
A B S T R A C T

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

164

Winter 2020, Volume 7, Specil Issue

Received: 5 April 2017

Accepted: 2 March 2020

Available Online: 21 January 2020

Key words: 
Iran’s Opportunities for 
Brexit Group’s Role in 
Transition to Multipolar 
International Systems.

* Corresponding Author:
Daniel Rezapour, PhD.
Address: Guilan, University of Guilan
Tel: +98 (911) 9695074
E-mail: danyalrezapoor@gmail.com

Research Paper
Iran’s Opportunities for the Brics Group’s Role in the 
Transition to the Multipolar International  System

Reza Simbar1       ,*Daniel Rezapour2     , Saman Fazeli3

1. Professor of Political Science and International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran
2. PhD. in International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran
3. PhD. Candidate in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

Use your device to scan 
and read the article online

https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.102465

Citation:  Simbar, R., Rezapour, D., & Fazeli, S. (2019). [Iran’s Opportunities for 
the Brics Group’s Role in the Transition to the Multipolar International System]. 
Quarterly Journal of the Macro and Strate-gic Policies, 7 (Special Issue), 164-190. 
https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.102465

The issue of “transformation” and “transfer of power” in the international system and 
how it is, has been one of the most interesting topics in theorists’ theory. Unlike the past, 
change, which had only a military dimension, has economic, political and cultural di-
mensions today. Although the current US order and Washington’s consensus still prevail, 
components such as changes in the international political economy, the emergence of 
emerging powers, indicate the future evolution of power in the international system. Co-
operation and institutionalization of emerging powers also indicate the will to change. 
One example of this will is the BRICS group. The Brexit Group calls for changes in the 
economic and political arrangements of the international system in the interests of the 
so-called Southern countries. On the other hand, Iran is one of the proponents of change 
in the international system, and with its reformist literature, it has been one of the main 
proponents and applicants for change in the Western-oriented world order. according  to 
what mentioned above, the main question of the research is does emergence of emerging 
powers, especially in the form of the BRICS group, create opportunities for Iran? In re-
sponse, it appears that the emergence of BRICS in the political and economic spheres has 
potential for the Islamic Republic of Iran, and that Iran could take advantage from these 
benefits through institutional cooperation with BRICS and its members.
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سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

موضــوع »تحــول« و »انتقــال قــدرت« در نظــام بین الملــل و چگونگــی آن یکــی از مباحــث جالــب 
ــی داشــت،  ــد نظام ــط بُع ــه فق ــوده اســت. تحــول، برخــاف گذشــته ک ــردازان ب توجــه نظریه پ
امــروزه دارای ابعــاد اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی هــم هســت. هرچنــد نظــم امریکامحــور فعلــی 
ــی  ــاد سیاس ــرات در اقتص ــون تغیی ــی همچ ــت، مؤلفه های ــب اس ــوز غال ــنگتن هن ــاع واش و اجم
بین الملــل و کنشــگری قدرت هــای نوظهــور، نشــان از تحــول آینــدة قــدرت در نظــام بین الملــل 
ــر  ــرای تغیی ــود اراده ب ــت از وج ــور حکای ــای نوظه ــازی های قدرت ه ــا و نهادس دارد. همکاری ه
نیــز هســت. یکــی از مصادیــق ایــن اراده، گــروه بریکــس اســت. گــروه بریکــس خواهــان تغییراتــی 
در ســازمان ها و ترتیبــات اقتصــادی و سیاســی نظــام بین الملــل در راســتای منافــع کشــورهای 
ــل  ــران یکــی از مدافعــان تغییــر در نظــام بین المل به اصطــاح جنــوب اســت. از ســوی دیگــر ای
اســت و بــا ادبیــات اصاحــی خــود یکــی از منادیــان و متقاضیــان اصلی تغییــر در نظــم غرب محور 
ــا  ــوده اســت. برمبنــای مطالــب گفته شــده، ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه آی جهــان ب
ــی را  ــران فرصت های ــرای ای ــس، ب ــروه بریک ــب گ ــژه در قال ــور، و به وی ــای نوظه ــور قدرت ه ظه
به وجــود مــی آورد. در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت ظهــور بریکــس در حوزه هــای سیاســی 
و اقتصــادی فرصت هایــی بالقــوه  بــرای جمهــوری اســامی ایــران دارد و ایــران می توانــد از طریــق 

ــا بهره منــد شــود.  ــا بریکــس و اعضــای آن، از ایــن مزای همکاری هــای نهــادی ب

فرصت هــای ایــران در قبــال نقش آفرینــی گــروه بریکــس در نظــام 
بین الملــل چندقطبــی
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1. مقدمه

