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چکيده
تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرتهای جدید سیاسی -اقتصادی میتواندد در رشدد پ پیشدرفت
آنها اثرگذار باشد پ در این میان ،کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن پ
پیوستن به سازمانهای سیاسی یا اقتصادی دنیا بازماندهاند ،میکوشند تا با ملحق شدن بده ایدن سدازمانهدا،
نیازهای خود را برآپرده سازند .در جهان معاصر ،حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی ،دنبال کردن سیاسدت
خارجی مؤثر پ تأمین منافع سیاسی پ اقتصادی خود بدپن اتکا بر کشورهای دپست یا شرکای عادی ،کدار
دشواری است .این امر برای قدرتهای منطقهای که یکی از آنها ج.ا.ایران است ،بهپیژه مبرم مدیباشدد .بدا
توجه به افزایش بیاعتمادی به آمریکا بعد از بدقولیهای آنها در برجام ،میتوان چنین استدالل کرد که پارد
شدن ج.ا.ایران در سازمانها پ تشکلهای بینالمللی مانند گرپه بریکس ،میتواند از تنشهایی که بیشتر به-
دلیل سیاستهای جانبدارانة غرب بهپجود آمده ،خواهد کاست .تحقیق حاضر به بررسی پیامدهای گسترش
گرپه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران پ کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینددة پدیش
رپی گرپه بریکس میپردازد .با توجه به نتیجه تحقیق ،پارد شدن ج.ا.ایران در این گرپه قدرتمند میتواندد
در رشد پ توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد پ منجربه سرمایهگذاریهای بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران،
ایجاد بازارهایی برای صادرات پ پاردات ج.ا.ایران پ همپیمانان خوبی در مراپدات بینالمللی ج.ا.ایران شود.
واژگان کليدي :بريکس ،ج.ا.ايران ،امنيت اقتصادي ،فرصتها و تهديدها.
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

 .1مقدمه
تغيير و تحوالت سريع و شتتابندة معتامالت سياستي ،اقتصتادي و نيتامي در دو ست
من قهاي و بينالملل باعث گرديده تا امروزه کشورها بنا بته نيتاز و وترورتهتاي اايگتاه
خود در عرصة اهاني و در چارچوب نيريههتاي همگرايتي و امنيتت گروهتي ،بته ستوي
همکاري و تعامل بيشتر حرکت کنند .اين امر بهنوبتة ختود ،هت پيمتانيهتا و ائتتال هتاي
اديدي را رق ميزند يا ائتال

هاي پيشين را تقويت يا حتي تضتعي

متيکنتد.

(ستنايي و

ابراهي آبادي)1932 ،

به شکل خاص آن دسته از کشورهاي درحال توسعه و داراي اقتصاد نوظهور که ظرفيت
تبديل شدن به يک ق ب من قتهاي را دارنتد ،بايتد از طريت يتافتن راههتاي متر ر در پتي
بهچالش کشيدن سلسله مراتب فعلي نيام بينالمللي و ارتقاي ختود بته عنتوان يتک ق تب
قدرت در نيام چندق بي آينده باشند.

(فلمز)2002 ،1

يکي از اقتصادهاي نوظهور ،گروه بريکس 2ميباشد .نام ايتن گتروه از بته هت پيوستتن
حرو

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

انوبي) تشکيل شده است .ايتدة شتکلگيتري ايتن گتروه در ستال  2001توست مرسسته
سرمايهگذاري گلدمن ساکس ،9بهمنيور پيشبيني ووعيت اقتصتادي اهتان و قتدرتهتاي
برتر م رح گرديد.

(هايبين)2012 ،4

«اي انيل »5اولين بار در سال  2009نام مخف

اين گروه را با نام بريتک در ستر تيتتر

يک روزنامة اقتصادي به کار برد .در ااالس شصتويک مجمع عمومي سازمان ملل متحتد
در سال  ،2002وزراي امور خاراة کشورهاي برزيل ،روستيه ،هنتد و چتين گفتتگوهتاي
مقدماتي را آغاز کردند و بعتد از ايتن ااتالس ،رهبتران ارشتد بريتک ،در چهتار نشستت
ديپلماتيک ديگر (يکاترينبورگ ،سائوپائولو ،توکيو و لندن) به منيور محک ساختن پايههاي


1 Flemes
2 BRICS: Brazil, Russia, India, Chin, South Africa
3 Goldman Sachs
4 Haibin
5 Jim O'Neill
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شکلگيري اين گروه شرکت کردند .آفريقايانوبي نيز تالشهاي فراواني در سال  2010به
منيتتور عضتتويت در گتتروه بريتتک از ختتود نشتتان داد کتته ستترانجام وزراي امتتور خاراتة
کشورهاي عضو در نشستي که در  21سپتامبر  2010در نيويورک برگزار گرديد ،با عضويت
آفريقايانوبي موافقت کردند .عنوان بريک پس از پيوستن آفريقايانوبي به بريکس تغييتر
نام يافت.

(بريانسکي)2011 ،1

ج.ا.ايران يک قدرت من قه در انوب غربي آسياستت و اايگتاه مهمتي را بتهدليتل در
اختيار داشتن منابع انرژي نفت و گاز ،صنعت پتروشيمي و ختودروستازي دارد و از طرفتي
خ وط مواصالتي بينالمللي شرق و انوب شترق آستيا و اروپتا توست ج.ا.ايتران فتراه
ميباشد .بنابراين بهشکل گسترده مورد تواه اقتصادهاي بزرگ اهان قرار گرفته است و بتا
تواه به شراي  ،حضور فعال در مجتامع و ستازمانهتاي اقتصتادي و تجتاري من قتهاي و
اهاني امري وروري و ااتناب ناپذير است( .رحماني و ديگران  )1935 ،بنابراين چنين برداشتت
ميشود که حضور ج.ا.ايران در يک گروه قدرتمند ،ميتوانتد در رشتد و توستعة اقتصتادي
ج.ا.ايران ا رگذار باشد.
 .2هدف ،سؤالها و روش انجام تحقيق
 .1-2هدف تحقيق
بررسي پيامدهاي گروه بريکس براي امنيت اقتصادي ج.ا.ايران و کش

راهبترد مناستب

تعامل ج.ا.ايران بر اساس آيندة پيشروي گروه بريکس.
 .2-2سؤالهاي تحقيق
ال ) شکلگيري و تقويت گروه بريکس بهعنوان يک گروه برتر در اقتصاد اهاني ،چته
فرصتها و تهديدهايي براي امنيت اقتصادي ج.ا.ايران بهواود خواهدآورد؟



1 Bryanski
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ب) راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ايران با گروه بريکس بر اساس آينتدة پتيشروي بتريکس
چه ميباشد؟
 .3-2روش تحقيق
روش انجام تحقي بر اساس هد  ،توسعهاي  -کاربردي ميباشد .بر استاس ماهيتت و
روش ،اکتشافي بوده و از نير نوع دادهها کيفي -کمي ميباشد.
 .3اهداف ،اجالس و توانايي گروه بريکس
 .1-3اهدف گروه بريکس
کشورهاي عضو بريکس با برخورداري از رشد سريع اقتصادي و کسب اايگاه ويژه
در اقتصاد بين الملل در صدد هستند تا به شکل تدريجي بر روند تصمي گيريهاي ويتژه
نيام بين المللي ا رگذار باشند و با اصالح نهادهاي متالي و سياستي بتينالمللتي ،نيتام
اديدي از حاکميت بين المللي را طراحي کنند .کشورهاي بتريکس خواهتان واگتذاري
بخشي از قدرت آمريکا و اروپا به آنها براي همکاري بيشتر آنان در صندوق بينالمللي
پول و بانک اهاني هستند؛ بنابراين هد

اصلي بريکس  :تأسيس و ايجاد نيت اهتاني

عادالنهتر و منصفانهتر ،به ويژه از طري اصالح نهاده اي مالي بتين المللتي کنتوني متي
باشد.
 .2-3اجالس گروه بريکس
اعضاي گروه بريکس از سال  2003السات ساليانه سران را تشکيل دادهاند ،که تتاکنون
در هشت نشست ،براي توسعه همکاريهاي اقتصتادي ،انترژي ،نيتامي و سياستي بتين آن
کشورها گفتگو و تبادل نير صورت گرفته است.
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جدول شمارة ( )1اجالسهاي گروه بريکس
اجالس

شهر/کشور ميزبان

تاريخ

مشارکت کنندگان

اول

يکاترينبورگ /روسيه

 12ژوئن 2003

بريک

دوم

برازيليا /برزيل

 12آوريل 2010

بريک

سوم

سانيا /چين

 14آوريل 2011

بريکس

چهارم

دهلي نو /هند

 23مارس 2012

بريکس

پنجم

دوربان /آفريقاي انوبي

 22مارس 2019

بريکس

ششم

فورتاليزه /برزيل

 15اوالي 2014

بريکس

هفتم

اوفا /روسيه

 3اوالي 2015

بريکس

هشتم

گوآ /هند

 12اکتبر 2012

بريکس
www.brics.utoronto.ca

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

بهبود ووعيت اقتصادي و اصالح نيام مالي اهان؛

•

برقراري رواب پولي و تجاري نزديک با يکديگر؛

•

ايفاي نقش مر ر و بيشتر در امور اقتصادي اهان؛

•

افزايش مبادالت تجاري با يکديگر؛

•

همکاري ارزي؛

•

کاهش وابستگي به اروپا و اياالت متحده آمريکا؛

•

تشکيل بانک توسعه و ذخيره ارزي در رقابت با بانک اهاني و صندوق بينالمللي
پول؛

•

تمرکززدايي از دالر؛

•

پيشبرد اقتصادهاي کالن با درک و همياري کشورهاي خواستار توسعه؛

•

ايجاد اطمينان در متوازن ساختن مبادالت ،پرداختتهتا ودريافتتهتا در صتندوق
بينالمللي پول؛
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•

کاهش خ رپذيريهاي احتمالي بازار پولي و ارزي پنج کشور عضو؛

•

بات در بازار انرژي؛

•

افزايش قدرت رقابت با ديگر ق بهاي اهان؛

•

سرمايهگذاريهاي مشترک در پروژههاي

فراگير)www.brics.utoronto.ca( .

 .3-3توانايي فعلي گروه بريکس
در مجموع ميتوان توانايي گروه بريکس را اينگونه برشمرد:
•

 22درصد کل خاک زمين را در اختيار دارد؛

•

 90درصد از توليد ناخالص داخلي اهان را در اختيار دارد؛

•

 49درصد امعيت دنيا در اين پنج کشور است؛

•

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

•

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

•

بيش از20درصد از کل مبادالت بازرگاني و بيش از  20درصتد از سترمايهگتذاري
مستقي خاراي اهان توس اين پنج کشور صورت ميگيرد؛

•
•

عضويت دائ چين و روسيه در شوراي امنيت؛
دستيابي روسيه ،هند و چين به سالح

هستهاي)World Bank,2015( .

 .4روابط ج.ا.ايران و کشورهاي عضو بريکس
 .1-4ج.ا.ايران و روسيه
فدراسيون روسيه کشوري است اروپايي -آسيايي که امعيت آن بالغبر  145ميليون نفتر
ميباشد .ميزان توليد ناخالص داخلي روسيه در ستال  2015بتا حجت  1/292تريليتون دالر
رتبه سيزده را در اهان دارا ميباشد.

