايد ديگر شود،مي صحبت روسيه و رواب  ج.ا.ايران خصوص در وقتي

 بته  دقتت  بته  بايد فق  بلکه کرد، تواه راهکنشي يا است راهبردي کشور دو اين رواب  که

 کمتک  که دارد واود نکته پنج .فهميد را آن ياييپو تا شود تواه رواب  اين موارد از برخي

 و سياستي  روابت   عوامتل،  ايتن . داشتت  روسيه و ج.ا.ايران رواب  از بهتري درک تا کندمي

 (1935 شکيبي،) :بخشدمي شکل را روسيه و ج.ا.ايران ميان اقتصادي

 
  آمريکا و روسيه ج.ا.ايران، بين مثلثي روابط .4-1-1

 تتا . گرفت نير در را اين دو رواب  بايد شودمي صحبت مريکاآ و روسيه به وقتي رااع

دنبال برقراري راواب  با نگاه به غرب، به روسيه. داشت زده غرب سياستي روسيه1333 سال

 مستير  وزير روسيه،عنوان نخستبه پريماک  يوگني با روي کار آمدن مناسب با آمريکا بود.

 عليته  هنتد  و چين با همراه تا شد آن بر روسيه .تغيير کرد کامالً اين کشور خاراي سياست

 نيتام  بته رااتع  روسيه وقتي که است اين تواه االب ةنکت. کند مبارزه ق بي تک نيام يک

 ج.ا.ايتران  و کنتد مي صحبت چين و هند بهرااع معموالً زند،مي حر  الملليبين ق بيچند



15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59315931سال اول، شماره دوم، زمستان سال اول، شماره دوم، زمستان   فصلنامه اقتصاد دفاع، فصلنامه اقتصاد دفاع، 

 کتافي  اعتماد ج.ا.ايران به هنوز يهروس که دهدمي نشان اين. ندارد اايي برنامه اين در هرگز

غرب  در را خود نفوذ کندمي سعي آمريکا اما وقتي .داندنمي پايدار شريکي را ايران و ندارد

. شتود متي  ترقوي روسيه و ج.ا.ايران رواب  معموالً دهد، گسترش ميانه و آسياي قفقاز آسيا،

 وتعي   کمتي  روسيه و ا.ايرانج. بين رواب  کنند،مي همکاري آمريکا و روسيه هنگامي که

 روستيه  و ج.ا.ايران بين رواب  روسيه، امهور عنوان رئيسبه پوتينالبته با انتخاب  .شودمي

  (1935 شکيبي،) .است شده ترقوي

 

 قفقاز و ميانه آسياي ژئوپليتيک .4-1-2

 تووتعي  ايتن  و دارنتد  قترار  ميانته  آسياي و قفقاز با مرز در دو، هر ج.ا.ايران، و روسيه

 تجلتي  توانتد  متي  هتا ايتن  البتته  .کندمي فراه  هاهمکاري احتمال براي را زمينه ژئوپليتيک،

 و ژئوپليتيتک  هتاي رقابتت  خزر، درياي نزاع مثال، براي .باشد نيز عملي هايمخالفت بخش

 هتاي درگيتري  از هتايي نمونته  هستتند،  ستاب   شتوروي  مرزهاي در که هاييلوله خ  حتي

 بتر  احتمالي رقيب يک عنوانبه را مسکو، ج.ا.ايران که حالي در. ودشمي محسوب اي من قه

 بتا  کته  انتيتار دارد  ج.ا.ايران از حال درعين داند،مي انوبي مناط  در ژئوپليتيک مسائل سر

 عامل باشد و من قه اين در  بات و ني  حافظ کشور، دو بين 30 ةده هايهمکاري به تواه

 دنبتال بته  کته  همچنين پتوتين  زده نباشد؛ ايدئولوژي يخارا هايسياست از ناشي نيميبي

 بر ج.ا.ايران سياسي و اقتصادي تأ ير از بود، قفقاز و ميانه آسياي کشورهاي با رواب  تقويت

 استتقالل  بته  تتازه  کشتورهاي  ايتن  کته  داشت تمايل ج.ا.ايران زيرا داشت؛ بي  کشورها اين

 (1935 شکيبي،). شوند مستقل روسيه ةحوز از رسيده،

 

 غرب آسيا ژئوپليتيک .4-1-3 

 را روستيه  ختاراي  سياستت  رسيد، امهوري رياست به 2000 سال در پوتين که زماني

 روستيه  کته  بتود  دوران آن در. داد کتاهش  را يلتستين  زمان مرج و هرج و بخشيد مرکزيت

 .استت  مرکتزي  آستياي  و فتارس  خليج ةمن ق کليدي هايقدرت از يکي پذيرفت ج.ا.ايران

 نيروي باالي هايظرفيت داشتن و اقتصادي قدرت چنين با ج.ا.ايران که شدمي صورت چنين
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 رئتيس  ختاتمي،  محمتد  دوران خاراي و داخلي هايسياست همچنين و کرده کار تحصيل

 از يکتي  عنتوان  بته  بلکته  شتود متي  تبتديل  من قه قدرت به تنهانه ج.ا.ايران، پيشين امهور

 و غترب آستيا   در  بتات  برقتراري  در ايکننتده تعيتين  نقتش  المللي،بين ةاامع مه  اعضاي

 ج.ا.ايتران  ختاراي  سياست در تغيير با. کرد خواهد ايفا من قه در آمريکا نفوذ کردن محدود

 در اديتدي  ژئوپليتيتک  فرصتت  مستکو  ج.ا.ايتران،  انتزواي  آن دنبتال بته  و صدام سقوط و

 ج.ا.ايران همچنان پوتين روالديمي خاتمي، امهوري رياست از پس. آورد دستبه ج.ا.ايران

 بتراي  راهتي  و دانستت مي من قه در آمريکا نفوذ با مقابله راستاي در شريک يک عنوانبه را

 (1935 شکيبي،) .شمردميبر غرب آسيا در خود حضور گسترش

 

 هادولت هايايدئولوژي .4-1-4 

 آن روابت   کيفيتت  در کشتور  يک ايدئولوژي که بود حقيقت اين منکر توانمي سختيبه

 بتا  کشتورها  کته  نيستت  بته آن معنتا   ايتن . کنتد متي  نقتش  ايفتاي  ديگر کشورهاي با کشور

 براي مثال، روابت  . باشند داشته اقتصادي و سياسي رواب  توانندنمي مختل  هايايدئولوژي

 در اقتصتادي  و ژئوپليتيتک  مستائل  بته  دادن اراحيت از اينمونه مصر و عربستان با آمريکا

 مستائل  روستيه،  و ج.ا.ايتران  متورد  در حتال  ايتن  بتا . است ايدئولوژيک هايمخالفت برابر

 بيشتتر  که شوروي، سقوط از بعد روسيه. شود گرفته ناديده نبايد کشور دو بين ايدئولوژيک

 بتدون  کشتورهاي  از يکتي  بته  شتد، متي  تعريت   ايدئولوژي چارچوب در آن هايسياست

 شتهر  آرمتان  يتک  کتردن  برپتا  و ايدئولوژي بر بحث ديگر روسيه در. شد تبديل ايدئولوژي

 بينتي اهتان . ندميز را اول حر  کشور منافع فق  پوتين، آقاي ةدور در ويژه به بلکه نيست،

. استت  ق بتي چنتد  دنيتاي  يتک  در اقتصتاي  و مالي منافع به مع و  پوتين ةدور در روسيه

ا تر   متالي  مستائل  و اقتصتاد  بتر  که است مه  دليل اين به اول ةمرحل در ايدئولوژيک اهان

 عنتوان به را خود دارد سعي روسيه که است اقتصادي و مالي منافع همين طري  از. گذارد مي

 گسترده ارتش و ايهسته هايسالح داشتن ديگر بنابراين کند؛ بازتأسيس اهاني قدرت يک

 .باشتد  کارستاز  اهتاني  هايقدرت ةعرص در تواندنمي اقتصادي و مالي منافع پشتوانه بدون

 شد تبديل روسي شرکت نوع يک به روسيه دولت پوتين، امهوري رياست دوران طول در
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 دارنتد؛  اقتصتادي  و تجاري رواب  خصوصي هايشرکت با وزيران و ديوانساالران آن در که

بتراي  . گيردمي شکل اقتصادي و مالي منافع اساس بر بيشتر روسيه خاراي سياست بنابراين

 و خود مجاور کشورهاي به زياد هاييارانه با را نفت و گاز کومس شوروي، دوران در مثال،

 در هتا کشتور  ايتن  حفتظ  بتراي  کارآمتد  روشي عنوانبه امر، اين. فروختمي شرقي اروپاي

 اين حفظ و نفت و گاز هاييارانه به دادن پايان بين امروز،. رفتمي شماربه شوروي قلمرو

 همتين  پتوتين،  ةدور در. زنتد مي را اول حر  مالي منافع مسکو، سياسي قلمرو در کشورها

 بته  را نفتت  و گتاز  نبايتد  ديگتر  کته  رستيدند  نتيجته  اين به حاک  طبقه و بود م رح مسئله

 منتافع  شتوروي  ةدور در. نتدارد  اقتصتادي  منفعتت  کته  چترا  فروختت؛  دوست کشورهاي

 قوطست  از پتس  روستيه، . شتد  عتو   مستئله  ايتن  پوتين ةدور در اما بود ترمه  ژئوپليتيک

. دانستت متي  ميانته  آسياي و قفقاز ةمن ق در پايدار نيروي يک عنوانبه را ج.ا.ايران شوروي،

 سياستت  کته  رستاند  باور اين به را روسي ، سياستمداران30 ةده در کشور دو اين همکاري

 قابتل اعتمتاد   شتريک  يتک  توانتد مي ج.ا.ايران و شده گراعمل و گراواقع ج.ا.ايران خاراي

 بته  و بتود  شده وعي  نيامي و اقتصادي سياسي، نير از روسيه که بود زماني رد اين. باشد

 بتا  کته  باشتد  حاور و کند حفظ را اشانوبي مرزهاي تا داشت نياز ژئوپليتيک شريک يک

 (1935 شکيبي،). بخرد سالح نقد پول

 

 روابط تجاري ج.ا.ايران و روسيه .4-1-5

مبتادالت تجتاري نيتز دارد، امتا تبتادالت      تهران و مسکو باواود تعامالت زياد سياسي، 

شتود. اقتالم عمتده     تجاري دواانبه درصد انتدکي از تجتارت ختاراي آنهتا را شتامل متي      

اات، خشکبار، سبزيجات، پسته و انگور خشک شتامل  صادراتي ج.ا.ايران به روسيه را ميوه

آالت و نترين محصوالت وارداتي از روسيه نيز غالت، چوب، کاغذ، ماشتي  شود و عمده مي

هتاي مواتود در تجتارت دو    فلزات هستند. يکي از موانع عمده براي فعال کتردن ظرفيتت  