ــي بــدل شــد. امــا  ــه تنهـــا ابرقـــدرت   در عرصـــة جهان به دنبــال فروپاشــي شــوروي، ایــاالت   متحــده ب
ــکا  ــی« امری ــة تک قطب ــد، »لحظ ــی می کردن ــت پیش بین ــردازان رئالیس ــی نظریه  پ ــه برخ ــه ک همان  گون
بــا مشــکاتی مواجــه شــد. به ویــژه یک  جانبه  گرایــي پرهزینــة بــوِش پســـر منجــر بــه یــک دهــه جنــگ 
ــد  ــث ش ــي را باع ــادي خطرناک ــود اقتص ــال 2008 رک ــي س ــران مال ــن بح ــد. همچنی ــه ش در خاورمیان
ــي را متوجــه آســیب پذیري اقتصــادی خــود کــرد. در چنیــن  ــکا و بســیاري از کشــورهاي غرب کــه امری
زمینــه ای بــود کــه  چهــار قــدرت نوظهــور فرصــت را بــرای تســریع در انتقــال قــدرت مناســب دیدنــد 
و در ژوئــن 2009 گــروه »بریــک« را در یکاترینبــورگ1 روســیه تأســیس کردنــد کــه البتــه بــا پیوســتن 
آفریقــای جنوبــی تبدیــل بــه بریکــس شــد. درواقــع اعضــای بریکــس تصمیــم گرفتنــد بــا منابــع وســیعی 
کــه دراختیــار دارنــد، درمقابــل نهادهــای برتــن وودز2 بــرای خــود تشــکیات مســتقلی را ایجــاد کننــد و 
ایــن مســئله نشــان از امــکان تغییــرات مهمــی در اقتصــاد بین الملــل و جابه جایــی در قــدرت بین الملــل 
ــت  ــس پیداس ــای بریک ــی اجاس ه ــای پایان ــت )Ban & Blyth, 2013, pp. 243-244(. از بیانیه ه داش
ــل ســنتی، عــدم  ــوق بین المل ــر حق ــد ب ــا تأکی ــی آن اســت، ب ــن گــروه درپ ــه ای ــدی ک کــه نظــم جدی
ــم  ــی« دارد. نظ ــم امریکای ــا »نظ ــی ب ــای مهم ــد آن تفاوت ه ــی و مانن ــی، چندجانبه گرای مداخله گرای
فعلــی آشــکارا بــه ســود امریــکا/ غــرب اســت و اقتصادهــای نوظهــور به دنبــال ایجــاد ترتیبــات اقتصــادی 

و سیاســی هســتند کــه بــه میــزان بیشــتری بازتاب دهنــدة منافــع آنــان باشــد. 

ــا جمهــوری  ــدت بریکــس و اعضــای آن ب ــات بلندم ــن اهــداف و غای ــز بااینکــه بی ــران نی ــارة ای درب
اســامی ایــران تفاوت هایــی وجــود دارد، در حوزه هــای مختلــف بیــن ایــران و بریکــس همســویی هایی 
ــوع  ــیم بندی کان، دو ن ــک تقس ــود. در ی ــی می ش ــدن فرصت های ــد آم ــث پدی ــه باع ــت ک ــم هس ه
سیاســت کلــی وجــود دارد: کشــورهایی کــه خواهــان تغییراتــی در وضــع موجودنــد و کشــورهایی کــه 
ــا ســتیز  ــای همــکاری و ی ــه مبن ــل می شــود ب ــن مســئله تبدی ــد؛ و ای ــظ وضــع موجودن خواســتار حف
بیــن آن هــا )Palmer, 2006, pp. 2-5(. منافــع دســتة اول در تغییــر وضــع موجــود و منافــع دســتة دوم 
در حفــظ وضــع کنونــی اســت. جهت گیــری کان سیاســت خارجــی ایــران برآمــده از قانونــی اساســی و 
اصــول انقابــی و اســامی، مبتنــی بــر تغییــر در نظــم بین المللــی موجــود اســت. از ســوی دیگــر بریکــس 
و اعضــای آن، بــا اهــداف و درجــات مختلــف، در جبهــة حامیــان تحــول در نظم هــای اقتصــادی، سیاســی 

و امنیتــی جهــان هســتند.

دربــارة  موضــوع ایــن پژوهــش آثــار متعــددی بــه زبــان التیــن و تاحــدودی هــم بــه فارســی وجــود 
دارد کــه مســئلة رقابــت بریکــس بــا امریــکا را مطــرح کرده انــد کــه بــرای پرهیــز از اطالــة کام، از بیــان 
ــی زاده و  ــه یافــت شــد. ول ــا بریکــس ســه مقال ــران ب ــا درمــورد رابطــة ای آن هــا خــودداری می شــود. ام
هوشی ســادات )1۳92( در »ژئوپلیتیــک انــرژی بریکــس جایــگاه ایــران« معتقدنــد اقتصادهــای نوظهــور 