()IMF, 2015
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دستيابي ج.ا.ايران به تواف هستهاي با کشورهاي  5+1و شکل اديد رواب ج.ا.ايتران و
روسيه پس از آن ،باعث گرديده تا نگاههاي بينالمللي بهسمت اين دو کشور مع و

شود.

از سال  2019مرلفه هاي نوظهور سياست داخلي اين دو کشور ،آنها را بههت نزديتک کترد.
شباهتها و اشتراکات فرهنگتي ايتن دو کشتور باعتث گرديتده تتا روابت آنهتا بتاواتود
پيچيدگيهاي فراوان بهه نزديک شود .ج.ا.ايران از لحاظ ژئواستراتژيک ،اهميتت بستياري
براي روسيه دارد :اول اينکه ،روسيه و ج.ا.ايران منافع مشترکي در راب ته بتا ستوريه دارنتد؛
دوم اينکه ،روسيه کشور ايران را بهعنوان بره زننده تعادل در قبال سنيهاي افراطي دشتمن
روسيه محسوب ميکند .افزونبر اين دو دليل ،داليل ديگر در اين ميان اهميت دارند .بتراي
مثال ،ميتوان به نگاه رسانههاي روسي ازامله شبکههاي ااتمتاعي در متورد ايتران اشتاره
کرد:
 )1ج.ا.ايران يک کشور مسلمان است ،اما به نسبت کشورهاي وهابي مانند عربستان کته
دشمن قس خورده روسيه است ،از يک اسالم بسيار متمدنانهتر برخوردار است)2 .ج.ا.ايران
و روسيه ،شرکاي خوب در انگ عليه تروريس هستتند )9 .حکومتت ايتران يتک کشتور
سنتي و محافيهکار است و با همجنسبازي مقابله ميکند .ممکن است کته ايتن امتر بتراي
اامعه روسيه مسخره باشد ،اما براي برخي نخبگان اين ارزشتمند استت .ايتن ووتعيت بتا
تعري

حزب ابهه ملي فرانسه ،که پوتين را سياستتمداري زيترک و قدرتمنتد متيدانتد و

فردي استت کته بتراي کشتور ختود اهميتت قائتل استت و سياستت نفترت از آمريکتا و
همجنسبازي را حفظ کرده ،م ابقت
شباهت هاي بسياري بين نوع حر

دارد(.مرکز پژوهش رواب بينالملل رابين)2014 ،

زدن پوتين و رهبر ج.ا.ايران واود دارد .هر دو قوياً

بر حفظ تماميت اروي و خودکفايي تاکيد ميکنند .هتر دو در ستخنان و سياستتشتان بتر
تنوع بخشي منابع و صادرات و دوري از وابستگي به تک محصولي بودن تأکيد دارند .بتراي
مثال ،يکي از نکات کليدي سخنان رهبر ج.ا.ايران ،واژه «پيشرفت علمي و فنتاوري» استت؛
وي قوياً تأکيد بر توليد داخلي و ايجاد يک نيام بانکي مستتقل ايرانتي کترده و پتوتين نيتز
پيوسته تأکيد بر چنين رويکردي داشته است .يکي از واوه بسيار پررنگ تشابه ميان اين دو
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را ميتوان اهدا

فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

ژئوپليتيک آنها دانست :کارشناسان رسمي روسيه همواره از کمبود احترام

نسبت به روسيه سخن ميگويند و براي مثال« ،سرگئي کاراگانو » (رييس شتوراي دفتاعي
خاراي روسيه) مدام از لزوم احترام بيشتر به روسيه حر

ميزند و همين لحتن و ادبيتات

را ميتوان در رهبران ج.ا.ايران ه ديد« :ج.ا.ايران يک قدرت من قتهاي بتا حقتوق قتانوني
است و بايد احترام بيشتري به اين کشور گذاشته شود» .روستيه و ج.ا.ايتران خوستتار ايتن
بزرگ و ا رگتذاري شتکل بدهنتد امتا مشتکل

هستند که همچون آمريکا و انگليس ائتال

اينجاست که حوزة تأ ير آنها را کشورهايي تشکيل داده که خواهان نزديک شدن به آمريکتا
و ناتو هستند و از اين اهت است که ج.ا.ايران و روسيه از عدم واود احترام کافي حتر
مي زنند .اما تنها تفاوت در اينجاست که رهبران ج.ا.ايران وقتي از رويکرد و نگتاه ختود در
مورد کشورهاي عرب همسايه سخن ميگويند ،به س
روسيه شفا

رواب خوب اشاره ميکنند و مانند

و واو نميگويند که دقيقا نگاه سياست خاراة آنها نستبت بته همستايگان

چيست( .مرکز پژوهش رواب بينالملل رابين)2014 ،

وقتي در خصوص رواب

ج.ا.ايران و روسيه صحبت ميشود ،ديگر نبايد به ايتن سترال

که رواب اين دو کشور راهبردي است يا راهکنشي تواه کرد ،بلکه فق بايد بته دقتت بته
برخي از موارد اين رواب تواه شود تا پويايي آن را فهميد .پنج نکته واود دارد که کمتک
ميکند تا درک بهتري از رواب ج.ا.ايران و روسيه داشتت .ايتن عوامتل ،روابت سياستي و
اقتصادي ميان ج.ا.ايران و روسيه را شکل

ميبخشد( :شکيبي)1935 ،

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

وقتي رااع به روسيه و آمريکا صحبت ميشود بايد رواب اين دو را در نير گرفت .تتا
سال 1333روسيه سياستي غرب زده داشت .روسيه با نگاه به غرب ،بهدنبال برقراري راواب
مناسب با آمريکا بود .با روي کار آمدن يوگني پريماک

بهعنوان نخستوزير روسيه ،مستير

سياست خاراي اين کشور کامالً تغيير کرد .روسيه بر آن شد تا همراه با چين و هنتد عليته
يک نيام تک ق بي مبارزه کند .نکتة االب تواه اين است که وقتي روسيه رااتعبته نيتام
چندق بي بينالمللي حر

ميزند ،معموالً رااعبه هند و چين صحبت ميکنتد و ج.ا.ايتران
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هرگز در اين برنامه اايي ندارد .اين نشان ميدهد که روسيه هنوز به ج.ا.ايران اعتماد کتافي
ندارد و ايران را شريکي پايدار نميداند .اما وقتي آمريکا سعي ميکند نفوذ خود را در غرب
آسيا ،قفقاز و آسياي ميانه گسترش دهد ،معموالً رواب ج.ا.ايران و روسيه قويتر متيشتود.
هنگامي که روسيه و آمريکا همکاري ميکنند ،رواب بين ج.ا.ايران و روسيه کمتي وتعي
ميشود .البته با انتخاب پوتين بهعنوان رئيس امهور روسيه ،رواب بين ج.ا.ايران و روستيه
قويتر شده است.

(شکيبي)1935 ،

 .2-1-4ژئوپليتيک آسياي ميانه و قفقاز

روسيه و ج.ا.ايران ،هر دو ،در مرز با قفقاز و آسياي ميانته قترار دارنتد و ايتن ووتعيت
ژئوپليتيک ،زمينه را براي احتمال همکاريها فراه ميکند .البتته ايتنهتا متي توانتد تجلتي
بخش مخالفتهاي عملي نيز باشد .براي مثال ،نزاع درياي خزر ،رقابتتهتاي ژئوپليتيتک و
حتي خ لولههايي که در مرزهاي شتوروي ستاب هستتند ،نمونتههتايي از درگيتريهتاي
من قهاي محسوب ميشود .در حالي که مسکو ،ج.ا.ايران را بهعنوان يک رقيب احتمالي بتر
سر مسائل ژئوپليتيک در مناط انوبي ميداند ،درعين حال از ج.ا.ايران انتيتار دارد کته بتا
تواه به همکاريهاي دهة  30بين دو کشور ،حافظ ني و بات در اين من قه باشد و عامل
بينيمي ناشي از سياستهاي خاراي ايدئولوژي زده نباشد؛ همچنين پتوتين کته بتهدنبتال
تقويت رواب با کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز بود ،از تأ ير اقتصادي و سياسي ج.ا.ايران بر
اين کشورها بي داشت؛ زيرا ج.ا.ايران تمايل داشت کته ايتن کشتورهاي تتازه بته استتقالل
رسيده ،از حوزة روسيه مستقل شوند.

(شکيبي)1935 ،

 .3-1-4ژئوپليتيک غرب آسيا

زماني که پوتين در سال  2000به رياست امهوري رسيد ،سياستت ختاراي روستيه را
مرکزيت بخشيد و هرج و مرج زمان يلتستين را کتاهش داد .در آن دوران بتود کته روستيه
پذيرفت ج.ا.ايران يکي از قدرتهاي کليدي من قة خليج فتارس و آستياي مرکتزي استت.
چنين تصور ميشد که ج.ا.ايران با چنين قدرت اقتصادي و داشتن ظرفيتهاي باالي نيروي
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

کار تحصيل کرده و همچنين سياستهاي داخلي و خاراي دوران محمتد ختاتمي ،رئتيس
امهور پيشين ج.ا.ايران ،نهتنها به قدرت من قه تبتديل متيشتود بلکته بته عنتوان يکتي از
اعضاي مه اامعة بينالمللي ،نقتش تعيتينکننتدهاي در برقتراري بتات در غترب آستيا و
محدود کردن نفوذ آمريکا در من قه ايفا خواهد کرد .با تغيير در سياست ختاراي ج.ا.ايتران
و سقوط صدام و بتهدنبتال آن انتزواي ج.ا.ايتران ،مستکو فرصتت ژئوپليتيتک اديتدي در
ج.ا.ايران بهدست آورد .پس از رياست امهوري خاتمي ،والديمير پوتين همچنان ج.ا.ايران
را بهعنوان يک شريک در راستاي مقابله با نفوذ آمريکا در من قه ميدانستت و راهتي بتراي
گسترش حضور خود در غرب آسيا برميشمرد.

(شکيبي)1935 ،

 .4-1-4ايدئولوژيهاي دولتها

بهسختي ميتوان منکر اين حقيقت بود که ايدئولوژي يک کشتور در کيفيتت روابت آن
کشور با کشورهاي ديگر ايفتاي نقتش متيکنتد .ايتن بته آن معنتا نيستت کته کشتورها بتا
ايدئولوژيهاي مختل

نميتوانند رواب سياسي و اقتصادي داشته باشند .براي مثال ،روابت

آمريکا با عربستان و مصر نمونهاي از اراحيت دادن بته مستائل ژئوپليتيتک و اقتصتادي در
برابر مخالفتهاي ايدئولوژيک است .بتا ايتن حتال در متورد ج.ا.ايتران و روستيه ،مستائل
ايدئولوژيک بين دو کشور نبايد ناديده گرفته شود .روسيه بعد از سقوط شوروي ،که بيشتتر
سياستهاي آن در چارچوب ايدئولوژي تعريت

متيشتد ،بته يکتي از کشتورهاي بتدون

ايدئولوژي تبديل شد .در روسيه ديگر بحث بر ايدئولوژي و برپتا کتردن يتک آرمتان شتهر
نيست ،بلکه به ويژه در دورة آقاي پوتين ،فق منافع کشور حر
روسيه در دورة پوتين مع و

اول را ميزند .اهتانبينتي

به منافع مالي و اقتصتاي در يتک دنيتاي چنتدق بتي استت.