تواته  اند باها عليه ج.ا.ايران بود که دو طر  در تالشکشور، مسائل سياسي ازامله تحري 

هتاي غترب عليته    اي ايران، حج  مبادالت را افتزايش دهنتد. اعمتال تحتري     به تواف  هسته

، در کنتتار ايجتتاد برختتي مشتتکالت،  2015آنهتتا در ستتال  ةو ادامتت 2014روستتيه در ستتال 
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واتود آورده استت. بتا    هاي اديدي براي تجارت دواانبه ميان مسکو و تهتران بته   فرصت

اند کته براستاس آن،   ها، دو طر  بر افزايش س   تبادالت تجاري تأکيد کردهواود تحري 

اکنون در آن مشغول مبادالت هستتند،  هاي انرژي و کشاورزي که طرفين ه افزون بر حوزه

هتاي  هاي اديتد نيتز همکتاري    فني ازامله ساخت و نوسازي نيروگاه ةقرار است در حوز

هاي اصلي تجارت ج.ا.ايران و روسيه و اايگاه تهتران  اي پيگيري شود. آمار و شاخصتازه

ک اطالعتات  )بان( قابل بررسي است. 9( و )2هاي شماره )در تجارت خاراي مسکو در ادول

 (2015اقتصادي ج.ا.ايران و روسيه، 

 
 (1334نفتي ج.ا.ايران به روسيه )صادرات کاالي غير (2شماره) جدول

 ارزش)دالر( عمده کاالهاي صادراتي رتبه کشور

 

 روسيه

 

13 

 

/ هاي  ابت و متحرک داغ تتوربين گتازي  رهخيار و خيارترشي/ پ

دا ي بتي بت تيزا/ خشک ها با پوست تازه ياپسته/ سيمان سفيد/ کل 

/ رادياتورها/ خرما/ سير و سيبب آفرنگي/ / رب گواهکيوي/ نه

... 

 

129،514،221 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 

 
 (1334نفتي ج.ا.ايران از روسيه )( واردات کاالي غير3جدول شماره)

 ارزش )دالر( عمده کاالي وارداتي رتبه کشور

 

 روسيه

 

12 

 

/ ذرت روغن دانه آفتتابگردان / چوب/ اودانه به از گندم دامي/ 

الکترودهتاي  / محصوالت از آهتن و فتوالد/   کاغذ روزنامهدامي/ 

/ ستيگار/  ييشتيميا ب/ خميرچتو / وسايل نقليه هيبريتدي/  زغالي

 هاي دارويي و ...مکمل

 

512،939،123 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 
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 ج.ا.ايران و چين .4-2

ه لحتاظ وستعت   ر اهان بکيلومتر مربع چهارمين کشو 3،532،320 ين با مساحتچ

 نفتر  1،952،930،000 ينت يع 2015 اهان بر اساس آمار سال امعيت باشد. بيشترين مي

 نيتام شتود.  چين توست  حتزب کمونيستت رهبتري متي     قدرت در  در چين قرار دارد.

کنتد. در  از امعيت اهتان حکومتت متي    نفر از يک ميليارد اي که بر بيش اقتدارگرايانه

از ، اما هاي اقتصادي بسياري دست يافتهدو دهه گذشته، هر چند چين به موفقيت خالل

، رشتد  1323 ستال  اصتالحات و سياستت درهتاي بتاز در     ةمق ع ورود چين بته حتوز  

ه استت.  در مقيتاس اهتاني بتود    ي رشتد هاترين نرخسريع اقتصادي اين کشور يکي از

بته   ؛اقتصاد اهاني بتود  پيامد طبيعي اين نرخ رشد سريع، افزايش نقش و وزن چين در

ميليتارد دالر،   215توليد ناخالص داخلي اين کشور بتالغ بتر    1323اي که در سال گونه

ميليارد دالر و سه  آن در توليد ناختالص اهتاني کمتتر از     20تجارت آن حدود  حج 

 11توليد ناخالص داخلي اين کشور بيش از ( 2015) لييک درصد بود. در ووعيت فع

ختود را بتر روابت  چتين و آمريکتا       آ ارتريليون دالر است. اين رشد سريع اقتصادي، 

 (IMF, 2015) .گذاشته و خواهد گذاشت

 عنتوان بزرگتترين  اتايگزين ايتاالت متحتده بته     اعالم شتد کته چتين    2005در دسامبر 

، توليد ناخالص داخلي 2002در ژانويه است.  گرديدهاهان در  فناورانهکاالهاي  ةصادرکنند

 چهتارمين اقتصتاد   چين از توليد ناخالص فرانسه و بريتانيا فراتر رفتت و چتين را در مقتام   

تنهتا رقيتب    2050و تتا ستال   شتده  تبديل  دومين اقتصاد دنياو ه  اکنون به اهان قرار داد 

تترين اقتصتاد دنيتا    اشت و به بتزرگ پشت سر خواهد گذ ادي خود يعني اياالت متحده را

 (1939)پي،  .تبديل خواهد شد

، منجتر بته   ج.ا.ايتران اي  ايران و مذاکره هستهج.ا.روي کار آمدن دولت اديد در با 

ايران را نه ج.ا. ،ايران و چين شد. اساساً چينج.ا.المللي مشروعيت بخشي به راب ه بين

 ةينتد گشتاي آ عنوان گتره فارس، بلکه بهآزاد نفت از خليج  عبور تنها براي حفظ اريان
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هتاي   تترين گتذرگاه  يکي از مهت   1داند؛ تنگه ماالکا امنيت انرژي مسير ااده ابريش  مي

 عبتور  آن از نفتت  بشتکه  ميليتون  15 از بيش روزانه آيد که حساب ميدريايي اهان به

 تنگه اين از چين و آسيايي کشورهاي بازار براي فارس خليج نفت عمده بخش. کند مي

 صتادرات  از اي عمده بخش ديگر، سوي از. رسد مي آن مشتريان دست به و کرده عبور

شود. نير به حضور و  دنيا حمل مي ديگر مناط  به راهبردي آبراه اين طري  از نيز چين

تسل  ناوهاي آمريکايي در تمامي مسير اين تنگه و در شراي  وقتوع بحتران احتمتالي    

 ج.ا.ايران اتصال همچنين و پاکستان – ايرانج.ا.ده، خ  لوله ميان چين و آمريکا در آين

 و بتوده  پکتن  حيتاتي  منتافع  تنگنتاي  نااي چين، سمت به ترکمنستان گازي خ وط به

 (12/3/1935)اقتصاد نيوز، . د اين تنگه را دور بزندتوان مي

گذاري در بخش نفتت و گتاز، ميتزان واردات    چين قصد دارد ومن افزايش سرمايه

هزار بشکه به ميزان قابل تتواهي افتزايش دهتد. از ستوي      550ايران را از ج.ا.ز نفت ا

 50اي از مترز   سابقهشکل بيدو کشور به نفتينفتي و غير ارزش مبادالت تجاري ،ديگر

 گذاري شتده استت.  ديگر هد  ةميليارد دالر تا دو ده 200براي  وميليارد دالر گذشته 

غترب و اوراستيا حرکتت کنتد و در ايتن راستتا       بته ستمت    تاچين تالش زيادي دارد 

المللي در سياست خاراي اين کشور دارد،  اندازي بينهاي کالن اقتصادي که چش  طرح

گتذاري آستيايي و احيتاي    توان ايده بانک زيرساختي سترمايه  کند. ازامله مي دنبال مي

سياسي با  و رواب  تجاري، اقتصادي ةتوسع ،در چنين شراي ي ؛ااده ابريش  را نام برد

ايران دارد، کشور در مستير  ج.ا.اهميت راهبردي و ژئوپليتيکي براي  اينکهافزون برچين 

گيترد و اهميتت ژئوپليتيتک     کاالهاي چين به کشتورهاي ديگتر قترار متي     حمل و نقل

مين کننتده منتافع راهبتردي    أتوانتد تت   ايران با مديريت درست سياست خاراي متي ج.ا.

 (1/2/1935ه ابتکار، )روزنام. ايران باشدج.ا.
 

 

 



1 Malacca 
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 ايرانج.ا. راهبرداهميت چين در  .4-2-1

ايتران و چتين داراي مناستبات نزديتک ديپلماتيتک، تجتاري و       ج.ا.به اذعان رويتترز،  

وزير امور خاراه چين ازامله کساني بود کته بته پيشتبرد     1«وانگ يي»اقتصادي هستند، 

هتاي   هاست که با تحتري   چين سال ايران و آمريکا کمک زيادي کرد.ج.ا.تواف  وين ميان 

ايتران و  ج.ا.با تواه به گشوده شتدن بتازار    و اکنونورزد  يکجانبه عليه ايران مخالفت مي

منتد بته   هبيشتر از هر زمتان ديگتر ختود را عالقت     ،ايرانج.ا.هاي اروپايي به  هجوم شرکت

ن پشتت نکترد و   ايراج.ا.ترين دوران به در سخت چينبيند.  ايران ميج.ا.توسعه رواب  با 

ايران هرگز راه توسعه رواب  با چين را رها نخواهد کرد. گسترش روابت  بتا چتين و    ج.ا.

هاي چندگانه در آسيا، نقش مهمي در راهبترد   مشارکت در تکميل ااده ابريش  و اتحاديه

ويژه چين در آينده کته قترن   هايران ايفا خواهد کرد، همکاري نزديک با آسيا و بج.ا. ةآيند

شتته  ذمتدتر از گ آايران را ناکارج.ا.هاي غرب عليه  شود، توانايي تحري  نيز ناميده مي آسيا

راهي تازه براي گسترش مبتادالت دو کشتور گشتوده     براام،گيري کند. اکنون با شکل مي

 (1935)رحي  پور، است. شده 
 

 روابط تجاري ج.ا.ايران و چين .4-2-2

 در دوران تحري  نيز شريک اول تجتاري ها براي خود يک قدرت بزرگ هستند و چيني

هتايي  که پيوستگي چرا اين راب ه تقويت خواهد شد؛ ،بودند و در دوره پساتحري  يراناج.ا.

هاي مه  دنيا، منتافع مشتترک حتر  اول را    و براي قدرت بين چين و ج.ا.ايران واود دارد

جارت بين ج.ا.ايران و چتين  ترين اقالم و ميزان تدر ادول زير مه ( 1935)رحي  پتور،  . زندمي

 در کاالهاي غيرنفتي قابل مشاهده است.  
 (1334( صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به چين )4جدول شماره )

 ارزش)دالر( عمده کاالهاي صادراتي رتبه کشور

 

 چين

 

1 

/ متتانول / پلي ا تيلن گريد/ بوتان مايع شدهپروپان مايع شده/ 

/ گتل گتوگرد/   پتارا اکستيلن  / ستنگ آهتن   /پلي اتتيلن گريتد  

 

2،223،192،030 



1 Wang Yi 



ها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....ها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....فرصتفرصت      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

59



/ستنگ کتروم/ ستنگ    ستنگ مس / سنگ هاي مرمر/ آلومينيوم

/ موم هاي مصنوعي/ سگ ماهي ها و کوسه ها/ زعفرانروي/ 

 و ... خرمامضافتي/ مغز پسته

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 

 (1334ان از چين )( واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.اير5جدول شماره )

 ارزش )دالر( عمده کاالي وارداتي رتبه کشور

 

 چين

 

1 

 

 

ماشتين آالت  ق عات منفصله اهت توليد خودروي سواري/ 

گيتتري قالتتب هتتاي بتته هتت  فشردن،شتکل دادن يتتا دستتگاه  و

ستتاير  هتاي معتدني اامتد ،خميرهتاي ستراميکي و     ستوخت 

 ،محصوالت معدني

/ ماسته  از گتري ههتاي ريختت  درست کتردن قالتب   هايماشين

دستگاه تهويه م بتوع  محصوالت از فوالدهاي ممزوج تخت/ 

/ بوژي محترک و بتوژي راهنمتاي لکوموتيوهتاي راه     دوتکه

، هتاب شتبکه   ايانته شتبکه ر  ، روتتر رايانهسوئيچ شبکه آهن/ 

 ايانه/ دانه آفتابگردان و ...ر

 

10،443،322،213 

 

 1934 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران،

 

 نقش انرژي در روابط ج.ا.ايران و چين .4-2-3

 تبع به ر،کشو ينا در ژينرا يتقاوا يکستتتتتو از که هددمي ننشا چين ژينرا وعيتو

اقتصتادي چتين    يباال شدا تواه به رب. باشدمي يشافزا لحا در تشد به آن ديقتصاا شدر

دارد و اين ميزان انترژي   ها، به تبع آن مصر  باالي انرژي در اين کشور واوددر اين سال

 منيتا راهبترد  يستارا مازاد بيشتر بايد از منابع خاراي تأمين شود. به همين علت چتين در 

، سه شرکت بتزرگ نفتتي را تشتکيل داد. ايتن شترکت در      1330 ةخالل ده در دخو ژينرا

 ن،قستااقز، ئالونزو دا،کانا املهاز مختل ي هارکشو زگاو نفت  صنايع در ههد يکطتتتتول 

 (A.Khan,2008)اند. گذاري نمودهسرمايه دانسواق و رع
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 ةزحو ويژهغرب آسيا به ةمن قها چينيه يدگاد از چين ژينرا مينأت من قه ترينصليا ماا

عليته ايتران در ايتن متدت، حجت       هاي اعمال شتده  واس ه تحري هبباشد. مي رسفا خليج

هزار بشتکه کتاهش    20با حدود اي تا قبل از تواف  هسته صادرات نفت خام ايران به چين 

واردات  ،2015ستال   در. هتزار بشتکه در روز رستيد    595به ميتانگين   2011نسبت به سال 

هزار بشتکه در روز رستيد.    240ميليون و  2درصد افزايش به ميانگين  92نفت خام چين با 

با واتود رقبتاي مهمتي چتون روستيه و ديگتر        غرب آسيا ةمن قدر اين فاصله، کشورهاي 

صادرکنندگان غير اوپکي، توانستند سه  خود در بازار نفت چين را حفظ کرده و صتادرات  

درصتد(   50هزار بشکه در روز )بتيش از   410خود به اين کشور را به روزانه سه ميليون و 

اياالت متحده آمريکا در من قه غرب آسيا اهت واپايش و  ةحضور همه اانب. افزايش دهند

 ةن قه تأمين کننده انرژي دنيا، بر وابستگي چين به منابع انرژي من قت ترين مسي ره بر اصلي

)شتبکه اطتالع   گذاري اين کشور در اين من قه ا ر گذاشته استت.  غرب آسيا و همچنين سرمايه

 (1935رساني نفت و انرژي شانا، 
غتتترب  نفتي منابع سر بر هيندآ در رکشو ينا که معتقدند چين ژينرا منيتا تحليگتتتران

ع را نيتتز درک مووو ينا آنهتتاشد.  هداخو ياد قابتر وارد انتتشمتحد و مريکاآ با آستتيا

کنند که واپايش نفت غرب آسيا تا اندازه زيادي در اختيار آمريکاست و ژاپن و اروپا نيتز   مي

 با ترکيبکننتدگان مهت  نفتت ايتن من قته هستتند. ايتن دو در        به عنوان شترکاي آن، وارد 

 در رزهمبا به رمجبو رکشو ينا ايرز ؛کند مي ديجاا چين ايبر را سختي وعيتو ،يکديگر

هتا،  که ابزار متناسب با آن يعني نفوذ را ندارد. به همين دليل از ديدگاه چينيست ا ايصحنه

 غرب آستيا  ةمن ق در رکشو اين ژينرا منيتا نکنندگاترين تامينتواند از اصليج.ا.ايران مي

 يرز در که ستا کشوري انيراينکه ا ،نهاستآ تواه ردمو انيرج.ا.ا که اليليد از باشد. يکي

 .(1931:11)ملکي، ندارد.  ارقر مريکاآ ويژهبه و غربي يهارکشو ذنفو

 تتتترينرگبز از يکي انيرا و نياستد  مصر رگبز يهازاربا از يکي چين که نجاييآ از

 و انيراي ج.ا.ابر تکاا قابل زاربا يک چين محسوب مي شتود،  ناها در ژينرا نتوليدکنندگا

 چين ايبر تکاا قابل هکنند مينأت يک زگا و نفت بتتتتزرگ خايرذ بتتتته تواه با نيز انيرج.ا.ا
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ژي و امنيتت توليتتد و عروتته آن بستتيار مهتت   نرا منيتا  طر دو نير از شوند.مي بمحسو

 (21-20: 1932)وردي نژاد، است. 

 چيند. شومي بمحسو چين ژينرا منيتا رساختا در مهمي  قل مرکز نکنوا انيرج.ا.ا

رود. ج.ا.ايران ابتتدا در ستال   مي رشما به سياآ در ان،يرج.ا.ا از نفت رگبز هکنندوارد ميندو

 از درصتد  14در رتبه سوم از نير کشورهاي صادرکننده نفت بته چتين بتود و تنهتا      2005

 خيرا ايهت ستال  هايتوافقنامه يمضاا از بعد ماا د،کرمي مينأت را چين نفت تيواردا يهازنيا

ترين صادرکنندگان نفت به چتين مبتدل گرديتده    ج.ا.ايران به يکي از بزرگ ر،کشو دو نميا

 ديياز ةانتداز  تا تميز ژينرا ينا و دارد نيزتميز  ژينرا به زنيا د،خو توسعه ايبر چيناست. 

گاز در اهان است. در  نتوليدکنندگا ترينرگبز از يکي انيراکه  ستا زگا  مصر وگر در

گذاري در يکي راستا شرکت ملي نفت چين با امضاي قردادي، قصد مشارکت و سرمايهاين 

 (www.petronew.ir) انوبي را دارد.از فازهاي پارس

 

 ج.ا.ايران و هندوستان .4-3

 آنامعيتتتت  .دکيلتتتومتر مربتتتع وستتتعت دار  9،232،229امهتتتوري هندوستتتتان  

امعيتت دنيتا پتس از    ين کشور پرکه دوم گرديدهاعالم  2015نفر در سال  1،252،193،000

تريليتون دالر و رتبته هفتت      139/2و ميزان توليد ناخالص داخلتي آن   آيد.شمار ميبه چين

 (IMF, 2015)گزارش شده است.  2015اهان در سال 

ستال   ايران و هند پس از استقالل اين کشتور از استتعمار انگلتيس در   ج.ا.رواب  رسمي 

هتاي فراوانتي بته پيونتدهاي فرهنگتي      ار انگلتيس آستيب  استتعم  .ميالدي برقرار شد 1342

 1342ستال   اولين حرکت بتراي آغتاز روابت  سياستي در     .هند برااي گذاشت ايران وج.ا.

بتا   راب ته منتدي بتراي برقتراري    عالقته  ،در هند ااالسي ت ايراني دريئميالدي با شرکت ه

داد رستمي دوستتي   شمستي قترار   1923در اسفند  .کشور تازه استقالل يافته صورت گرفت

هاي راه ،صل  کيد بر دوستي وأاين عهدنامه ومن ت ؛ايران و هند انعقاد يافتج.ا.بين دولت 

کشتور موافقتت کردنتد کته      اين استاس دو  بر .بيني کردرفع اختال  بين دو کشور را پيش
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 گمترک،  زمينه بازرگاني، در دنبال آن قراردادهاييهسيس و بأکشور ت هايي در دوکنسولگري

بعتد از   .قضايي امضا کردند هايهمکاري استرداد مجرمان و هواپيمايي، فرهنگي، کشتيراني،

هند ازامله کشورهايي بود که در انتدک زمتاني، انقتالب استالمي را بته       ،سقوط رژي  شاه

را بايتد نق ته   1935ايتران در خترداد ستال    ج.ا.نخست وزير هند به  سفر .رسميت شناخت

اين سفر توافقنامته   در .کشور بعد از دوران تحري  محسوب کرد ع في در توسعه رواب  دو

افغانستان و طرح توسعه بندر چابهتار بته امضتا     هند و ايران،ج.ا.سه اانبه بين  حمل و نقل

 (12/3/1935)خبر آنالين، . رسيد

ايران، دسترستي ختود از راه خشتکي و دريتا بته افغانستتان،       ج.ا.مدت زيادي است که 

تي تا هند را توسعه داده است. از آنجايي که حمل و نقل کتاال از طريت    آسياي مرکزي و ح

هتا بتراي ايجتاد يتک مستير       رود، هنتدي  شمار نميپاکستان، يک گزينه مناسب براي هند به

 داالنديگتر،  راهبتردي  تجاري اايگزين به من قه، بسيار مشتاق هستند. در عين حال، مسير 

ايران، عمان و روسيه براي ج.ا.است که توس  هند، المللي حمل و نقل شمال به انوب بين

ايران، آسياي مرکزي و ج.ا.اتصال مسيرهاي تجاري از اقيانوس هند به اروپا و روسيه، و راه 