اهان ايدئولوژيک در مرحلة اول به اين دليل مه است که بتر اقتصتاد و مستائل متالي ا تر
ميگذارد .از طري همين منافع مالي و اقتصادي است که روسيه سعي دارد خود را بهعنتوان
يک قدرت اهاني بازتأسيس کند؛ بنابراين ديگر داشتن سالحهاي هستهاي و ارتش گسترده
بدون پشتوانه منافع مالي و اقتصادي نميتواند در عرصة قدرتهاي اهتاني کارستاز باشتد.
در طول دوران رياست امهوري پوتين ،دولت روسيه به يک نوع شرکت روسي تبديل شد
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که در آن ديوانساالران و وزيران با شرکتهاي خصوصي رواب تجاري و اقتصتادي دارنتد؛
بنابراين سياست خاراي روسيه بيشتر بر اساس منافع مالي و اقتصادي شکل ميگيرد .بتراي
مثال ،در دوران شوروي ،مسکو گاز و نفت را با يارانههاي زياد به کشورهاي مجاور خود و
اروپاي شرقي ميفروخت .اين امر ،بهعنوان روشي کارآمتد بتراي حفتظ ايتن کشتورهتا در
قلمرو شوروي بهشمار ميرفت .امروز ،بين پايان دادن به يارانههاي گاز و نفت و حفظ اين
کشورها در قلمرو سياسي مسکو ،منافع مالي حر

اول را ميزنتد .در دورة پتوتين ،همتين

مسئله م رح بود و طبقه حاک به اين نتيجته رستيدند کته ديگتر نبايتد گتاز و نفتت را بته
کشورهاي دوست فروختت؛ چترا کته منفعتت اقتصتادي نتدارد .در دورة شتوروي منتافع
ژئوپليتيک مه تر بود اما در دورة پوتين ايتن مستئله عتو

شتد .روستيه ،پتس از ستقوط

شوروي ،ج.ا.ايران را بهعنوان يک نيروي پايدار در من قة قفقاز و آسياي ميانته متيدانستت.
همکاري اين دو کشور در دهة  ،30سياستمداران روسي را به اين باور رستاند کته سياستت
خاراي ج.ا.ايران واقعگرا و عملگرا شده و ج.ا.ايران ميتوانتد يتک شتريک قابتل اعتمتاد
باشد .اين در زماني بود که روسيه از نير سياسي ،اقتصادي و نيامي وعي

شده بتود و بته

يک شريک ژئوپليتيک نياز داشت تا مرزهاي انوبياش را حفظ کند و حاور باشتد کته بتا
پول نقد سالح بخرد.

(شکيبي)1935 ،

 .5-1-4روابط تجاري ج.ا.ايران و روسيه

تهران و مسکو باواود تعامالت زياد سياسي ،مبتادالت تجتاري نيتز دارد ،امتا تبتادالت
تجاري دواانبه درصد انتدکي از تجتارت ختاراي آنهتا را شتامل متيشتود .اقتالم عمتده
صادراتي ج.ا.ايران به روسيه را ميوهاات ،خشکبار ،سبزيجات ،پسته و انگور خشک شتامل
مي شود و عمده ترين محصوالت وارداتي از روسيه نيز غالت ،چوب ،کاغذ ،ماشتينآالت و
فلزات هستند .يکي از موانع عمده براي فعال کتردن ظرفيتتهتاي مواتود در تجتارت دو
کشور ،مسائل سياسي ازامله تحري ها عليه ج.ا.ايران بود که دو طر

در تالشاند باتواته

به تواف هستهاي ايران ،حج مبادالت را افتزايش دهنتد .اعمتال تحتري هتاي غترب عليته
روستتيه در ستتال  2014و ادام تة آنهتتا در ستتال  ،2015در کنتتار ايجتتاد برختتي مشتتکالت،

فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....
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فرصتهاي اديدي براي تجارت دواانبه ميان مسکو و تهتران بتهواتود آورده استت .بتا
واود تحري ها ،دو طر

بر افزايش س

تبادالت تجاري تأکيد کردهاند کته براستاس آن،

افزون بر حوزههاي انرژي و کشاورزي که طرفين ه اکنون در آن مشغول مبادالت هستتند،
قرار است در حوزة فني ازامله ساخت و نوسازي نيروگاههاي اديتد نيتز همکتاريهتاي
تازهاي پيگيري شود .آمار و شاخصهاي اصلي تجارت ج.ا.ايران و روسيه و اايگاه تهتران
در تجارت خاراي مسکو در ادولهاي شماره ( )2و ( )9قابل بررسي است.

(بانک اطالعتات

اقتصادي ج.ا.ايران و روسيه)2015 ،

جدول شماره( )2صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به روسيه ()1334
کشور

رتبه

روسيه

13

عمده کاالهاي صادراتي

ارزش(دالر)

خيار و خيارترشي /پرههاي ابت و متحرک داغ تتوربين گتازي/
کل  /سيمان سفيد /پستهها با پوست تازه يا خشک /تيزابتي بتيدا

129،514،221

نه /کيوي /رب گواهفرنگي /آب سيب /رادياتورها /خرما /سير و
...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

جدول شماره( )3واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از روسيه ()1334
کشور

رتبه

روسيه

12

عمده کاالي وارداتي

ارزش (دالر)

دانه به از گندم دامي /او /چوب /روغن دانه آفتتابگردان /ذرت
دامي /کاغذ روزنامه /محصوالت از آهتن و فتوالد /الکترودهتاي
زغالي /وسايل نقليه هيبريتدي /خميرچتوب /شتيميايي /ستيگار/
مکملهاي دارويي و ...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،
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 .2-4ج.ا.ايران و چين
چين با مساحت  3،532،320کيلومتر مربع چهارمين کشور اهان به لحتاظ وستعت
مي باشد .بيشترين امعيت اهان بر اساس آمار سال  2015يعنتي  1،952،930،000نفتر
در چين قرار دارد .قدرت در چين توست حتزب کمونيستت رهبتري متيشتود .نيتام
اقتدارگرايانه اي که بر بيش از يک ميليارد نفر از امعيت اهتان حکومتت متيکنتد .در
خالل دو دهه گذشته ،هر چند چين به موفقيت هاي اقتصادي بسياري دست يافته ،اما از
مق ع ورود چين بته حتوزة اصتالحات و سياستت درهتاي بتاز در ستال  ،1323رشتد
اقتصادي اين کشور يکي از سريعترين نرخهاي رشتد در مقيتاس اهتاني بتوده استت.
پيامد طبيعي اين نرخ رشد سريع ،افزايش نقش و وزن چين در اقتصاد اهاني بتود؛ بته
گونهاي که در سال  1323توليد ناخالص داخلي اين کشور بتالغ بتر  215ميليتارد دالر،
حج تجارت آن حدود  20ميليارد دالر و سه آن در توليد ناختالص اهتاني کمتتر از
يک درصد بود .در ووعيت فعلي ( )2015توليد ناخالص داخلي اين کشور بيش از 11
تريليون دالر است .اين رشد سريع اقتصادي ،آ ار ختود را بتر روابت چتين و آمريکتا
گذاشته و خواهد گذاشت.

( )IMF, 2015

در دسامبر  2005اعالم شتد کته چتين اتايگزين ايتاالت متحتده بتهعنتوان بزرگتترين
صادرکنندة کاالهاي فناورانه در اهان گرديده است .در ژانويه  ،2002توليد ناخالص داخلي
چين از توليد ناخالص فرانسه و بريتانيا فراتر رفتت و چتين را در مقتام چهتارمين اقتصتاد
اهان قرار داد و ه اکنون به دومين اقتصاد دنيا تبديل شتده و تتا ستال  2050تنهتا رقيتب
ادي خود يعني اياالت متحده را پشت سر خواهد گذاشت و به بتزرگتترين اقتصتاد دنيتا
تبديل خواهد شد.

(پي)1939 ،

با روي کار آمدن دولت اديد در ج.ا .ايران و مذاکره هسته اي ج.ا.ايتران  ،منجتر بته
مشروعيت بخشي به راب ه بينالمللي ج.ا .ايران و چين شد .اساساً چين ،ج.ا.ايران را نه
تنها براي حفظ اريان عبور آزاد نفت از خليج فارس ،بلکه بهعنوان گترهگشتاي آينتدة
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

امنيت انرژي مسير ااده ابريش مي داند؛ تنگه ماالکا 1يکي از مهت تترين گتذرگاه هتاي
دريايي اهان به حساب مي آيد که روزانه بيش از  15ميليتون بشتکه نفتت از آن عبتور
مي کند .بخش عمده نفت خليج فارس براي بازار کشورهاي آسيايي و چين از اين تنگه
عبور کرده و به دست مشتريان آن مي رسد .از سوي ديگر ،بخش عمده اي از صتادرات
چين نيز از طري اين آبراه راهبردي به مناط ديگر دنيا حمل مي شود .نير به حضور و
تسل ناوهاي آمريکايي در تمامي مسير اين تنگه و در شراي وقتوع بحتران احتمتالي
ميان چين و آمريکا در آينده ،خ لوله ج.ا.ايران – پاکستان و همچنين اتصال ج.ا.ايران
به خ وط گازي ترکمنستان به سمت چين ،نااي تنگنتاي منتافع حيتاتي پکتن بتوده و
مي توان د اين تنگه را دور بزند.

(اقتصاد نيوز)1935/3/12 ،

چين قصد دارد ومن افزايش سرمايه گذاري در بخش نفتت و گتاز ،ميتزان واردات
نفت از ج.ا.ايران را از  550هزار بشکه به ميزان قابل تتواهي افتزايش دهتد .از ستوي
ديگر ،ارزش مبادالت تجاري نفتي و غيرنفتي دو کشور بهشکل بيسابقه اي از مترز 50
ميليارد دالر گذشته و براي  200ميليارد دالر تا دو دهة ديگر هد گذاري شتده استت.
چين تالش زيادي دارد تا بته ستمت غترب و اوراستيا حرکتت کنتد و در ايتن راستتا
طرح هاي کالن اقتصادي که چش اندازي بين المللي در سياست خاراي اين کشور دارد،
دنبال مي کند .ازامله مي توان ايده بانک زيرساختي سترمايه گتذاري آستيايي و احيتاي
ااده ابريش را نام برد؛ در چنين شراي ي ،توسعة رواب تجاري ،اقتصادي و سياسي با
چين افزون براينکه اهميت راهبردي و ژئوپليتيکي براي ج.ا .ايران دارد ،کشور در مستير
حمل و نقل کاالهاي چين به کشتورهاي ديگتر قترار متي گيترد و اهميتت ژئوپليتيتک
ج.ا .ايران با مديريت درست سياست خاراي متي توانتد تتأ مين کننتده منتافع راهبتردي
ج.ا.ايران باشد.

(روزنامه ابتکار)1935/2/1 ،
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 .1-2-4اهميت چين در راهبرد ج.ا.ايران

به اذعان رويتترز ،ج.ا .ايتران و چتين داراي مناستبات نزديتک ديپلماتيتک ،تجتاري و
اقتصادي هستند« ،وانگ يي» 1وزير امور خاراه چين ازامله کساني بود کته بته پيشتبرد
تواف وين ميان ج.ا .ايران و آمريکا کمک زيادي کرد .چين سال هاست که با تحتري هتاي
يکجانبه عليه ايران مخالفت مي ورزد و اکنون با تواه به گشوده شتدن بتازار ج.ا.ايتران و
هجوم شرکت هاي اروپايي به ج.ا.ايران ،بيشتر از هر زمتان ديگتر ختود را عالقتهمنتد بته
توسعه رواب با ج.ا.ايران مي بيند .چين در سختترين دوران به ج.ا.ايران پشتت نکترد و
ج.ا .ايران هرگز راه توسعه رواب با چين را رها نخواهد کرد .گسترش روابت بتا چتين و
مشارکت در تکميل ااده ابريش و اتحاديه هاي چندگانه در آسيا ،نقش مهمي در راهبترد
آيندة ج.ا .ايران ايفا خواهد کرد ،همکاري نزديک با آسيا و به ويژه چين در آينده کته قترن
آسيا نيز ناميده مي شود ،توانايي تحري هاي غرب عليه ج.ا.ايران را ناکارآمتدتر از گذشتته
مي کند .اکنون با شکلگيري براام ،راهي تازه براي گسترش مبتادالت دو کشتور گشتوده
شده است.