 (2014، نريانان کاتي). قفقاز، توسعه پيدا کرده است

 
   انرژي  ةزمين در همکاري .4-3-1

 يکدنز ةيندآ در که ستا قعيتوا ينا مبين هند در ژينرا  مصر و توليد ندرو سيربر

 ديجاا لحا در عميقي  شکا رکشو ينا طبيعي زگا و مخا نفت توليد و  مصر انميز بين

 واردات با را  شکا ينا دخو ديقتصاا شدر اومتد ايبر ستا رناچا هنتتتتد و باشدمي نشد

 (1939صفوي،) نمايد. انابر هاآوردهفر ينا

 در را مناسبي ربسيا فرصت ،طبيعي زگا و مخا نفت واردات به هند ةفزاينتتتتتتد به رو زنيا

 ليلد بهج.ا.ايران  نميا ينا در. دادهد اخو ارقر ناها طبيعي زگا م،خا نفت نتوليدکنندگا رختياا

 به نشد تبديل ظرفيت ،هند با ژئتتوپليتيکي  نزديکتتي  همچنين و زگا و نفت غني منابع شتندا

 ينتتتتر مهتتت يکتتتي از  ،حاور لحا در و دارد را رکشو ينا ايبر م مئن ژينرا شريک يک

 ةزمينتت در ريهمکا ويتتژهو بتته ژينرا يهاريهمکا ،هند و انيرا رکشو دو ريهمکا يها مينهز
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 ژينرا يهاريهمکا که دنمو انعنو چنين انتومي عمجمو درباشد. متتتتتتتتي زگا و مخا نفت

 ديقتصاا تکميلي ه  زهحو ترين سيعو قعوا در ز،گا و نفت بخش در هيژوبه هند و انيرج.ا.ا

 يافتن به زنيا ،ملي توسعه يهابرنامه مالي منابع مينأت ايبر انيرج.ا.ا. استتتتتت هند و انيرج.ا.ا

 از يکتتتي نيتتتز هنتتتد. دارد دخو زگا هيژو به و نفت منافع ايبر مناسب و تکاا قابل يهازاربا

 هميتا يشابر نايرج.ا.ا با ب هرا رو، ينا از ،ستا ناها در ژينرا نکنندگا مصر تتترين رگبز

 در همتحد تياالا با يشرتجا تالدمبا يباال حج  ليلدبه سويي از ماا دارد، بااليي ربسيا

 رکشو ينا يهاسياست آن نمونه که دهکر ذتخاا يرکانهز سياستي ارههمو ان،يرج.ا.ا با مقايسه

 يسو زا ان،يراز ج.ا.ا زگا خريد و صل  لوله خ  و سو يک از انيرا ايهسته ةمتتتتبرنا لقبا در

 بود.مريکا آ فشارهاي تأ ير تحت شدت به که ،ستا يگرد

 از پتس  و گذشتته  در ستاليان  صدستاله،  چنتد  فرهنگي رواب  ةواس  به هند و ج.ا.ايران

 روابت   ايتن  کته  هر چند اند؛بوده برخوردار رشدي به رو رواب  از اسالمي، انقالب پيروزي

 در هنتد . يافتت  کاهش هاييبخش در مدآ بواود که مشکالتي واس هبه هاتحري  دوران در

 خريدار دومين عنوانبه را خود اايگاه همچنان غربي، کشورهاي فشار باواود تحري  زمان

 250و ميليتارد  يتک  درصتد، امعيتت   هفت باالي اقتصادي رشد. کرد حفظ ج.ا.ايران نفت

 توسعه روابت   براي کشور اين ةعالق باعث انرژي، اتکاي قابل منابع نداشتن و نفري ميليون

 به اغرافيايي فراوان و نزديکي گاز ذخاير دليل داشتنبه ج.ا.ايران گرديده است. ج.ا.ايران با

 هتا، تحتري   رفتع  از پتس  کته  ايگونهداشته، به کشور را اين انرژي تأمين نقش همواره هند،

 روز در بشتکه  هتزار  300 حتدود  ستابقه بتي  رقت   بته  هند به ج.ا.ايران نفت صادرات ميزان

 (1935 دولت، رساني اطالع پايگاه) يافت. افزايش
 
   مرکزي در آسياي تعامل .4-3-2

. باشتد  مي کشور ج.ا.ايران و هند دو هر تواه مورد که است مناطقي ازامله ميانه آسياي

 پتذيرفت،  مي صورت مسکو طري  از مرکزي آسياي با هند رواب  شوروي، فروپاشي از قبل

شتد؛    تبتديل  کشتورها  ايتن  بته  هند ورود دروازه به ج.ا.ايران شوروي، فروپاشي از پس اما

 برقترار  آنهتا  بتا  را ختود  فرهنگي و فناورانه اقتصادي، رواب  ج.ا.ايران از طري  هند چنانکه
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 نفتع بته  مرکتزي  آستياي  بته  هند دسترسي تسهيل اهت ج.ا.ايران حمل و نقل راه. سازد مي

 و نقلتي  و حمتل  هتاي  زيرستاخت  ةتوستع  بته  واندبت اينکه ويژهبه بود؛ خواهد نيز ج.ا.ايران

 در. استت  شده برداشته طر  دو مهمي توس  هاي گام خصوص اين در. شود منجر دريايي

 نقلتي  و حمتل  داالن ايجاد اهت هند و ترکمنستان -ج.ا.ايران اي ميانموافقتنامه 1335 سال

 طريت   از داالن نايت  آن، طبت   کته  رستيد  امضتا  بته  کند، متصل هند به را مرکزي آسياي که

 کنتد  متي  متصل خميني امام بندر به را مرکزي آسياي ج.ا.ايران، ريلي ةشبک و شوسه هاي راه

 هنتد  همچنتين  گتردد؛  متي  افغانستان و مرکزي آسياي به هندي کاالهاي دسترسي مواب و

 بته  بنتدر  ايتن  اتصتال  در و نمتوده  مشتارکت  چابهار بندر توسعه طرح در تا نموده موافقت

. نمايتد  مستاعدت  سازد( مي فراه  را مرکزي آسياي و اروپا به اتصال نهايت در )که آهن راه

 اين. است انوب -شمال نقل و حمل داالن هند و ج.ا.ايران اقتصادي همکاري بخش ديگر

 آن طبت   کته  استت  2000 ستال  در روستيه  و هنتد  ج.ا.ايران، کشور سه تواف  حاصل داالن

 اقيانوس آن، ةنتيج در و گردد مي متصل روسيه پترزبورگ سن به بندرعبارس طري  از بمبئي

 حجت   افتزايش  مواتب  تنهتا  نته  داالن اين. شد خواهد متصل اروپا و بالتيک درياي به هند

 و زمتان  در اتويي  صترفه  مواتب  بلکته  شتود،  مي مرکزي آسياي و ج.ا.ايران با هند تجاري

 رقابتت  و قتدرت  نهايتت  در و گرديتده  من قته  به هندي کاالهاي حمل و نقل اهت هزينه

 (1935 ويستا، الکترونيکي مجله) داد. خواهد افزايش من قه بازار در را هند اقتصادي

 

  ديپلماتيک و سياسي روابط .4-3-3

 ايتاالت  طتر   از آن عليته  گرفتته  صتورت  هتاي  تحتري   و ج.ا.ايران انقالب از پس

 چنتد  هر. است بوده هميتا حائز ج.ا.ايران براي هند همچون کشوري با ارتباط متحده،

 اتحاديته  آمريکتا،  کشتورهاي  با اي گسترده رواب  داراي خود ملي منافع دليل به هند که

 ايجاد راستاي در تا کند مي اما تالش آسياست، شمال و شرق انوب کشورهاي و اروپا

 نمايد برقرار خوبي رواب  ايران املهاز مسلمان کشورهاي با پاکستان، در قدرت توازن

 ستازمان  در ج.ا.ايتران  همچنتين . شتود  متي  محستوب  هنتد  براي اعتباري ارتباط اين و

 نقتش  هند امنيت تأمين براي تواند مي نفوذ صاحب عضو يک عنوانبه اسالمي کنفرانس
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 اهتت  ج.ا.ايتران،  بتا  آميتز  مستالمت  و ختوب  ةراب ت  بته  نيتز  هند. نمايد ايفا را مهمي

زيتادي   شتمار  روايت موابات راب ه ناي. است نيازمند خود داخلي سياسي مالحيات

 بستيار  هتا  هنتدي  براي امر اين که آورد مي فراه  را هندي افزايش حال در مسلمانان از

 (1935 ويستا، الکترونيکي مجله)است. اهميت حائز

 

  و هند ج.ا.ايران تجاري مبادالت .4-3-4

 فناورانه اايگزين هگزين عنوانبه هند اطالعات، فناوري در چشمگير تغييرات به تواه با

 مناستبي  منبتع  عنوان به تواند مي هند همچنين. گرديد م رح ج.ا.ايران براي غربي کشورهاي

 هنتد . گيترد  قترار  ج.ا.ايتران  تواته  مورد نيز خاراي گذاري سرمايه و صنعتي کاالهاي براي

 در دريايي نقل و حمل همچون هايي زيرساخت ايجاد براي فراواني هايتوانايي و ها ظرفيت

 بتراي  را بزرگتي  بتازار  کشتور  ايتن  و داراست را ج.ا.ايران اقتصاد در انبوه توليد هاي بخش

 داراي راب ته  ايتن  در نيتز  هنتد  ديگر طر  از. است آورده واودبه خود در ايراني کاالهاي

 بته  هنتد  بتراي  را پررونقتي  صتادراتي  بازار ج.ا.ايران، ميليوني 30 امعيت. باشد مي منافعي

 استت،  پيوستته  وقتوع به هند در که اخير هاي سال فناورانه هاي پيشرفت. است دهآور ارمغان

 اهميتت . استت  نمتوده  م رح ج.ا.ايران براي االب و اذاب اي گزينه عنوانبه را کشور اين

 درخصتوص  کته  دهلي و تهران هاي پيمان را دواانبه راب ه اين در کشور دو بيشتر نزديکي

 بيشتتر  انتد،  رستيده  امضتا  به فناورانه هاي زمينه در مشترک هاي همکاري و اطالعات فناوري

 .سازد مي نمايان

-2014 متالي  ستال  در هنتد  و ج.ا.ايتران  تجتارت  حج  هند، وگمرک بازرگاني مقامات

 مربتوط  مبلتغ  اين از دالر ميليارد 3 که اندکرده اعالم دالر ميليون 190و ميليارد 19 را 2015

 ايتن  بتر استاس  . شتود  مي ج.ا.ايران به هند صادرات به وطمرب و بقيه ج.ا.ايران صادرات به

 غيرنفتتي  صتادرات  و بقيته  نفتت  بته  مربوط ج.ا.ايران صادرات از دالر ميليارد 5/2 گزارش

 233 و ميليتارد  هشت به 2012-2015 مالي سال در هند و ج.ا.ايران مبادالت ميزان. شود مي

 بقيته  و ج.ا.ايتران  صتادرات  بته  مربوط ردال ميليون 224و  ميليارد پنج که رسيد دالر ميليون

 حجت   کتاهش  دليتل  تترين کارشناسان، مه . است داده تشکيل را ج.ا.ايران به هند صادرات
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. داننتد متي  قيمت نفت شديد کاهش را گذشته سال در و هند ج.ا.ايران بين تجاري مبادالت

 بشتکه  هتزار  200 از بيش روزانه اکنون ه  هند، بازرگاني وزارت اطالعات و آمار براساس

 در کشتور  ايتن  نفتت  خريد از بيش ميزان اين تقريبا که شودمي صادر هند به ج.ا.ايران نفت

 هريتک ) شتيميايي  و کتود  ارگانيتک وغير ارگانيک شيميايي مواد. است تحري  از قبل دوران

 صتادرات  ديگتر  از( دالر ميليتون  100 حتدود ) آن مشتتقات  و( دالر ميليون 200 تا 400بين

 دولتت  در که است طرح هايي املهاز چابهار در گذاريسرمايه. است بوده هند به يرانج.ا.ا

 بته  هنتد  وزيتر  نخستت  ستفر  در کشتور  دو بين توافقنامه امضاي با هاسال از بعد و يازده 

هند،  بين کاال نقل و حمل هزينه تواند مي چابهار بندر توسعه طرح. نشست بار به ج.ا.ايران

 زمينته  توانتد مي طرح اين. دهد کاهش درصد 40 از کمتر به را روسيه و زميانه، قفقا آسياي

 فتتراه  ايمن قتته ارتباطتتات توستتعه بتتراي را شتترق و انتتوب و شتتمال داالن شتتدن فعتتال

 (2/9/1935 فارس، خبرگزاري)کند.
 (1334)هند( صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به 6) ةجدول شمار

 ارزش)دالر( عمده کاالهاي صادراتي رتبه کشور

 

 هند

 

5 

 /اتيلن گليکول/ آمونياک/ متانول/ قيرنفتاوره/ 

و  خرمامضتافتي / مغز پستته / الکل/ روغن پايه معدني/ آلومينيوم

... 

 

2،523،300،212 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 

 

 (1334( واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از هند)7) ةجدول شمار

 ارزش )دالر( عمده کاالي وارداتي رتبه کشور

 

 هند

 

2 

 / کنجالهفوالد نوردشده از محصوالت تختبرنج/ 

/ چاي سياه/ محصوالت از آهن و   فشرده شدههسنگ آهن به

 و ... دانه کنجد/ اليا  مصنوعي/ هاي داروييکملفوالد/ م

 

2،232،291،532 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 
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ترين و قدرتمنتدترين کشتور من قته آمريکتاي التتين محستوب       ترين، مه برزيل بزرگ

کيلومتر مربع، پنجمين کشتور پهنتاور دنيتا محستوب      3،514،322شود. برزيل با وسعت  مي

وسعت زياد برزيل، امعيت فراوانتي را نيتز در ختود اتاي داده استت. بتر طبت         شود. مي

ميليتون نفتر بترآورد شتده      200امعيت اين کشور افتزون بتر    ،2015سال آمار در  آخرين

 (www.cia.gov, 2015).است

 روابط اقتصادي ج.ا.ايران و برزيل .4-4-1

آن،  نتوين هاي ستنتي و چته در مفتاهي     بديل قدرت، چه در قالببي هاييکي از مرلفه

ز منتافع اهتاني آن کشتور را    س   برخورداري ا اقتصاد است. قدرت اقتصادي يک کشور،

درهت  تنيتده شتود     هتاي سياستي  رق  خواهد زد. البته قدرت اقتصادي زماني که بتا مرلفته  

هاي اصلي قدرت اقتصادي برزيل در مشخصه را در پي خواهد داشت. موقعيت چشمگيري

نيروي کتار و اتذب   خدمات، ، نهاي کشاورزي معادبخش درتوسعه  ورشد  ،س   من قه

توليد ناختالص داخلتي بتالغ بتر     ، است. بر اساس گزارش بانک اهاني خاراي هايسرمايه

تصتادي آمريکتاي التتين و    قتريليون دالري و قدرت خريد باال، برزيل را قتدرت اول ا  3/1

 (World Bank, 2015). نهمين اقتصاد اهاني ساخته است

تتاکنون بيشتتر    1922سيس در سال أايران و امهوري فدراتيو برزيل از بدو تج.ا.رواب  

ايتران پتيش از انقتالب استالمي     ج.ا.هاي اقتصادي و تجاري برخوردار بوده استت.  از انبه

هزار بشکه نفت خام به برزيل صادر مي کترد و در مقابتل محصتوالت     150تا  120روزانه 

هتاي  و تفاهمنامته  نامته نمود. مروري بتر موافقت کشاورزي و مواد خام از اين کشور وارد مي

گيتري از  دهتد کته بهتره   هتاي اخيتر نشتان متي     ميان مقامات دو کشتور در ستال   امضا شده

و کشور در مقاطع مختل  بوده مردان دنير دولتهاي اقتصادي دو کشور همواره مد ظرفيت

 (1935)پايگاه اطالعاتي سفارت ج.ا.ايران در برزيليا، است.

بتراي   ،واود آمتده هاي ب ايران و برزيل بايد از فضاي اديدي که بعد از تواف  هستهج.ا.

 يبرزيلت  يهتا  شترکت در ايتن ميتان    ؛تقويت و گسترش رواب  خود به خوبي استفاده کننتد 
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؛ چترا کته   ايران حضور پيدا کنندج.ا.هاي مختل  عمراني و بازار سرمايه  توانند در بخش مي

ي اتوانتد من قته   ميليوني در کشورهاي همستايه ختود متي    900ايران در مرکز يک بازار ج.ا.

هتاي مشتترک تجتاري و اقتصتادي      گذاري و همکاريخوب و فرصتي مناسب براي سرمايه

هاي ختوبي دارد و   برزيل در بخش صنعت، صنايع فلزي و معدني توانمندي . همچنينباشد

ايران و برزيل تنهتا محتدود بته    ج.ا.رواب  . ايران فعاليت کندج.ا.ها در  تواند در اين زمينه مي

ل فرهنگتي و سياستي نيتز روابت      ئمسا ةتوانند در زمين و دو کشور مياقتصادي نبوده  ةحوز

اي، امنيت اهاني، مبارزه  ل من قهئمسا ةايران و برزيل در زمينج.ا.خوبي با ه  داشته باشند، 

 داشتته  سزاييبه هايهمکاري توانند مي انوب تبا تروريس  و مواد مخدر و تقويت انوب  

 (1935ست امهوري، )پايگاه اطالع رساني رياباشند. 

کرده و نيتروي   اوانان تحصيل بودن من قه و دارا عنوان ق ب مه  انرژي درايران بهج.ا.

هتاي ختاراي در    هتاي شترکت   گتذاري  هاي خوبي براي سرمايه امروز زمينه، انساني توانمند

هتاي گونتاگون علمتي و فنتاوري      هاي قابل تواهي در زمينه و پيشرفت نمودهفراه   کشور

دستت آمتده کته در ايتن راستتا      ايتران بته  ج.ا.تتي در   ستي  و آي فناوريزيسته نانو، ازامل

تواننتد بتا مراکتز علمتي و فنتاوري برزيتل ارتبتاط         ايتران متي  ج.ا.هاي عل  و فناوري  پارک

توانند نق ته   مي غرب آسياايران در ج.ا. در آمريکاي التين و. برزيل تري داشته باشند نزديک

 )همان(. هاي مختل  باشند قه در بخشاتصال و همکاري دو من 

در حوزه محصتوالت کشتاورزي و    ايران و برزيلر ج.ا.در حال حاور تجارت دو کشو

 نتد. گسترش ده خدمات فني و مهندسي را در حوزه صدور شانرواب  تواندامي است و مي

 ،اردهايي که در دو کشور واتود د هستند و قابليت يکديگرمکمل  برزيل ايران وج.ا.اقتصاد 

هاي ايراني و برزيلتي متي تواننتد در    شرکت. کندها فراه  ميزمينه را براي گسترش فعاليت

نفتت و گتاز،    در حتوزه  فعاليت براي تجارت مانند ؛پروژه مشترک تعري  کنند ي،هايزمينه

 «مارايان»پروژه ساخت پااليشگاه  .بسيار باالست هاي پتروشيميمجتمع ساخت پااليشگاه و

و  رهبتر معيت  انقتالب    .هاي بيشتتر دو کشتور باشتد   نق ه شروعي براي همکاريتواند مي

برزيتل   را دارنتد. با آمريکاي التتين   ج.ا.ايرانرواب  بر توسعه کيد أهمچنين رئيس امهور ت
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منتدي اتدي از ستوي    عالقته متي باشتد کته    ترين کشورهاي آمريکاي التتين   يکي از مه 

يکتي از مشتکالت متا در روابت  دو     . امتا  اود داردايران براي توسعه رواب  با برزيل وج.ا.

حتل و   و برزيتل متي باشتد کته بايتد هرچته ستريعتر        ايتران ج.ا.مشتکالت بتانکي    کشور،

( مبادالت تجاري غيرنفتي ميان دو کشور ج.ا.ايران و برزيل 3) ة. در ادول شمارشود فصل

 .(15/3/1935)خبرگزاري فارس، آمده است 
 (1334ي غيرنفتي ج.ا.ايران به برزيل )( صادرات کاال8) ةجدول شمار

 ارزش)دالر( عمده کاالهاي صادراتي رتبه کشور

 42 برزيل
/ مغز انگور بي دانه/ کائوچو/ ظرو  شيشه اي/ ک  پوش هااوره/ 

 و ... گبه از پش / زعفران/ آلومينيوم/ سنگ مرمر/ فرشپسته/ 
29،299،052 

 1934ان، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهر

 
 (1334( واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از برزيل )3) ةجدول شمار

 ارزش )دالر( عمده کاالي وارداتي رتبه کشور

 برزيل

 

19 

 

لوبيتاي  / روغن خام ستويا / کنجاله/ ذرت داميگوشت منجمد گاو/ 

 شتکل دادن يتا   هتاي بته هت  فشتردن،    ماشين آالت ودستگاه/ سويا

ستاير   خميرهاي ستراميکي و  دني اامد،هاي معگيري سوخت قالب

گتري  هاي ريختههاي درست کردن قالبماشين، محصوالت معدني

 و ... ماسه از

452،541،224 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 

 