(رحي پور)1935 ،

 .2-2-4روابط تجاري ج.ا.ايران و چين

چينيها براي خود يک قدرت بزرگ هستند و در دوران تحري نيز شريک اول تجتاري
ج.ا.ايران بودند و در دوره پساتحري  ،اين راب ه تقويت خواهد شد؛ چرا که پيوستگيهتايي
بين چين و ج.ا.ايران واود دارد و براي قدرتهاي مه دنيا ،منتافع مشتترک حتر
ميزند.

(رحي

اول را

پتور )1935 ،در ادول زير مه ترين اقالم و ميزان تجارت بين ج.ا.ايران و چتين

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

رتبه

چين

1

ارزش(دالر)

عمده کاالهاي صادراتي
پروپان مايع شده /بوتان مايع شده /پلي ا تيلن گريد /متتانول/
پلي اتتيلن گريتد /ستنگ آهتن /پتارا اکستيلن /گتل گتوگرد/

2،223،192،030
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

آلومينيوم /سنگ هاي مرمر /ستنگ مس/ستنگ کتروم /ستنگ
روي /زعفران /سگ ماهي ها و کوسه ها /موم هاي مصنوعي/
مغز پسته /خرمامضافتي و ...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

جدول شماره ( )5واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از چين ()1334
کشور

رتبه

چين

1

ارزش (دالر)

عمده کاالي وارداتي
ق عات منفصله اهت توليد خودروي سواري /ماشتين آالت
و دستتگاههتتاي بتته هت فشردن،شتکل دادن يتتا قالتتبگيتتري

10،443،322،213

ستوختهتاي معتدني اامتد ،خميرهتاي ستراميکي و ستتاير
محصوالت معدني،
ماشينهاي درست کتردن قالتبهتاي ريختتهگتري از ماسته/
محصوالت از فوالدهاي ممزوج تخت /دستگاه تهويه م بتوع
دوتکه /بوژي محترک و بتوژي راهنمتاي لکوموتيوهتاي راه
آهن /سوئيچ شبکه رايانه ،روتتر شتبکه رايانته ،هتاب شتبکه
رايانه /دانه آفتابگردان و ...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،
 .3-2-4نقش انرژي در روابط ج.ا.ايران و چين

ووعيت انرژي چين نشان ميدهد که از يکستتتتتو تقاواي انرژي در اين کشور ،به تبع
رشد اقتصادي آن به شدت در حال افزايش ميباشد .با تواه به رشد باالي اقتصتادي چتين
در اين سالها ،به تبع آن مصر

باالي انرژي در اين کشور واود دارد و اين ميزان انترژي

مازاد بيشتر بايد از منابع خاراي تأمين شود .به همين علت چتين در راستاي راهبترد امنيت
انرژي خود در خالل دهة  ،1330سه شرکت بتزرگ نفتتي را تشتکيل داد .ايتن شترکت در
طتتتتول يک دهه در صنايع نفت و گاز کشورهاي مختل
عراق و سودان سرمايهگذاري نمودهاند.

()A.Khan,2008



ازامله کانادا ،ونزوئال ،قزاقستان،
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اما اصليترين من قه تأمين انرژي چين از ديدگاه چينيها من قة غرب آسيا بهويژه حوزة
خليج فارس ميباشد .بهواس ه تحري هاي اعمال شتده عليته ايتران در ايتن متدت ،حجت
صادرات نفت خام ايران به چين تا قبل از تواف هسته اي با حدود  20هزار بشتکه کتاهش
نسبت به سال  2011به ميتانگين  595هتزار بشتکه در روز رستيد .در ستال  ،2015واردات
نفت خام چين با  92درصد افزايش به ميانگين  2ميليون و  240هزار بشتکه در روز رستيد.
در اين فاصله ،کشورهاي من قة غرب آسيا با واتود رقبتاي مهمتي چتون روستيه و ديگتر
صادرکنندگان غير اوپکي ،توانستند سه خود در بازار نفت چين را حفظ کرده و صتادرات
خود به اين کشور را به روزانه سه ميليون و  410هزار بشکه در روز (بتيش از  50درصتد)
افزايش دهند .حضور همه اانبة اياالت متحده آمريکا در من قه غرب آسيا اهت واپايش و
سي ره بر اصليترين من قه تأمين کننده انرژي دنيا ،بر وابستگي چين به منابع انرژي من قتة
غرب آسيا و همچنين سرمايهگذاري اين کشور در اين من قه ا ر گذاشته استت.

(شتبکه اطتالع

رساني نفت و انرژي شانا)1935 ،

تحليگتتتران امنيت انرژي چين معتقدند که اين کشور در آينده بر سر منابع نفتي غتتترب
آستتيا با آمريکا و متحدانتتش وارد رقابت ادي خواهد شد .آنهتتا اين موووع را نيتتز درک
ميکنند که واپايش نفت غرب آسيا تا اندازه زيادي در اختيار آمريکاست و ژاپن و اروپا نيتز
به عنوان شترکاي آن ،وارد کننتدگان مهت نفتت ايتن من قته هستتند .ايتن دو در ترکيب با
يکديگر ،ووعيت سختي را براي چين ايجاد مي کند؛ زيرا اين کشور مجبور به مبارزه در
صحنهاي است که ابزار متناسب با آن يعني نفوذ را ندارد .به همين دليل از ديدگاه چينيهتا،
ج.ا.ايران ميتواند از اصليترين تامينکنندگان امنيت انرژي اين کشور در من قة غرب آستيا
باشد .يکي از داليلي که ج.ا.ايران مورد تواه آنهاست ،اينکه ايران کشوري است که در زير
نفوذ کشورهاي غربي و بهويژه آمريکا قرار ندارد( .ملکي.)1931:11 ،
از آنجايي که چين يکي از بازارهاي بزرگ مصر

دنياست و ايران يکي از بزرگتتتترين

توليدکنندگان انرژي در اهان محسوب مي شتود ،چين يک بازار قابل اتکا براي ج.ا.ايران و
ج.ا.ايران نيز با تواه بتتتته ذخاير بتتتتزرگ نفت و گاز يک تأمين کننده قابل اتکا براي چين
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محسوب ميشوند .از نير دو طر
است.

فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

امنيت انرژي و امنيتت توليتتد و عروتته آن بستتيار مهت

(وردي نژاد)21-20 :1932 ،

ج.ا.ايران اکنون مرکز قل مهمي در ساختار امنيت انرژي چين محسوب ميشود.

چين

دومين واردکننده بزرگ نفت از ج.ا.ايران ،در آسيا به شمار ميرود .ج.ا.ايران ابتتدا در ستال
 2005در رتبه سوم از نير کشورهاي صادرکننده نفت بته چتين بتود و تنهتا  14درصتد از
نيازهاي وارداتي نفت چين را تأمين ميکرد ،اما بعد از امضاي توافقنامههاي ستالهتاي اخير
ميان دو کشور ،ج.ا.ايران به يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت به چتين مبتدل گرديتده
است .چين براي توسعه خود ،نياز به انرژي تميز نيز دارد و اين انرژي تميز تا انتدازة زيادي
در گرو مصر

گاز است که ايران يکي از بزرگترين توليدکنندگان گاز در اهان است .در

اين راستا شرکت ملي نفت چين با امضاي قردادي ،قصد مشارکت و سرمايهگذاري در يکي
از فازهاي پارسانوبي را دارد.

()www.petronew.ir

 .3-4ج.ا.ايران و هندوستان
امهتتتوري هندوستتتتان  9،232،229کيلتتتومتر مربتتتع وستتتعت دارد .امعيتتتت آن
 1،252،193،000نفر در سال  2015اعالم گرديده که دومين کشور پرامعيتت دنيتا پتس از
چين بهشمار ميآيد .و ميزان توليد ناخالص داخلتي آن  2/139تريليتون دالر و رتبته هفتت
اهان در سال  2015گزارش شده است.

()IMF, 2015

رواب رسمي ج.ا.ايران و هند پس از استقالل اين کشتور از استتعمار انگلتيس در ستال
 1342ميالدي برقرار شد .استتعمار انگلتيس آستيبهتاي فراوانتي بته پيونتدهاي فرهنگتي
ج.ا.ايران و هند برااي گذاشت .اولين حرکت بتراي آغتاز روابت سياستي در ستال 1342
ميالدي با شرکت هيئت ايراني در ااالسي در هند ،عالقتهمنتدي بتراي برقتراري راب ته بتا
کشور تازه استقالل يافته صورت گرفت .در اسفند  1923شمستي قترارداد رستمي دوستتي
بين دولت ج.ا.ايران و هند انعقاد يافت؛ اين عهدنامه ومن تأکيد بر دوستي و صل  ،راههاي
رفع اختال

بين دو کشور را پيشبيني کرد .بر اين استاس دو کشتور موافقتت کردنتد کته
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کنسولگريهايي در دو کشور تأسيس و بهدنبال آن قراردادهايي در زمينه بازرگاني ،گمترک،
کشتيراني ،هواپيمايي ،فرهنگي ،استرداد مجرمان و همکاريهاي قضايي امضا کردند .بعتد از
سقوط رژي شاه ،هند ازامله کشورهايي بود که در انتدک زمتاني ،انقتالب استالمي را بته
رسميت شناخت .سفر نخست وزير هند به ج.ا.ايتران در خترداد ستال 1935را بايتد نق ته
ع في در توسعه رواب دو کشور بعد از دوران تحري محسوب کرد .در اين سفر توافقنامته
حمل و نقل سه اانبه بين ج.ا.ايران ،هند و افغانستان و طرح توسعه بندر چابهتار بته امضتا
رسيد.

(خبر آنالين)1935/3/12 ،

مدت زيادي است که ج.ا.ايران ،دسترستي ختود از راه خشتکي و دريتا بته افغانستتان،
آسياي مرکزي و ح تي تا هند را توسعه داده است .از آنجايي که حمل و نقل کتاال از طريت
پاکستان ،يک گزينه مناسب براي هند بهشمار نميرود ،هنتديهتا بتراي ايجتاد يتک مستير
تجاري اايگزين به من قه ،بسيار مشتاق هستند .در عين حال ،مسير راهبتردي ديگتر ،داالن
بينالمللي حمل و نقل شمال به انوب است که توس هند ،ج.ا.ايران ،عمان و روسيه براي
اتصال مسيرهاي تجاري از اقيانوس هند به اروپا و روسيه ،و راه ج.ا.ايران ،آسياي مرکزي و
قفقاز ،توسعه پيدا کرده است.

(نريانان کاتي)2014 ،

 .1-3-4همکاري در زمينة انرژي

بررسي روند توليد و مصر
بين ميزان مصر

انرژي در هند مبين اين واقعيت است که در آيندة نزديک

و توليد نفت خام و گاز طبيعي اين کشور شکا

عميقي در حال ايجاد

شدن ميباشد و هنتتتتد ناچار است براي تداوم رشد اقتصادي خود اين شکا
اين فرآوردهها ابران نمايد.

را با واردات

(صفوي)1939،

نياز رو به فزاينتتتتتتدة هند به واردات نفت خام و گاز طبيعي ،فرصت بسيار مناسبي را در
اختيار توليدکنندگان نفت خام ،گاز طبيعي اهان قرار خواهد داد .در اين ميان ج.ا.ايران بهدليل
داشتن منابع غني نفت و گاز و همچنين نزديکتتي ژئتتوپليتيکي با هند ،ظرفيت تبديل شدن به
يک شريک انرژي م مئن براي اين کشور را دارد و در حال حاور ،يکتتتي از مهتتت تتتترين
زمينههاي همکاري دو کشور ايران و هند ،همکاريهاي انرژي و بتتهويتتژه همکاري در زمين تة
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نفت خام و گاز متتتتتتتتيباشد .در مجموع ميتوان چنين عنوان نمود که همکاريهاي انرژي
ج.ا.ايران و هند بهويژه در بخش نفت و گاز ،در واقع وسيع ترين حوزه ه تکميلي اقتصادي
ج.ا.ايران و هند استتتتتت .ج.ا.ايران براي تأمين منابع مالي برنامههاي توسعه ملي ،نياز به يافتن
بازارهاي قابل اتکا و مناسب براي منافع نفت و به ويژه گاز خود دارد .هنتتتد نيتتتز يکتتتي از
بزرگتتترين مصر کنندگان انرژي در اهان است ،از اين رو ،راب ه با ج.ا.ايران برايش اهميت
بسيار بااليي دارد ،اما از سويي بهدليل حج باالي مبادالت تجاريش با اياالت متحده در
مقايسه با ج.ا.ايران ،همواره سياستي زيرکانه اتخاذ کرده که نمونه آن سياستهاي اين کشور
در قبال برنامتت تة هستهاي ايران از يک سو و خ لوله صل و خريد گاز از ج.ا.ايران ،از سوي
ديگر است ،که به شدت تحت تأ ير فشارهاي آمريکا بود.
ج.ا.ايران و هند به واس ة رواب فرهنگي چنتد صدستاله ،در ستاليان گذشتته و پتس از
پيروزي انقالب اسالمي ،از رواب رو به رشدي برخوردار بودهاند؛ هر چند کته ايتن روابت
در دوران تحري ها بهواس ه مشکالتي که بواود آمد در بخشهايي کاهش يافتت .هنتد در
زمان تحري باواود فشار کشورهاي غربي ،همچنان اايگاه خود را بهعنوان دومين خريدار
نفت ج.ا.ايران حفظ کرد .رشد اقتصادي باالي هفت درصتد ،امعيتت يتک ميليتارد و250
ميليون نفري و نداشتن منابع قابل اتکاي انرژي ،باعث عالقة اين کشور براي توسعه روابت
با ج.ا.ايران گرديده است .ج.ا.ايران بهدليل داشتن ذخاير گاز فراوان و نزديکي اغرافيايي به
هند ،همواره نقش تأمين انرژي اين کشور را داشته ،بهگونهاي کته پتس از رفتع تحتري هتا،
ميزان صادرات نفت ج.ا.ايران به هند بته رقت بتيستابقه حتدود  300هتزار بشتکه در روز
افزايش يافت.

(پايگاه اطالع رساني دولت)1935 ،

 .2-3-4تعامل در آسياي مرکزي

آسياي ميانه ازامله مناطقي است که مورد تواه هر دو کشور ج.ا.ايران و هند ميباشتد.
قبل از فروپاشي شوروي ،رواب هند با آسياي مرکزي از طري مسکو صورت مي پتذيرفت،
اما پس از فروپاشي شوروي ،ج.ا.ايران به دروازه ورود هند بته ايتن کشتورها تبتديل شتد؛
چنانکه هند از طري ج.ا.ايران رواب اقتصادي ،فناورانه و فرهنگي ختود را بتا آنهتا برقترار
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مي سازد .راه حمل و نقل ج.ا.ايران اهت تسهيل دسترسي هند بته آستياي مرکتزي بتهنفتع
ج.ا.ايران نيز خواهد بود؛ بهويژه اينکه بتواند بته توستعة زيرستاخت هتاي حمتل و نقلتي و
دريايي منجر شود .در اين خصوص گام هاي مهمي توس دو طر

برداشته شده استت .در

سال  1335موافقتنامهاي ميان ج.ا.ايران -ترکمنستان و هند اهت ايجاد داالن حمتل و نقلتي
که آسياي مرکزي را به هند متصل کند ،بته امضتا رستيد کته طبت آن ،ايتن داالن از طريت
راه هاي شوسه و شبکة ريلي ج.ا.ايران ،آسياي مرکزي را به بندر امام خميني متصل متي کنتد
و مواب دسترسي کاالهاي هندي به آسياي مرکزي و افغانستان متي گتردد؛ همچنتين هنتد
موافقت نموده تا در طرح توسعه بندر چابهار مشتارکت نمتوده و در اتصتال ايتن بنتدر بته
راه آهن (که در نهايت اتصال به اروپا و آسياي مرکزي را فراه مي سازد) مستاعدت نمايتد.
بخش ديگر همکاري اقتصادي ج.ا.ايران و هند داالن حمل و نقل شمال -انوب است .اين
داالن حاصل تواف سه کشور ج.ا.ايران ،هنتد و روستيه در ستال  2000استت کته طبت آن
بمبئي از طري بندرعبارس به سن پترزبورگ روسيه متصل مي گردد و در نتيجة آن ،اقيانوس
هند به درياي بالتيک و اروپا متصل خواهد شد .اين داالن نته تنهتا مواتب افتزايش حجت
تجاري هند با ج.ا.ايران و آسياي مرکزي ميشتود ،بلکته مواتب صترفهاتويي در زمتان و
هزينه اهت حمل و نقل کاالهاي هندي به من قته گرديتده و در نهايتت قتدرت و رقابتت
اقتصادي هند را در بازار من قه افزايش خواهد داد.

(مجله الکترونيکي ويستا)1935 ،

 .3-3-4روابط سياسي و ديپلماتيک

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

ايتاالت

متحده ،ارتباط با کشوري همچون هند براي ج.ا.ايران حائز اهميت بوده است .هر چنتد
که هند به دليل منافع ملي خود داراي رواب گسترده اي با کشتورهاي آمريکتا ،اتحاديته
اروپا و کشورهاي انوب شرق و شمال آسياست ،اما تالش مي کند تا در راستاي ايجاد
توازن قدرت در پاکستان ،با کشورهاي مسلمان ازامله ايران رواب خوبي برقرار نمايد
و اين ارتباط اعتباري براي هنتد محستوب متي شتود .همچنتين ج.ا.ايتران در ستازمان
کنفرانس اسالمي بهعنوان يک عضو صاحب نفوذ مي تواند براي تأمين امنيت هند نقتش
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مهمي را ايفا نمايد .هند نيتز بته راب تة ختوب و مستالمت آميتز بتا ج.ا.ايتران ،اهتت
مالحيات سياسي داخلي خود نيازمند است .اين راب ه موابات روايت شتمار زيتادي
از مسلمانان در حال افزايش هندي را فراه مي آورد که اين امر براي هنتدي هتا بستيار
حائز اهميت

است(.مجله الکترونيکي ويستا)1935 ،

 .4-3-4مبادالت تجاري ج.ا.ايران و هند

با تواه به تغييرات چشمگير در فناوري اطالعات ،هند بهعنوان گزينه اايگزين فناورانه
کشورهاي غربي براي ج.ا.ايران م رح گرديد .همچنين هند مي تواند به عنوان منبتع مناستبي
براي کاالهاي صنعتي و سرمايه گذاري خاراي نيز مورد تواته ج.ا.ايتران قترار گيترد .هنتد
ظرفيت ها و تواناييهاي فراواني براي ايجاد زيرساخت هايي همچون حمل و نقل دريايي در
بخش هاي توليد انبوه در اقتصاد ج.ا.ايران را داراست و ايتن کشتور بتازار بزرگتي را بتراي
کاالهاي ايراني در خود بهواود آورده است .از طر

ديگر هنتد نيتز در ايتن راب ته داراي

منافعي مي باشد .امعيت  30ميليوني ج.ا.ايران ،بازار صتادراتي پررونقتي را بتراي هنتد بته
ارمغان آورده است .پيشرفت هاي فناورانه سال هاي اخير که در هند بهوقتوع پيوستته استت،
اين کشور را بهعنوان گزينه اي اذاب و االب براي ج.ا.ايران م رح نمتوده استت .اهميتت
نزديکي بيشتر دو کشور در اين راب ه دواانبه را پيمان هاي تهران و دهلي کته درخصتوص
فناوري اطالعات و همکاريهاي مشترک در زمينههاي فناورانه به امضتا رستيدهانتد ،بيشتتر
نمايان ميسازد.
مقامات بازرگاني وگمرک هند ،حج تجتارت ج.ا.ايتران و هنتد در ستال متالي -2014
 2015را  19ميليارد و 190ميليون دالر اعالم کردهاند که  3ميليارد دالر از اين مبلتغ مربتوط
به صادرات ج.ا.ايران و بقيه مربوط به صادرات هند به ج.ا.ايران مي شتود .بتر استاس ايتن
گزارش  2/5ميليارد دالر از صادرات ج.ا.ايران مربوط بته نفتت و بقيته صتادرات غيرنفتتي
ميشود .ميزان مبادالت ج.ا.ايران و هند در سال مالي  2012-2015به هشت ميليتارد و 233
ميليون دالر رسيد که پنج ميليارد و  224ميليون دالر مربوط بته صتادرات ج.ا.ايتران و بقيته
صادرات هند به ج.ا.ايران را تشکيل داده است .کارشناسان ،مه تترين دليتل کتاهش حجت
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مبادالت تجاري بين ج.ا.ايران و هند در سال گذشته را کاهش شديد قيمت نفت متيداننتد.
براساس آمار و اطالعات وزارت بازرگاني هند ،ه اکنون روزانه بيش از  200هتزار بشتکه
نفت ج.ا.ايران به هند صادر ميشود که تقريبا اين ميزان بيش از خريد نفتت ايتن کشتور در
دوران قبل از تحري است .مواد شيميايي ارگانيک وغيرارگانيتک و کتود شتيميايي (هريتک
بين 400تا  200ميليون دالر) و مشتتقات آن (حتدود  100ميليتون دالر) از ديگتر صتادرات
ج.ا.ايران به هند بوده است .سرمايهگذاري در چابهار ازامله طرح هايي است که در دولتت
يازده و بعد از سالها با امضاي توافقنامه بين دو کشتور در ستفر نخستت وزيتر هنتد بته
ج.ا.ايران به بار نشست .طرح توسعه بندر چابهار مي تواند هزينه حمل و نقل کاال بين هند،
آسياي ميانه ،قفقاز و روسيه را به کمتر از  40درصد کاهش دهد .اين طرح ميتوانتد زمينته
فعتتال شتتدن داالن شتتمال و انتتوب و شتترق را بتتراي توستتعه ارتباطتتات من قتتهاي فتتراه
کند(.خبرگزاري فارس)1935/9/2 ،

جدول شمارة ( )6صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به هند()1334
کشور

رتبه

هند

5

عمده کاالهاي صادراتي

ارزش(دالر)

اوره /قيرنفت /متانول /آمونياک /اتيلن گليکول/
آلومينيوم /الکل /روغن پايه معدني /مغز پستته /خرمامضتافتي و

2،523،300،212

...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

جدول شمارة ( )7واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از هند()1334
کشور

رتبه

هند

2

عمده کاالي وارداتي

ارزش (دالر)

برنج /محصوالت تخت نوردشده از فوالد /کنجاله
سنگ آهن بهه فشرده شده /چاي سياه /محصوالت از آهن و
فوالد /مکملهاي دارويي /اليا
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

مصنوعي /دانه کنجد و ...