 جنوبيج.ا.ايران و آفريقاي .4-5

يت آن نزديتک  کيلومتر مربع مساحت دارد و امع 1،213،312انوبي امهوري آفريقاي

 919گزارش شده است. از نير توليد ناخالص ملي با ميزان  2015ميليون نفر در سال  52به 

 (IMF, 2015)اهان قرار دارد.  92ميليارد دالر در رتبه 
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  سياسي روابط .4-5-1

 نيتام  ايتدئولوژيکي  هتاي تعتار   علتت  به دو کشور رواب  اسالمي، انقالب پيروزي با

 هتاي انتبش  از حمايتت  دليتل  بته  و انوبيآفريقاي نژادپرست رژي  هايفهمرل با ج.ا.ايران

 و شد ق ع اقتصادي سياسي، ابعاد ةهم در (ره) خميني امام حضرت دستور به بخش آزادي

 کشتور  دو منتافع  حتافظ  عنوانبه سوئيس انوبي، دولتآفريقاي در آپارتايد دوران طول در

در  ستوئيس  نماينتدگي  نيتر  زير ژوهانسبورگ در ج.ا.ايران منافع حفاظت دفتر و شد تعيين

شد. پس از تغيير نيام سياسي اين کشتور و فروپاشتي رژيت      کار به مشغول انوبيآفريقاي

 آقتاي  ستفر  دنبتال  به گرديد، برقرار اانبههمه و عمي  ، بار ديگر رواب 20آپارتايد در دهه 

 رهبتر  مانتدال  نلسون آقاي سفر و 1923پان آفريقايي به تهران در سال  ةکنگر رهبر وتو مک

امتور   وزارت انتوبي، آفريقتاي  در مثبتت  تغييترات  نيتز  و 1921سال  در آفريقا ملي کنگره

انتوبي  آفريقاي و ج.ا.ايران دولت رواب  برقراري به نسبت ،1922سال در ج.ا.ايران خاراه

 فريقتاي آ انتخابتات  بتر  نيارت اهت ملل در قالب طرح سازمان 1929اقدام نمود. در سال 

 ستال  همتان  در و شتدند  کشتور  آن عازم خاراه امور وزارت از ديپلمات انوبي چهار نفر

 مبادلته  بته  کشتور  دو و شتد  تبديل سفارت به و برافراشته در ژوهانسبورگ ج.ا.ايران پرچ 

 نژادي چند رژي  اولين آمدن کار روي از بعد کشور دو سياسي مناسبات .نمودند اقدام سفير

استت. تتاکنون    يافتته  توستعه  ايفراينده شتاب با انوبيآفريقاي در ماندال ننلسو رهبري به

 دو اهتمام که امضا رسيده به کشور دو ميان مختل  هايبخش در سند همکاري 30بيش از 

 (1934)سازمان توسعه و تجارت، است.  ادي شدهياد اسناد مفاد نمودن اارايي در طر 

 

 جنوبيآفريقايروابط تجاري ج.ا.ايران و  .4-5-2

 نفتتي  قرارداد دو امضاي شد، برداشته کشور دو بين اقتصادي زمينه در که گامي نخستين

 شرکت و ج.ا.ايران نفت ملي شرکت بين قرارداد دو بود. هر اسالمي انقالب پيروزي از قبل

 و ايتران  نفتت  ملتي  شترکت  اول، قترارداد  به مواتب . گرديد منعقد انوبيآفريقاي ساسول

 مشتترک  گذاريسرمايه به انوبيآفريقاي در ناترو  پااليشگاه احداث براي ولساس شرکت

 بته  گرديتد،  منعقتد  طترفين  بتين  نيتز  ديگري قرارداد يک قرارداد، اين راستاي پرداختند. در
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 20ستال   15 متدت  بتراي  گرديتد  متعهتد  ج.ا.ايتران  ملي نفت شرکت دوم، قرارداد مواب

 صتادر  انتوبي بته آفريقتاي   کته  نفتتي  برابر در کند؛ تأمين را درصد نفت مورد نياز ناترو 

 دنبتال بته  و استالمي  انقتالب  پيروزي از شد. پسمي کشور وارد فوالد و اورانيوم گرديد، مي

از  ج.ا.ايتران  در کشتور  اين گذاريسرمايه ترين، مه 1929تجديد رواب  دو کشور در سال 

ميليتارد   5/1با  MTNت مخابراتي ميليون دالر و شرک 300با  ساسول آريا شرکت نفتي سوي

کشتور   يتک  عنتوان بته  انتوبي آفريقاي کشور وزارتخانه کالن هايبرنامه باشد. در دالر مي

 آن بتا  اقتصتادي  و تجتاري  تعتامالت  بايتد  کته  آفريقاست قاره در ا رگذار و مه  راهيردي،

 و فنتي  ختدمات  صتادرات  اهتت  فراواني هايظرفيت نيز خدمات بخش در .يابد گسترش

 انوبيآفريقاي با شراکت صورتبه سد و نيروگاه احداث ساختمان، راه، حوزه در مهندسي

 (1934)سازمان توسعه و تجارت، دارد.  واود  الث کشورهاي در کار گرفتن و

 
 (1334جنوبي )( صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به آفريقاي11) ةجدول شمار

 )دالر(ارزش عمده کاالهاي صادراتي رتبه کشور

آفريقاي 

 انوبي
43 

/ کت   پلي اتيلن گريدترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع/ 

استامينوفن / خرما/ خميرهاي غذايي/  هاپسته/ فرشها/ پوش

 و ... پودر

22،222،222 

 1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 

 

 (1334جنوبي )آفريقاي ( واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از11) ةجدول شمار

 ارزش )دالر( عمده کاالي وارداتي رتبه کشور

آفريقاي 

 انوبي

42 

 

 هاي اورکردن، غربال کردن و شستن خاک/ماشين

هتاي  / فترآورده ق عات مربوط به ماشتين  ازاء وفرو منگنز/ 

/ ماشتتين آالت عصتتاره درختتت ابريشتت صتتنايع شتتيميايي/ 

 و ... سنگ کروم/ اا کننده و بارکنندهبلندکننده، اابه

92،535،324 

  1934اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، 
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 پيامدهاي گروه بريکس براي ج.ا.ايران و رويکرد مناسب در قبال آن .5

هتاي گتروه بتريکس بتراي امنيتت      پيامتد در ادامه به هد  اصلي مقاله يعنتي شتناخت   

روي گتروه  پتيش  ةل ج.ا.ايران بر اساس آينداقتصادي ج.ا.ايران و کش  راهبرد مناسب تعام

با استفاده از پژوهشي که توس  نگارندگان مقالته انجتام شتده، ختواهي  پرداختت.      بريکس 

با شده است.  اين پژوهش به دو شکل تحليل کيفي و کمي انجام در هايافته و تحليل تجزيه

نفر از  10لفي از هاي طرح شده به صورت مصاحبه به روش دتواه به هد  تحقي ، سوال

دستت آمتده از   بخش تحليل کمي، اهت اعتبارسنجي نتايج بهسفيران ساب  پرسيده شد. در 

نفتر از اعضتاي هئيتت     50اي تدوين شتده و در اختيتار   ها مبتني بر آنها، پرسشنامهمصاحبه

ها، کارشناسان خبره و محققان کارآزموده که با گروه بريکس آشتنايي دارنتد،   علمي دانشگاه

 spssافزارهتاي   نترم  از هتا هاي حاصتل از پرسشتنامه  داده وتحليل قرار گرفت. براي تجزيه

 قترار  تحليتل  و تجزيته  آزمتون فريتدمن متورد    از استفاده هاي پژوهش باسوال. شد استفاده

 .شد گرفته

گيتري و تقويتت گتروه بتريکس      شتکل »در راب ه با سرال اول با اين عنوان  سوال اول:

ها و تهديدهاي براي امنيتت اقتصتادي   برتر در اقتصاد اهاني چه فرصت عنوان يک گروه به

ها، هشت محور اساستي زيتر بته عنتوان     با تحليل مصاحبه« واود خواهد آورد؟ج.ا.ايران به

 فرصت و تهديد شناسايي گرديد:

انتوبي متقاوتي نفتت و    انرژي، سه کشور چين، هنتد و آفريقتاي   ةدر حوز .1

توانند مشتري مناسبي بتراي  .ايران هستند و ميبرزيل متقاوي پتروشيمي ج.ا

 ما باشند.

 ةمالي و پولي، بريکس گروه مناسبي است تتا از طريت  دو بانتک توستع     ةدر حوز .2

 آسيايي و بانک توسعه بريکس، ج.ا.ايران را تأمين مالي کند.

ااتماعي و مسائلي همچون فقرزدايي، کاهش بيکتاري   ةتواند در حوزج.ا.ايران مي .9

هاي را در ايتن زمينته   هاي طبقاتي با بريکس همکاري داشته و پيشرفت و اختال

 دست آورد.به
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ويتژه  هاي مختل  بهگذاري مشترک بين ج.ا.ايران و گروه بريکس در حوزهسرمايه .4

 تواند فرصت خوبي را براي ج.ا.ايران فراه  کند.کاالهاي راهبردي مي

ر اهت تغييتر تتک ق بتي    يابي بريکس دهاي ود سل ه بريکس و قدرتسياست .5

باشتد و رأي و حمايتت   هتاي ختاراي ج.ا.ايتران همستو متي     آمريکا بتا سياستت  

توانتد کمتک   الملل و چه در مناط  خود متي کشورهاي بريکس چه در مجامع بين

 کننده ج.ا.ايران باشد.

دليل توليتدات  هاي بازرگاني در دو بخش صنعت و کشاورزي بهسياست ةدر حوز .2

توانتد  اي بتراي ج.ا.ايتران متي   ايجاد توافقنامه ترايحات تعرفته  ارزان چين و هند،

 تهديد باشد.

اعضاي بريکس در قبال برخي کشورها همچتون   ةاتخاذ مواوع هماهنگ و دوستان .2

 تواند براي ج.ا.ايران تهديد تلقي شود.رژي  صهيونيستي مي

هتاي مستلمانان در   برخي مناقشات سياستي داخلتي همچتون گستترش اعتترا       .3

ر، در صورت اتخاذ سياست برخورد با مسلمانان از ستوي اعضتاي بتريکس    کشمي

 هاي سياسي ج.ا.ايران با گروه بريکس شود.ساز اختال تواند زمينهمي

 تترين  مهت  »منيور بررسي نيرات افراد شرکت کننده در پتژوهش کته   در تحليل کمي به

 در برتتر  گتروه  کيت  عنتوان بته  بريکس گروه تقويت و گيري شکل تهديدهاي و هافرصت

 از آزمون فريدمن استفاده شد. «کدامند؟ ج.ا.ايران اقتصادي امنيت براي اهاني، اقتصاد

ختي   ميتزان  توان گفت که چون( مي12) ةدست آمده در ادول شماربر اساس نتايج به

 05/0 ست    در ميتزان  ايتن  و آمتده  دستت بته  94/122محاستباتي   فريدمن آزمون براي دو

 عبارتي، بتا  به شود؛مي تأييد خال  فر  و شده رد صفر فر  د؛ بنابراينباشمي معناداري

 انتختاب  در متفتاوتي  کتامالً  هاي رتبه گرفت افراد نتيجه توانمي آمده دستبه نتايج به تواه

 گروه تقويت و گيريشکل تهديدهاي و هاترين فرصتبندي مه رتبه .دادند نشان سرال هر

 رتند از:عبا اولويت ترتيب بريکس به
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در حوزه انرژي سه کشور چين، هنتد و آفريقتاي انتوبي متقاوتي نفتت و برزيتل        -1

توانند مشتري مناسبي بتراي متا باشتند. )ميتانگين     متقاوي پتروشيمي ج.ا.ايران هستند و مي

 (31/2ها: رتبه

ويتژه  هاي مختلت  بته  گذاري مشترک بين ج.ا.ايران و گروه بريکس در حوزهسرمايه -2

هتا:  تواند فرصت خوبي را براي ج.ا.ايران فتراه  کنتد. )ميتانگين رتبته    راهبردي مي کاالهاي

93/5) 

يابي بتريکس در اهتت تغييتر تتک ق بتي      هاي ود سل ه بريکس و قدرتسياست -9

باشتد و رأي و حمايتت کشتورهاي    هاي ختاراي ج.ا.ايتران همستو متي    آمريکا با سياست

ران توانتد کمتک کننتده ج.ا.ايت    نتاط  ختود متي   المللي و چه در مبريکس چه در مجامع بين

 (90/5ها: )ميانگين رتبهباشد.

 ةمالي و پولي، بريکس گروه مناستبي استت تتا از طريت  دو بانتک توستع       ةدر حوز -4

 (32/4ها: آسيايي و بانک توسعه بريکس ج.ا.ايران تأمين مالي کند. )ميانگين رتبه

هتاي مستلمانان در   اعتترا   هاي سياسي داخلي همچون گسترشبرخي مناقشه -5

کشمير، در صورت اتخاذ سياست برخورد با مسلمانان از ستوي اعضتاي بتريکس متي     

هتا:  هاي سياسي ج.ا.ايران با گروه بريکس شود. )ميانگين رتبته تواند زمينه ساز اختال 

32/9) 

اعضاي بريکس در قبال برخي کشتورها همچتون    ةاتخاذ مواوع هماهنگ و دوستان -2

 (92/9ها: تواند براي ج.ا.ايران تهديد تلقي شود. )ميانگين رتبهونيستي ميرژي  صهي

ااتماعي و مسائلي همچون فقرزدايي، کاهش بيکتاري و   ةتواند در حوزايران ميج.ا. -2

دستت  هتايي را در ايتن زمينته بته    هاي طبقاتي با بريکس همکاري داشته و پيشرفتاختال 

 (23/9ها: آورد. )ميانگين رتبه

هاي بازرگاني در دو بخش صنعت و کشاورزي به دليتل توليتدات   سياست ةدر حوز -3

 توانتد تهديتد  اي بتراي ج.ا.ايتران متي   ارزان چين و هند، ايجاد توافقنامته ترايحتات تعرفته   

 (04/9ها: )ميانگين رتبهباشد.
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ي مربوط به هاها، ميانگين، انحراف معيار و آزمون فريدمن سؤال( توزيع پاسخ12جدول شمارل )

 سؤال پنجم پژوهش

 
راهکارهتاي مناستب   »در راب ه با سرال دوم از هد  دوم با اين عنتوان کته    سؤال دوم:

با تحليتل  « روي بريکس چه مي باشد؟تعامل ج.ا.ايران با گروه بريکس بر اساس آينده پيش

 ها، اولويت چهار محور اساسي زير مشخص گرديد:مصاحبه



55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59315931سال اول، شماره دوم، زمستان سال اول، شماره دوم، زمستان   فصلنامه اقتصاد دفاع، فصلنامه اقتصاد دفاع، 

ن راهکار اين است که ج.ا.ايران ومن حمايتت از تشتکيل   ترياولويت اول و مناسب .1

اانبه با يکايک اعضاي بتريکس  گروه بريکس، بايد بيشتر در اهت تقويت راب ة دو

 تالش کند.

دنبتال  اولويت دوم راهکار ج.ا.ايتران بته ايتن ترتيتب استت کته ج.ا.ايتران بايتد بته          .2

 سازي زمينة عضويت در گروه بريکس باشد. فراه 

راهکار ج.ا.ايران اين مي باشد که ج.ا.ايران وتمن حمايتت از تشتکيل     اولويت سوم .9

دنبال تقويت راب ة ختود بتا اعضتاي بتريکس در قالتب يتک       گروه بريکس، بايد به

 اتحاديه باشد.

اولويت چهارمي که هيچ يک از متخصصان با آن مواف  نبودند اين بود که ج.ا.ايتران   .4

 يکس رويکرد خنثي را اتخاذ کند.نبايد نسبت به گسترش همکاري با گروه بر

مهمتترين  »منيور بررسي نيرات افراد شرکت کننتده در پتژوهش کته    در تحليل کمي به

 چته  بتريکس  رويپيش آينده اساس بر بريکس گروه با تعامل ج.ا.ايران مناسب راهکارهاي

 از آزمون فريدمن استفاده شد.« باشند؟ مي

ختي   ميتزان  ( مي توان گفت که چون19ة )دست آمده در ادول شماربر اساس نتايج به

 05/0 ست    در ميتزان  ايتن  و آمتده  دستت بته  39/23محاستباتي   فريتدمن  آزمون براي دو

 عبتارتي،  به شود؛ مي تأييد خال  فر  و شده رد صفر فر  باشد، بنابراين مي معناداري

 انتخاب در تفاوتيم کامالً هاي رتبه افراد گرفت نتيجه توانمي آمده دستبه نتايج به تواه با

 گتروه  بتا  ج.ا.ايتران  تعامتل  مناستب  تترين راهکارهتاي  بندي مه رتبه .دادند نشان سرال هر

 عبارتند از: اولويت ترتيب بريکس به

ايران ومن حمايت از تشکيل گروه بريکس، بايد بيشتر در اهت تقويت راب تة  ج.ا. -1

 (09/9ها: دواانبه با يکايک اعضاي بريکس تالش کند. )ميانگين رتبه

سازي زمينة عضويت در گروه بريکس باشتد. )ميتانگين   ج.ا.ايران بايد به دنبال فراه  -2

 (32/2ها: رتبه
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دنبال تقويت راب ة ختود بتا   ايران ومن حمايت از تشکيل گروه بريکس بايد بهج.ا. -9

 (23/2ها: )ميانگين رتبه اعضاي بريکس در قالب يک اتحاديه باشد.

 اتختاذ  را خنثتي  رويکرد بريکس، گروه با همکاري گسترش به نسبت ايدب ايرانج.ا. -4

 (29/1ها: )ميانگين رتبه کند.
هاي مربوط به سؤال ها، ميانگين، انحراف معيار و آزمون فريدمن سؤال( توزيع پاسخ13جدول شمارة )

 ششم پژوهش

 
 

 گيرينتيجه .6

هاي مختلفتي ازاملته انترژي،    مينهتواند در زبا تواه به نتايج تحقي ، گروه بريکس مي

اقتصاد، مبادالت بازرگاني، سياسي، تتامين متالي و پتولي، سترمايه گتذاري ختاراي بتراي        

هايي را فراه  آورد. ج.ا.ايران بايد با تقويت راب ة دواانبه بتا هتر يتک از    ج.ا.ايران فرصت

   .  سازدکشورهاي عضو گروه در حوزه هاي ياد شده، زمينة عضويت در گروه را فراه

آشتکارا روابت  اقتصتادي بتا چتين،      نيتز  ايران ج.ا.رهبران شاهد آن هستي  که  همچنين

دنبتال  بته صتورت دواانبته    انوبي را فريقايبرزيل و آ روسيه، هند و به شکل بالقوه اي با

بتراي اقتصتادهاي    هاي بزرگ و اذاب دولتياز طرح ايواود مجموعهو از طرفي  کنندمي

. کشتورهاي عضتو   ايران را فتراه  کترده استت   ج.ا.ت تقويت رواب  با فرص ،در حال ظهور
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موقعيتت  نتد.  اهتاي مهمتي برداشتته   ايران گامج.ا.اانبه با براي تقويت رواب  دو نيز بريکس

هتاي آن در حتوزه نفتت، گتاز،     ج.ا.ايتران در من قته و توانتايي    ک و ژئواستراتژيکپليتيژئو

توانتد  نوان يک کشور قدرتمند و امن در من قه متي عپتروشيمي، معادن و نيروي انساني و به

 عضوي مناسب براي گروه بريکس باشد.

در راب ه با تهديدها بايتد گفتت تهديتدهاي خاصتي از ستوي گتروه بتريکس امنيتت          

 و ستابقه  به تواه شود که باکند. بنابراين چنين برداشت مياقتصادي ج.ا.ايران را تهديد نمي

 المللتي بتين  صندوق اهاني و بانک اروپا، شامل) امرش تحت ةابه و آمريکا منفي عملکرد

 بته  نزديکي است اعتمادي الزمبي فضاي خل  و سياسي داليل به پول کردن بلوکه در( پول

 در حتال توستعه   کشتورهاي  از حمايتت  بر تأکيد خود که در آخرين نشست بريکس گروه

 ستماات  و تتالش  از گتوگيري ال بتا  و شتمرده  مغتتن   فرصتتي  مثابته ج.ا.ايرن بته  را داشته

 کته  گتردد  اعتمتادتري  متورد  اقتصتادي  ابهتة  وارد بتريکس،  به پيوستن در انوبي آفريقاي

 را اعتمتاد  هتاي نشتانه  و هتا مرلفته  رقيتب،  ابهتة  خال  بر اخير هايدهه حداقل در خالل

  .است آورده واود به

د در رشتد و توستعه   توانت قدرتمند مي ايران در اين گروهج.ا.وارد شدن در نهايت اينکه 

هاي بريکس در اقتصتاد ج.ا.ايتران،   گذاريسرمايهاقتصادي ج.ا.ايران ا رگذار باشد و منجربه 

المللتي  پيمانان خوبي در متراودات بتين  ايجاد بازارهايي براي صادرات و واردات، واود ه 

خواهتد   ،واتود آمتده  هاي اانبدارانه غرب بته  تدليل سياسبه بيشترهايي که  از تنش شود و

المللي مواوع سياسي خود را در نيام مناسبات بين تواندو از اين طري  ج.ا.ايران مي کاست