2،232،291،532
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

 .4-4ج.ا.ايران و برزيل
برزيل بزرگترين ،مه ترين و قدرتمنتدترين کشتور من قته آمريکتاي التتين محستوب
ميشود .برزيل با وسعت  3،514،322کيلومتر مربع ،پنجمين کشتور پهنتاور دنيتا محستوب
ميشود .وسعت زياد برزيل ،امعيت فراوانتي را نيتز در ختود اتاي داده استت .بتر طبت
آخرين آمار در سال  ،2015امعيت اين کشور افتزون بتر  200ميليتون نفتر بترآورد شتده
است)www.cia.gov, 2015(.
 .1-4-4روابط اقتصادي ج.ا.ايران و برزيل

يکي از مرلفههاي بيبديل قدرت ،چه در قالبهاي ستنتي و چته در مفتاهي نتوين آن،
برخورداري از منتافع اهتاني آن کشتور را

اقتصاد است .قدرت اقتصادي يک کشور ،س

رق خواهد زد .البته قدرت اقتصادي زماني که بتا مرلفتههتاي سياستي درهت تنيتده شتود
موقعيت چشمگيري را در پي خواهد داشت .مشخصههاي اصلي قدرت اقتصادي برزيل در
س

من قه ،رشد و توسعه در بخشهاي کشاورزي معادن ،خدمات ،نيروي کتار و اتذب

سرمايههاي خاراي است .بر اساس گزارش بانک اهاني ،توليد ناختالص داخلتي بتالغ بتر
 1/3تريليون دالري و قدرت خريد باال ،برزيل را قتدرت اول اقتصتادي آمريکتاي التتين و
نهمين اقتصاد اهاني ساخته است.

()World Bank, 2015

رواب ج.ا.ايران و امهوري فدراتيو برزيل از بدو تأسيس در سال  1922تتاکنون بيشتتر
از انبههاي اقتصادي و تجاري برخوردار بوده استت .ج.ا.ايتران پتيش از انقتالب استالمي
روزانه  120تا  150هزار بشکه نفت خام به برزيل صادر مي کترد و در مقابتل محصتوالت
کشاورزي و مواد خام از اين کشور وارد مينمود .مروري بتر موافقتنامته و تفاهمنامتههتاي
امضا شده ميان مقامات دو کشتور در ستالهتاي اخيتر نشتان متيدهتد کته بهترهگيتري از
ظرفيتهاي اقتصادي دو کشور همواره مدنير دولتمردان دو کشور در مقاطع مختل

بوده

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

ج.ا.ايران و برزيل بايد از فضاي اديدي که بعد از تواف هستهاي بهواود آمتده ،بتراي
تقويت و گسترش رواب خود به خوبي استفاده کننتد؛ در ايتن ميتان شترکتهتاي برزيلتي
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ميتوانند در بخشهاي مختل

59

عمراني و بازار سرمايه ج.ا.ايران حضور پيدا کنند؛ چترا کته

ج.ا.ايران در مرکز يک بازار  900ميليوني در کشورهاي همستايه ختود متيتوانتد من قتهاي
خوب و فرصتي مناسب براي سرمايهگذاري و همکاريهتاي مشتترک تجتاري و اقتصتادي
باشد .همچنين برزيل در بخش صنعت ،صنايع فلزي و معدني توانمنديهاي ختوبي دارد و
ميتواند در اين زمينهها در ج.ا.ايران فعاليت کند .رواب ج.ا.ايران و برزيل تنهتا محتدود بته
حوزة اقتصادي نبوده و دو کشور ميتوانند در زمينة مسائل فرهنگتي و سياستي نيتز روابت
خوبي با ه داشته باشند ،ج.ا.ايران و برزيل در زمينة مسائل من قهاي ،امنيت اهاني ،مبارزه
با تروريس و مواد مخدر و تقويت انوب ت انوب ميتوانند همکاريهاي بهسزايي داشتته
باشند.

(پايگاه اطالع رساني رياست امهوري)1935 ،

ج.ا.ايران بهعنوان ق ب مه انرژي در من قه و دارا بودن اوانان تحصيل کرده و نيتروي
انساني توانمند ،امروز زمينههاي خوبي براي سرمايهگتذاريهتاي شترکتهتاي ختاراي در
کشور فراه نموده و پيشرفتهاي قابل تواهي در زمينههتاي گونتاگون علمتي و فنتاوري
ازامله نانو ،زيستفناوري و آيستيتتي در ج.ا.ايتران بتهدستت آمتده کته در ايتن راستتا
پارکهاي عل و فناوري ج.ا.ايتران متي تواننتد بتا مراکتز علمتي و فنتاوري برزيتل ارتبتاط
نزديکتري داشته باشند .برزيل در آمريکاي التين و ج.ا.ايران در غرب آسيا ميتوانند نق ته
اتصال و همکاري دو من قه در بخشهاي مختل

باشند.

(همان)

در حال حاور تجارت دو کشور ج.ا.ايران و برزيل در حوزه محصتوالت کشتاورزي و
دامي است و ميتوان رواب شان را در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي گسترش دهنتد.
اقتصاد ج.ا.ايران و برزيل مکمل يکديگر هستند و قابليتهايي که در دو کشور واتود دارد،
زمينه را براي گسترش فعاليتها فراه ميکند .شرکتهاي ايراني و برزيلتي متي تواننتد در
زمينههايي ،پروژه مشترک تعري

کنند؛ مانند فعاليت براي تجارت در حتوزه نفتت و گتاز،

ساخت پااليشگاه و مجتمعهاي پتروشيمي بسيار باالست .پروژه ساخت پااليشگاه «مارايان»
ميتواند نق ه شروعي براي همکاريهاي بيشتتر دو کشتور باشتد .رهبتر معيت انقتالب و
همچنين رئيس امهور تأکيد بر توسعه رواب ج.ا.ايران با آمريکاي التتين را دارنتد .برزيتل
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

يکي از مه ترين کشورهاي آمريکاي التتين متي باشتد کته عالقتهمنتدي اتدي از ستوي
ج.ا.ايران براي توسعه رواب با برزيل واود دارد .امتا يکتي از مشتکالت متا در روابت دو
کشور ،مشتکالت بتانکي ج.ا.ايتران و برزيتل متي باشتد کته بايتد هرچته ستريعتر حتل و
فصل شود .در ادول شمارة ( )3مبادالت تجاري غيرنفتي ميان دو کشور ج.ا.ايران و برزيل
آمده است (خبرگزاري فارس.)1935/3/15 ،
جدول شمارة ( )8صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به برزيل ()1334
کشور

رتبه

برزيل

42

عمده کاالهاي صادراتي
اوره /ک

پوش ها /کائوچو /ظرو

شيشه اي /انگور بي دانه /مغز

پسته /فرش /سنگ مرمر /آلومينيوم /زعفران /گبه از پش و ...

ارزش(دالر)
29،299،052

اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

جدول شمارة ( )3واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از برزيل ()1334
کشور

رتبه

برزيل

19

عمده کاالي وارداتي

ارزش (دالر)

گوشت منجمد گاو /ذرت دامي /کنجاله /روغن خام ستويا /لوبيتاي
سويا /ماشين آالت ودستگاههتاي بته هت فشتردن ،شتکل دادن يتا
قالبگيري سوختهاي معدني اامد ،خميرهاي ستراميکي و ستاير 452،541،224
محصوالت معدني ،ماشينهاي درست کردن قالبهاي ريختهگتري
از ماسه و ...
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

 .5-4ج.ا.ايران و آفريقايجنوبي
امهوري آفريقايانوبي  1،213،312کيلومتر مربع مساحت دارد و امعيت آن نزديتک
به  52ميليون نفر در سال  2015گزارش شده است .از نير توليد ناخالص ملي با ميزان 919
ميليارد دالر در رتبه  92اهان قرار دارد.

()IMF, 2015
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51

 .1-5-4روابط سياسي

با پيروزي انقالب اسالمي ،رواب دو کشور به علتت تعتار

هتاي ايتدئولوژيکي نيتام

ج.ا.ايران با مرلفههاي رژي نژادپرست آفريقايانوبي و بته دليتل حمايتت از انتبشهتاي
آزادي بخش به دستور حضرت امام خميني (ره) در همة ابعاد سياسي ،اقتصادي ق ع شد و
در طول دوران آپارتايد در آفريقايانوبي ،دولت سوئيس بهعنوان حتافظ منتافع دو کشتور
تعيين شد و دفتر حفاظت منافع ج.ا.ايران در ژوهانسبورگ زير نيتر نماينتدگي ستوئيس در
آفريقايانوبي مشغول به کار شد .پس از تغيير نيام سياسي اين کشتور و فروپاشتي رژيت
آپارتايد در دهه  ،20بار ديگر رواب عمي و همهاانبه برقرار گرديد ،به دنبتال ستفر آقتاي
مک وتو رهبر کنگرة پان آفريقايي به تهران در سال  1923و سفر آقاي نلسون مانتدال رهبتر
کنگره ملي آفريقا در سال  1921و نيتز تغييترات مثبتت در آفريقتايانتوبي ،وزارت امتور
خاراه ج.ا.ايران در سال ،1922نسبت به برقراري رواب دولت ج.ا.ايران و آفريقايانتوبي
اقدام نمود .در سال  1929در قالب طرح سازمان ملل اهت نيارت بتر انتخابتات آفريقتاي
انوبي چهار نفر ديپلمات از وزارت امور خاراه عازم آن کشتور شتدند و در همتان ستال
پرچ ج.ا.ايران در ژوهانسبورگ برافراشته و به سفارت تبديل شتد و دو کشتور بته مبادلته
سفير اقدام نمودند .مناسبات سياسي دو کشور بعد از روي کار آمدن اولين رژي چند نژادي
به رهبري نلسون ماندال در آفريقايانوبي با شتاب فرايندهاي توستعه يافتته استت .تتاکنون
بيش از  30سند همکاري در بخشهاي مختل
طر

ميان دو کشور به امضا رسيده که اهتمام دو

در اارايي نمودن مفاد اسناد يادشده ادي است.

(سازمان توسعه و تجارت)1934 ،

 .2-5-4روابط تجاري ج.ا.ايران و آفريقايجنوبي

نخستين گامي که در زمينه اقتصادي بين دو کشور برداشته شد ،امضاي دو قرارداد نفتتي
قبل از پيروزي انقالب اسالمي بود .هر دو قرارداد بين شرکت ملي نفت ج.ا.ايران و شرکت
ساسول آفريقايانوبي منعقد گرديد .به مواتب قترارداد اول ،شترکت ملتي نفتت ايتران و
شرکت ساسول براي احداث پااليشگاه ناترو

در آفريقايانوبي به سرمايهگذاري مشتترک

پرداختند .در راستاي اين قرارداد ،يک قرارداد ديگري نيتز بتين طترفين منعقتد گرديتد ،بته
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

مواب قرارداد دوم ،شرکت ملي نفت ج.ا.ايتران متعهتد گرديتد بتراي متدت  15ستال 20
درصد نفت مورد نياز ناترو

را تأمين کند؛ در برابر نفتتي کته بته آفريقتايانتوبي صتادر

ميگرديد ،اورانيوم و فوالد وارد کشور ميشد .پس از پيروزي انقتالب استالمي و بتهدنبتال
تجديد رواب دو کشور در سال  ،1929مه ترين سرمايهگذاري اين کشتور در ج.ا.ايتران از
سوي شرکت نفتي آريا ساسول با  300ميليون دالر و شرکت مخابراتي  MTNبا  1/5ميليتارد
دالر مي باشد .در برنامههاي کالن وزارتخانه کشور آفريقايانتوبي بتهعنتوان يتک کشتور
راهيردي ،مه و ا رگذار در قاره آفريقاست کته بايتد تعتامالت تجتاري و اقتصتادي بتا آن
گسترش يابد .در بخش خدمات نيز ظرفيتهاي فراواني اهتت صتادرات ختدمات فنتي و
مهندسي در حوزه راه ،ساختمان ،احداث نيروگاه و سد بهصورت شراکت با آفريقايانوبي
و گرفتن کار در کشورهاي الث واود دارد.

(سازمان توسعه و تجارت)1934 ،

جدول شمارة ( )11صادرات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران به آفريقايجنوبي ()1334
کشور
آفريقاي
انوبي

عمده کاالهاي صادراتي

رتبه

ارزش(دالر)

ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع /پلي اتيلن گريد /کت
43

پوشها /فرش /پستهها  /خميرهاي غذايي /خرما /استامينوفن

22،222،222

پودر و ...

اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،

جدول شمارة ( )11واردات کاالي غيرنفتي ج.ا.ايران از آفريقايجنوبي ()1334
کشور

رتبه

آفريقاي

42

عمده کاالي وارداتي

ارزش (دالر)

ماشينهاي اورکردن ،غربال کردن و شستن خاک/
انوبي

فرو منگنز /ازاء و ق عات مربوط به ماشتين /فترآوردههتاي
صتتنايع شتتيميايي /عصتتاره درختتت ابريش ت  /ماشتتين آالت
بلندکننده ،اابهاا کننده و بارکننده /سنگ کروم و ...

اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران1934 ،
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 .5پيامدهاي گروه بريکس براي ج.ا.ايران و رويکرد مناسب در قبال آن
در ادامه به هد

اصلي مقاله يعنتي شتناخت پيامتدهتاي گتروه بتريکس بتراي امنيتت

اقتصادي ج.ا.ايران و کش

راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ايران بر اساس آيندة پتيشروي گتروه

بريکس با استفاده از پژوهشي که توس نگارندگان مقالته انجتام شتده ،ختواهي پرداختت.
تجزيه و تحليل يافتهها در اين پژوهش به دو شکل تحليل کيفي و کمي انجام شده است .با
تواه به هد

تحقي  ،سوالهاي طرح شده به صورت مصاحبه به روش دلفي از  10نفر از

سفيران ساب پرسيده شد .در بخش تحليل کمي ،اهت اعتبارسنجي نتايج بهدستت آمتده از
مصاحبهها مبتني بر آنها ،پرسشنامهاي تدوين شتده و در اختيتار  50نفتر از اعضتاي هئيتت
علمي دانشگاه ها ،کارشناسان خبره و محققان کارآزموده که با گروه بريکس آشتنايي دارنتد،
قرار گرفت .براي تجزيه وتحليل دادههاي حاصتل از پرسشتنامههتا از نترم افزارهتاي spss
استفاده شد .سوالهاي پژوهش با استفاده از آزمتون فريتدمن متورد تجزيته و تحليتل قترار
گرفته شد.
سوال اول :در راب ه با سرال اول با اين عنوان «شتکلگيتري و تقويتت گتروه بتريکس
بهعنوان يک گروه برتر در اقتصاد اهاني چه فرصتها و تهديدهاي براي امنيتت اقتصتادي
ج.ا.ايران بهواود خواهد آورد؟» با تحليل مصاحبهها ،هشت محور اساستي زيتر بته عنتوان
فرصت و تهديد شناسايي گرديد:
 .1در حوزة انرژي ،سه کشور چين ،هنتد و آفريقتاي انتوبي متقاوتي نفتت و
برزيل متقاوي پتروشيمي ج.ا .ايران هستند و مي توانند مشتري مناسبي بتراي
ما باشند.
 .2در حوزة مالي و پولي ،بريکس گروه مناسبي است تتا از طريت دو بانتک توستعة
آسيايي و بانک توسعه بريکس ،ج.ا.ايران را تأمين مالي کند.
 .9ج.ا.ايران ميتواند در حوزة ااتماعي و مسائلي همچون فقرزدايي ،کاهش بيکتاري
و اختال هاي طبقاتي با بريکس همکاري داشته و پيشرفتهاي را در ايتن زمينته
بهدست آورد.
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

 .4سرمايه گذاري مشترک بين ج.ا.ايران و گروه بريکس در حوزههاي مختل

بهويتژه

کاالهاي راهبردي ميتواند فرصت خوبي را براي ج.ا.ايران فراه کند.
 .5سياستهاي ود سل ه بريکس و قدرتيابي بريکس در اهت تغييتر تتک ق بتي
آمريکا بتا سياستتهتاي ختاراي ج.ا.ايتران همستو متيباشتد و رأي و حمايتت
کشورهاي بريکس چه در مجامع بينالملل و چه در مناط خود متيتوانتد کمتک
کننده ج.ا.ايران باشد.
 .2در حوزة سياستهاي بازرگاني در دو بخش صنعت و کشاورزي بهدليل توليتدات
ارزان چين و هند ،ايجاد توافقنامه ترايحات تعرفتهاي بتراي ج.ا.ايتران متيتوانتد
تهديد باشد.
 .2اتخاذ مواوع هماهنگ و دوستانة اعضاي بريکس در قبال برخي کشورها همچتون
رژي صهيونيستي ميتواند براي ج.ا.ايران تهديد تلقي شود.
 .3برخي مناقشات سياستي داخلتي همچتون گستترش اعتترا

هتاي مستلمانان در

کشمير ،در صورت اتخاذ سياست برخورد با مسلمانان از ستوي اعضتاي بتريکس
ميتواند زمينهساز اختال هاي سياسي ج.ا.ايران با گروه بريکس شود.
در تحليل کمي بهمنيور بررسي نيرات افراد شرکت کننده در پتژوهش کته «مهت تترين
فرصتها و تهديدهاي شکل گيري و تقويت گروه بريکس بتهعنتوان يتک گتروه برتتر در
اقتصاد اهاني ،براي امنيت اقتصادي ج.ا.ايران کدامند؟» از آزمون فريدمن استفاده شد.
بر اساس نتايج بهدست آمده در ادول شمارة ( )12ميتوان گفت که چون ميتزان ختي
دو براي آزمون فريدمن محاستباتي  122/94بتهدستت آمتده و ايتن ميتزان در ست
معناداري ميباشد؛ بنابراين فر

صفر رد شده و فر

خال

0/05

تأييد ميشود؛ به عبارتي ،بتا

تواه به نتايج بهدست آمده ميتوان نتيجه گرفت افراد رتبههاي کتامالً متفتاوتي در انتختاب
هر سرال نشان دادند .رتبهبندي مه ترين فرصتها و تهديدهاي شکلگيري و تقويت گروه
بريکس به ترتيب اولويت عبارتند از:
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 -1در حوزه انرژي سه کشور چين ،هنتد و آفريقتاي انتوبي متقاوتي نفتت و برزيتل
متقاوي پتروشيمي ج.ا.ايران هستند و ميتوانند مشتري مناسبي بتراي متا باشتند( .ميتانگين
رتبهها)2/31 :
 -2سرمايهگذاري مشترک بين ج.ا.ايران و گروه بريکس در حوزههاي مختلت

بتهويتژه

کاالهاي راهبردي ميتواند فرصت خوبي را براي ج.ا.ايران فتراه کنتد( .ميتانگين رتبتههتا:
)5/93
 -9سياستهاي ود سل ه بريکس و قدرتيابي بتريکس در اهتت تغييتر تتک ق بتي
آمريکا با سياستهاي ختاراي ج.ا.ايتران همستو متيباشتد و رأي و حمايتت کشتورهاي
بريکس چه در مجامع بينالمللي و چه در منتاط ختود متيتوانتد کمتک کننتده ج.ا.ايتران
باشد(.ميانگين رتبهها)5/90 :
 -4در حوزة مالي و پولي ،بريکس گروه مناستبي استت تتا از طريت دو بانتک توستعة
آسيايي و بانک توسعه بريکس ج.ا.ايران تأمين مالي کند( .ميانگين رتبهها)4/32 :
 -5برخي مناقشه هاي سياسي داخلي همچون گسترش اعتترا

هتاي مستلمانان در

کشمير ،در صورت اتخاذ سياست برخورد با مسلمانان از ستوي اعضتاي بتريکس متي
تواند زمينه ساز اختال هاي سياسي ج.ا.ايران با گروه بريکس شود( .ميانگين رتبتههتا:
)9/32
 -2اتخاذ مواوع هماهنگ و دوستانة اعضاي بريکس در قبال برخي کشتورها همچتون
رژي صهيونيستي ميتواند براي ج.ا.ايران تهديد تلقي شود( .ميانگين رتبهها)9/92 :
 -2ج.ا.ايران ميتواند در حوزة ااتماعي و مسائلي همچون فقرزدايي ،کاهش بيکتاري و
اختال هاي طبقاتي با بريکس همکاري داشته و پيشرفتهتايي را در ايتن زمينته بتهدستت
آورد( .ميانگين رتبهها)9/23 :
 -3در حوزة سياستهاي بازرگاني در دو بخش صنعت و کشاورزي به دليتل توليتدات
ارزان چين و هند ،ايجاد توافقنامته ترايحتات تعرفتهاي بتراي ج.ا.ايتران متيتوانتد تهديتد
باشد(.ميانگين رتبهها)9/04 :
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

جدول شمارل ( )12توزيع پاسخها ،ميانگين ،انحراف معيار و آزمون فريدمن سؤالهاي مربوط به
سؤال پنجم پژوهش

دوم با اين عنتوان کته «راهکارهتاي مناستب

سؤال دوم :در راب ه با سرال دوم از هد

تعامل ج.ا.ايران با گروه بريکس بر اساس آينده پيشروي بريکس چه مي باشد؟» با تحليتل
مصاحبهها ،اولويت چهار محور اساسي زير مشخص گرديد:
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 .1اولويت اول و مناسبترين راهکار اين است که ج.ا.ايران ومن حمايتت از تشتکيل
گروه بريکس ،بايد بيشتر در اهت تقويت راب ة دواانبه با يکايک اعضاي بتريکس
تالش کند.
 .2اولويت دوم راهکار ج.ا.ايتران بته ايتن ترتيتب استت کته ج.ا.ايتران بايتد بتهدنبتال
فراه سازي زمينة عضويت در گروه بريکس باشد.
 .9اولويت سوم راهکار ج.ا.ايران اين مي باشد که ج.ا.ايران وتمن حمايتت از تشتکيل
گروه بريکس ،بايد بهدنبال تقويت راب ة ختود بتا اعضتاي بتريکس در قالتب يتک
اتحاديه باشد.
 .4اولويت چهارمي که هيچ يک از متخصصان با آن مواف نبودند اين بود که ج.ا.ايتران
نبايد نسبت به گسترش همکاري با گروه بريکس رويکرد خنثي را اتخاذ کند.
در تحليل کمي بهمنيور بررسي نيرات افراد شرکت کننتده در پتژوهش کته «مهمتترين
راهکارهاي مناسب تعامل ج.ا.ايران با گروه بريکس بر اساس آينده پيشروي بتريکس چته
مي باشند؟» از آزمون فريدمن استفاده شد.
بر اساس نتايج بهدست آمده در ادول شمارة ( )19مي توان گفت که چون ميتزان ختي
دو براي آزمون فريتدمن محاستباتي  23/39بتهدستت آمتده و ايتن ميتزان در ست
معناداري مي باشد ،بنابراين فر

صفر رد شده و فر

خال

0/05

تأييد مي شود؛ به عبتارتي،

با تواه به نتايج بهدست آمده ميتوان نتيجه گرفت افراد رتبههاي کامالً متفاوتي در انتخاب
هر سرال نشان دادند .رتبهبندي مه تترين راهکارهتاي مناستب تعامتل ج.ا.ايتران بتا گتروه
بريکس به ترتيب اولويت عبارتند از:
 -1ج.ا .ايران ومن حمايت از تشکيل گروه بريکس ،بايد بيشتر در اهت تقويت راب تة
دواانبه با يکايک اعضاي بريکس تالش کند( .ميانگين رتبهها)9/09 :
 -2ج.ا.ايران بايد به دنبال فراه سازي زمينة عضويت در گروه بريکس باشتد( .ميتانگين
رتبهها)2/32 :
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فرصتها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و....