راهبتردي نقتش    هتاي در اتختاذ تصتمي    گتروه زيترا ايتن    کنتد؛ چشمگيري تقويت طرز به

ايران کته در مرکتز ختاور نزديتک و     ؛ ج.ا.اي ايفا مي کند. سود متقابلي در کار است فزاينده

ه، براي بريکس اايگاه کليدي در اين من قه را تضمين خواهد کترد. پيوستتن   ميانه واقع شد

به عضويت اين سازمان يک کمبود آن يعني فقدان نماينده با نفوذ اهان استالم را   ج.ا.ايران

 تعيين گروه بريکس( و )ج.ا.ايراندر حقيقت واود اراده سياسي طرفين  .ابران خواهد کرد

اندونزي، متالزي، آرژانتتين   ي ازامله حال حاور نامزدهاي ديگر. البته در بود خواهد کننده
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ايتران قابتل   ج.ا.که از نير وزن و توان خود بتا   هستندعضويت در بريکس متقاوي و مصر 

اين ايران در ج.ا. ةنقش سازندشک با عضويت ج.ا.ايران در بريکس، اما بي باشند؛ميمقايسه 

 .تر ياري خواهد رساند النهالمللي عاد به هد  ايجاد يک ني  بينگروه 

 

 پيشنهادهاي مديريتي .7

ج.ا.ايران قبل از عضويت در اين گروه ابتدا بايد با انتخاب راهبترد مناستب و تعريت      -

هتاي  دنبال آن است و همچنين با تمرکز بر منابع و ظرفيتت هاي که بريکس بهموقعيت

هتاي ختود،   ستاخت زير داخلي خود، آنها را سازماندهي نموده و با اصالحات الزم در

اعتمادستتازي، تقويتتت بختتش خصوصتتي، شناستتايي نيروهتتاي کارآمتتد، طتتي متتذاکره 

هوشمندانه و با رعايت شيوة عضو شدن، ميزان ح  رأي و ستهميه، ميتزان استتفاده از    

 تسهيالت و ميزان درگيري منابع مالي مناسب، عضو اين گروه گردد.

يژه در کشتورهاي داراي اقتصتاد نوظهتور،    ورشد فزايندة تقاواي انرژي بهبا تواه به  -

همتراه روستيه تتأمين    شود ج.ا.ايران تالش کند تتا بته  ، پيشنهاد ميامله چين و هنداز

 ةزمينت  تواندبنابراين ديپلماسي فعال انرژي مي کننده انرژي اعضاي گروه بريکس باشد.

بته ارمغتان    ايرانا.ج. المللي انرژي را برايسازي بازار بينبرخورداري از منافع حداکثر

گذار در نيتام  ا رهاي ايران را نيز در برابر قدرتج.ا.زني ومن آنکه قدرت چانه ؛آورد

 الملل ارتقا بخشد.بين

توستعه   شتوند، ترين شرکاي تجتاري ج.ا.ايتران محستوب متي    چين و هند ازو بزرگ -

از حتال   ساز رواب تي بهتتر  شک زمينهشده بيرواب  تجاري ج.ا.ايران با کشورهاي ياد 

با کشورهاي ه  گروه آنهتا يعنتي برزيتل، روستيه و آفريقتاي انتوبي خواهتد بتود.         

 هاي اقتصتادي ختود،  و بهبود شاخص تواند با تقويت توان توليدي کشورج.ا.ايران مي

افتزايش دهتد و انعقتاد يتک     را توانايي و ظرفيت تجارت با کشورهاي گروه بتريکس  

اي بين ج.ا.ايران و کشورهاي مورد م العته  من قه موافقتنامه تجارت آزاد و ايجاد ابهة

استت کته    گفتني همچنين هاي نزديک دست يافتني خواهد نمود؛را من قي و در آينده
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بر و پيچيده استت  فرايندي زمان ،ايجاد هر يک از مراحل همگرايي موف  و رو به الو

بريکس در اين که به ميزان و وسعت دسترسي به بازار هر يک از اين کشورهاي گروه 

اي، بهبود فضاي کسب و کتار و  تعرفهاي و غيرفرايند بستگي دارد. کاهش موانع تعرفه

تواند هاي همگرايي ميتسهيل در اريان مبادالت ارزي و مالي کشورها در قالب طرح

  .رواب  و استحکام اين رواب  گردد ةعامل توسع

آغاز خواهد شد. ج.ا.ايتران   2012ورود اعضاي اديد به بانک توسعه بريکس در سال  -

هاي مناسب، شراي  پيوستتن بته   هاي الزم و پيگيريدر حاور بايد تالش کند با اقدام

تواند با تأمين مالي از اين بانک بانک توسعه بريکس را ايجاد کند؛ چرا که در آينده مي

هاد هاي مو ري را بردارد و کمک کننتده اقتصتاد ج.ا.ايتران باشتد. از طرفتي پيشتن      گام

استاس  شود ج.ا.ايران اهت عضويت در گروه بريکس با تواه به منافع ملتي و بتر   مي

ها، رويکرد ايجابي در مسائل سياسي کته مربتوط بته اعضتاي گتروه بتريکس       اولويت

 شود را اتخاذ کند. مي

 -غترب و داالن شتمال   -با تواه به واقع شدن ج.ا.ايران در مسير حمل و نقل شترق   -

واود بازار بسيار گستردة کشورهاي عضو بريکس براي حمل  انوب آسيا و همچنين

گونته کاالهتا   نفتي، ج.ا.ايتران بايتد نستبت بته اتذب ايتن      و نقل کاالهاي نفتي و غير

هاي بيشتري انجام دهد تا مسيرهاي عبتوري از کشتورمان نستبت بته مستيرهاي       اقدام

علتت واقتع   يتران بته  مشابه و اايگزين، داراي اذابيت بيشتري باشد. براي مثال، ج.ا.ا

تواند متدت زمتان حمتل و نقتل     انوب مي –شدن در مسير حمل و نقل داالن شمال 

 کاال از هند به اروپا را به نص  مدت زمان فعلي کاهش دهد. 

موقعيت ژئواستراتژيکي ج.ا.ايتران بتراي بته نتيجته رستاندن طترح گستتردة کمربنتد          -

در طترح احيتاي اتاده ابريشت       اقتصادي ااده ابريش  بسيار حائز اهميت است. چين

ها از اين مسير بته ج.ا.ايتران   دنبال ارتباط بيشتر با من قة غرب آسيا است. اگر چيني به

از يکستو قصتد دارد    برسند. در واقع به غرب آسيا رسيده اند. چين از طري  اين ااده

ر اين کاالهايش را صادر کند و از سوي ديگر انرژي وارد کند، که همکاري ج.ا.ايران د
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اي  هاي فراواني را براي ج.ا.ايران فتراه  کنتد و اايگتاه من قته    تواند فرصتزمينه مي

 ج.ا.ايران را ارتقا بخشد.
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 هامنابع و يادداشت

 الف. منابع فارسي

-هااي آيناده  هاا و اياده  نوانديشي براي هزاره نوين: مفاهيم، روش(، 1923اسالتر، ريچارد، ) (1)

ريتزي  د وحيدي و سيداحمد ابراهيمي، مرکز م العات و برنامهعقيل ملکي، وحي ة، ترامپژوهي

 استراتژيک، مرسسه آموزشي و تحقيقات صنايع دفاعي.

 مجموعته مقتاالت   ،خاارجي  گاااري سرمايه بعد در اقتصادي امنيت (،1932بهزاد، ) پورسيد، (2)

 اقتصادي. امنيت راهکارهاي توسعه همايش

 .104، شماره فصلنامه سياست خارجيسياسي بريکس،  -انداز اقتصادي (، چش 1932زماني، ناصر، ) (9)

ستنجي ايجتاد موافقتنامتة    (، امکتان 1939سعيدي، روا، خليل سعيدي و علتي دهقتاني، )   (4)

 ،اقتصاادي هاي ها و سياستپژوهش تجارت ترايحي ايران با کشورهاي گروه بريکس،

 .23 ةشمار

 11هي بعتتد از  او آمريکا در دورطلبي نرم چين توازن (، رويکرد همکاري1932) ،سالمي، زهره (5)

 .2 ةشمار، ، سال سومفصلنامه ديپلماسي دفاعي سپتامبر،

الملتل،  هاي نوظهور در دوران گذار نيام بين(، قدرت1932پور، هادي و عباداهلل مواليي، )سليمان (2)

 .12، سال پنج ، شمارة روابط خارجي فصلنامه

هاي اقتصادي در حتال ظهتور )بتريکس(:    سازمان قدرت (،1932آبادي، )سنايي، مهدي و غالمروا ابراهي  (2)

 .1، شمارة 9، دورة فصلنامه مطالعات جهان المللي،ها و اايگاه آن در نيام بيناهدا ، توانمندي

(، موازنه نرم: بتريکس و چتالش   1939شيرخاني، محمدعلي، رحي  بايزيدي و مجتبي روازاده، ) (3)

 ة سوم.نه ، شمار ، سالپژوهشنامه علوم سياسي برتري آمريکا،

ديپلماساي چندجانهاه، نيرياه و عملکارد     (، 1932ظري ، محمداواد و سيدکاظ  سجادپور، ) (3)

 المللي. ، تهران، دفتر م العات سياسي و بينالمللي اي و بين هاي منطقه سازمان

، توساعه  حال در کشورهاي غارت با مقابله و بريکس اتحاديه (،1931) سيدويغ ، ،عبدالقيوم (10)

 همداني. اسيعب ترامة

هتا و  فرصتت  (، برزيل و اصالح ساختار شوراي امنيتت: 1932) ،عييمي ...افاخري، مهدي و شمس (11)

.دوم ة، سال پنج ، شمارفصلنامه روابط خارجيها، چالش

طلبي نرم، قدرت تا نيريته تتوازن ةموازن ة(، از نيري1932) ،حسيني، اصغر و فاطمه دانشورکيوان (12)

 .2 ةشمار، ، سال سوميفصلنامه ديپلماسي دفاع
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 .223 ةشمار ،هارويدادها و تحليل (، نگاهي به کشورهاي بريکس،1931دوست، محمد، )گنجي (19)

رويادادها   (، شکوفايي ديپلماسي بريکس از طري  آفريقاي انوبي،1932دوست، محمد، )گنجي (14)

 .229شمارة  ،هاو تحليل

 پژوهي علوم و فناوري دفاعي.ده، مرکز آينپژوهيالفهاي آينده(، 1935فر، عقيل، )ملکي (15)

 (، ژئوپليتيک انترژي بتريکس و اايگتاه ايتران،    1932سادات، )زاده، اکبر و سيدمحمد هوشيولي (12)

 .2، دورة چهل و سوم، شمارة فصلنامه سياست
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