 -9ج.ا.ايران ومن حمايت از تشکيل گروه بريکس بايد بهدنبال تقويت راب ة ختود بتا
اعضاي بريکس در قالب يک اتحاديه باشد( .ميانگين رتبهها)2/23 :
 -4ج.ا.ايران بايد نسبت به گسترش همکاري با گروه بريکس ،رويکرد خنثتي را اتختاذ
کند( .ميانگين رتبهها)1/29 :
جدول شمارة ( )13توزيع پاسخها ،ميانگين ،انحراف معيار و آزمون فريدمن سؤالهاي مربوط به سؤال
ششم پژوهش

 .6نتيجهگيري
با تواه به نتايج تحقي  ،گروه بريکس ميتواند در زمينههاي مختلفتي ازاملته انترژي،
اقتصاد ،مبادالت بازرگاني ،سياسي ،تتامين متالي و پتولي ،سترمايه گتذاري ختاراي بتراي
ج.ا.ايران فرصت هايي را فراه آورد .ج.ا.ايران بايد با تقويت راب ة دواانبه بتا هتر يتک از
کشورهاي عضو گروه در حوزه هاي ياد شده ،زمينة عضويت در گروه را فراه سازد.
همچنين شاهد آن هستي که رهبران ج.ا.ايران نيتز آشتکارا روابت اقتصتادي بتا چتين،
روسيه ،هند و به شکل بالقوه اي با برزيل و آفريقايانوبي را بته صتورت دواانبته دنبتال
ميکنند و از طرفي واود مجموعهاي از طرحهاي بزرگ و اذاب دولتي بتراي اقتصتادهاي
در حال ظهور ،فرصت تقويت رواب با ج.ا.ايران را فتراه کترده استت .کشتورهاي عضتو
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بريکس نيز براي تقويت رواب دواانبه با ج.ا.ايران گامهتاي مهمتي برداشتتهانتد .موقعيتت
ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک ج.ا.ايتران در من قته و توانتاييهتاي آن در حتوزه نفتت ،گتاز،
پتروشيمي ،معادن و نيروي انساني و بهعنوان يک کشور قدرتمند و امن در من قه متيتوانتد
عضوي مناسب براي گروه بريکس باشد.
در راب ه با تهديدها بايتد گفتت تهديتدهاي خاصتي از ستوي گتروه بتريکس امنيتت
اقتصادي ج.ا.ايران را تهديد نميکند .بنابراين چنين برداشت ميشود که با تواه به ستابقه و
عملکرد منفي آمريکا و ابهة تحت امرش (شامل اروپا ،بانک اهاني و صندوق بتينالمللتي
پول) در بلوکه کردن پول به داليل سياسي و خل فضاي بياعتمادي الزم است نزديکي بته
گروه بريکس که در آخرين نشست خود تأکيد بر حمايتت از کشتورهاي در حتال توستعه
داشته را ج.ا.ايرن بتهمثابته فرصتتي مغتتن شتمرده و بتا الگتوگيري از تتالش و ستماات
آفريقايانوبي در پيوستن به بتريکس ،وارد ابهتة اقتصتادي متورد اعتمتادتري گتردد کته
حداقل در خالل دهههاي اخير بر خال

ابهتة رقيتب ،مرلفتههتا و نشتانههتاي اعتمتاد را

بهواود آورده است.
در نهايت اينکه وارد شدن ج.ا.ايران در اين گروه قدرتمند ميتوانتد در رشتد و توستعه
اقتصادي ج.ا.ايران ا رگذار باشد و منجربه سرمايهگذاريهاي بريکس در اقتصتاد ج.ا.ايتران،
ايجاد بازارهايي براي صادرات و واردات ،واود ه پيمانان خوبي در متراودات بتينالمللتي
شود و از تنشهايي که بيشتر بهدليل سياستهاي اانبدارانه غرب بتهواتود آمتده ،خواهتد
کاست و از اين طري ج.ا.ايران ميتواند مواوع سياسي خود را در نيام مناسبات بينالمللي
بهطرز چشمگيري تقويت کنتد؛ زيترا ايتن گتروه در اتختاذ تصتمي هتاي راهبتردي نقتش
فزايندهاي ايفا مي کند .سود متقابلي در کار است؛ ج.ا.ايران کته در مرکتز ختاور نزديتک و
ميانه واقع شده ،براي بريکس اايگاه کليدي در اين من قه را تضمين خواهد کترد .پيوستتن
ج.ا.ايران به عضويت اين سازمان يک کمبود آن يعني فقدان نماينده با نفوذ اهان استالم را
ابران خواهد کرد .در حقيقت واود اراده سياسي طرفين (ج.ا.ايران و گروه بريکس) تعيين
کننده خواهد بود .البته در حال حاور نامزدهاي ديگري ازامله اندونزي ،متالزي ،آرژانتتين
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و مصر متقاوي عضويت در بريکس هستند که از نير وزن و توان خود بتا ج.ا.ايتران قابتل
مقايسه ميباشند؛ اما بيشک با عضويت ج.ا.ايران در بريکس ،نقش سازندة ج.ا.ايران در اين
گروه به هد

ايجاد يک ني بينالمللي عادالنهتر ياري خواهد رساند.

 .7پيشنهادهاي مديريتي
 ج.ا.ايران قبل از عضويت در اين گروه ابتدا بايد با انتخاب راهبترد مناستب و تعريتموقعيتهاي که بريکس بهدنبال آن است و همچنين با تمرکز بر منابع و ظرفيتتهتاي
داخلي خود ،آنها را سازماندهي نموده و با اصالحات الزم در زيرستاختهتاي ختود،
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.
 با تواه به رشد فزايندة تقاواي انرژي بهويژه در کشتورهاي داراي اقتصتاد نوظهتور،ازامله چين و هند ،پيشنهاد ميشود ج.ا.ايران تالش کند تتا بتههمتراه روستيه تتأمين
کننده انرژي اعضاي گروه بريکس باشد .بنابراين ديپلماسي فعال انرژي ميتواند زمينتة
برخورداري از منافع حداکثرسازي بازار بينالمللي انرژي را براي ج.ا.ايران بته ارمغتان
آورد؛ ومن آنکه قدرت چانهزني ج.ا.ايران را نيز در برابر قدرتهاي ا رگذار در نيتام
بينالملل ارتقا بخشد.
 چين و هند ازو بزرگترين شرکاي تجتاري ج.ا.ايتران محستوب متيشتوند ،توستعهرواب تجاري ج.ا.ايران با کشورهاي ياد شده بيشک زمينهساز رواب تي بهتتر از حتال
با کشورهاي ه گروه آنهتا يعنتي برزيتل ،روستيه و آفريقتاي انتوبي خواهتد بتود.
ج.ا.ايران ميتواند با تقويت توان توليدي کشور و بهبود شاخصهاي اقتصتادي ختود،
توانايي و ظرفيت تجارت با کشورهاي گروه بتريکس را افتزايش دهتد و انعقتاد يتک
موافقتنامه تجارت آزاد و ايجاد ابهة من قهاي بين ج.ا.ايران و کشورهاي مورد م العته
را من قي و در آيندههاي نزديک دست يافتني خواهد نمود؛ همچنين گفتني استت کته
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ايجاد هر يک از مراحل همگرايي موف و رو به الو ،فرايندي زمانبر و پيچيده استت
که به ميزان و وسعت دسترسي به بازار هر يک از اين کشورهاي گروه بريکس در اين
فرايند بستگي دارد .کاهش موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي ،بهبود فضاي کسب و کتار و
تسهيل در اريان مبادالت ارزي و مالي کشورها در قالب طرحهاي همگرايي ميتواند
عامل توسعة رواب و استحکام اين رواب گردد.
 ورود اعضاي اديد به بانک توسعه بريکس در سال  2012آغاز خواهد شد .ج.ا.ايتراندر حاور بايد تالش کند با اقدامهاي الزم و پيگيريهاي مناسب ،شراي پيوستتن بته
بانک توسعه بريکس را ايجاد کند؛ چرا که در آينده ميتواند با تأمين مالي از اين بانک
گامهاي مو ري را بردارد و کمک کننتده اقتصتاد ج.ا.ايتران باشتد .از طرفتي پيشتنهاد
مي شود ج.ا.ايران اهت عضويت در گروه بريکس با تواه به منافع ملتي و بتراستاس
اولويتها ،رويکرد ايجابي در مسائل سياسي کته مربتوط بته اعضتاي گتروه بتريکس
ميشود را اتخاذ کند.
 با تواه به واقع شدن ج.ا.ايران در مسير حمل و نقل شترق  -غترب و داالن شتمال-انوب آسيا و همچنين واود بازار بسيار گستردة کشورهاي عضو بريکس براي حمل
و نقل کاالهاي نفتي و غيرنفتي ،ج.ا.ايتران بايتد نستبت بته اتذب ايتنگونته کاالهتا
اقدامهاي بيشتري انجام دهد تا مسيرهاي عبتوري از کشتورمان نستبت بته مستيرهاي
مشابه و اايگزين ،داراي اذابيت بيشتري باشد .براي مثال ،ج.ا.ايتران بتهعلتت واقتع
شدن در مسير حمل و نقل داالن شمال – انوب ميتواند متدت زمتان حمتل و نقتل
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
اقتصادي ااده ابريش بسيار حائز اهميت است .چين در طترح احيتاي اتاده ابريشت
بهدنبال ارتباط بيشتر با من قة غرب آسيا است .اگر چينيها از اين مسير بته ج.ا.ايتران
برسند .در واقع به غرب آسيا رسيده اند .چين از طري اين ااده از يکستو قصتد دارد
کاالهايش را صادر کند و از سوي ديگر انرژي وارد کند ،که همکاري ج.ا.ايران در اين
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زمينه ميتواند فرصتهاي فراواني را براي ج.ا.ايران فتراه کنتد و اايگتاه من قتهاي
ج.ا.ايران را ارتقا بخشد.
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