1.  Yekaterinburg
2.  Bretton Woods
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بریکــس نیــاز روزافزونــی بــه منابــع انــرژی خواهــد داشــت و ایــران در ایــن زمینــه می توانــد نیــاز آن هــا 
را بــرآورده کنــد. ایــزدی و خوشــینانی )1۳94( در »ائتــاف ناتمــام بریکــس و نســبت آن بــا جمهــوری 
ــران  ــد ای ــد و برآن ان ــی می دانن ــی چندقطب ــاد بین الملل ــای اقتص ــی از نماده ــس را یک ــامی« بریک اس
ــه بریکــس روی آورده اســت. ســعیدی،  ســعیدی  ــی خــود ب ــوژی ضدغرب ــز ایدئول ــع و نی ــای مناف برمبن
ــا  ــران ب ــی ای ــارت ترجیح ــة تج ــاد موافقت نام ــنجی ایج ــة »امکان س ــز در مقال ــی )1۳9۳( نی و دهقان
ــون  ــادی همچ ــازمان های اقتص ــا س ــران ب ــکاری ای ــتن هم ــم دانس ــن مه ــس«، ضم ــورهای بریک کش
بریکــس معتقدنــد ایــران از طریــق ایجــاد موافقت نامــة ترجیحــی بــا بریکــس می توانــد منافــع اقتصــادی 
خــود را تأمیــن کنــد. بــا توجــه بــه مــوارد گفته شــده، ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا ظهــور 
ــرای جمهــوری اســامی ایــران فرصت هایــی  قدرت هــای نوظهــور، و به ویــژه در قالــب گــروه بریکــس، ب
را به وجــود مــی  آورد. در پاســخ گفتــه می شــود ظهــور بریکــس در حوزه هــای سیاســی و اقتصــادی دارای 
فرصت هایــی بالقــوه ای بــرای جمهــوری اســامی ایــران اســت و بــا همکاری هــای نهادیــن بــا ایــن گــروه 

ــد.  ــد ش ــا بهره من ــن فرصت ه ــوان از ای می ت

2. چارچوب نظری

ــای  ــی، بحث  ه ــدرت جهان ــل ق ــز ثق ــال مرک ــا انتق ــان ی ــدرت جه ــش ق ــی، چرخ ــوص جا  به جای درخص
ــا  ــد و برخــی ب ــی می  کنن ــک پیش  بین ــدة نزدی ــاق را در آین ــن اتف ــه اســت. برخــی ای ــی درگرفت متفاوت
ــان پســا  ــاب جه ــا۳ در کت ــرد زکری ــد. ف ــق نمی  دانن ــه زودی محق ــن مســئله را ب ــی، ای ــر دالیل ــد ب تأکی
امریکایــی4 در ایــن بــاره می  گویــد: مــا درحــال تجربــة ســومین جا  به  جایــی قــدرت در جهــان هســتیم. 
ــراه  ــا هم ــی در دنی ــورهای غرب ــن کش ــدرت گرفت ــا ق ــم و ب ــرن پانزده ــدرت در ق ــی ق ــن جا  به  جای اولی
ــه وجــود آمــدن  ــد آورد و موجــب ب ــی را کــه مــا اکنــون می  شناســیم، پدی ــود. ایــن جا  به  جایــی جهان ب
ــن  ــد. دومی ــی ش ــاورزی و صنعت ــای کش ــرمایه  داری و انقاب  ه ــارت، س ــد، تج ــوژی جدی ــم و تکنول عل
ــه  ــا منجــر شــد ک ــر دنی ــی ب ــل ارادة سیاســی کشــورهای غرب ــه تحمی ــن ب ــدرت همچنی ــی ق جا  به  جای
ــی  ــکا، اقتصــاد جهان ــودن امری ــدرت ب ــود. در زمــان ابرق ــکا در جهــان ب حاصلــش قدرتمنــد شــدن امری
رشــدی بی ســابقه را شــاهد بــود و ایــن رشــد نیرویــی اســت کــه باعــث ســومین جابه  جایــی قــدرت در 
جهــان شــده اســت. از ایــن رو برخــی معتقدنــد معادلــة جدیــد قــدرت در دنیــا بیــش از آنکــه حاصــل 
کــم   شــدن قــدرت امریــکا در ســطح جهــان باشــد، ناشــی از قــدرت گرفتــن دیگــر کشورهاســت. جهــان 
جدیــد ناشــی از حرکــت مثبتــی اســت کــه در بیســت ســال اخیــر در دنیــا شــاهد آن بوده  ایــم؛ حرکتــی 
کــه فضایــی صلح  آمیــز و پــر از شــکوفایی را در جهــان خلــق کــرده اســت. گبــور اســتینگارت،5 ســردبیر 
مجلــة اشــپیگل، نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره می  کنــد: »جهــان دارد امریــکا را پــس می  زنــد«. او و بســیاری 
دیگــر عقیــده دارنــد امریــکا بــا ازدســت دادن صنایــع کلیــدی دنیــا، در بازارهــای آســیایی مقــروض شــده 
و مردمــش پس  اندازهــای خــود را ازدســت داده انــد. بحــران ســال 2008 نیــز بــه تــرس از حقیقت داشــتن 
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  .)Zakaria, 3 may 2008( ــود چنیــن ایــده  ای دامــن زده ب

ــارة انتقــال قــدرت، چارلـــز دوران )1970؛ 1989؛ 1991( تئـــوری چرخــة قــدرت را به صــورت  درب
رابطــة بیــن دو پدیــده ارائــه می  دهــد. او اســتدالل می  کنــد کــه تغییــر در قــدرت ملــل از الگویــی منظــم 
شــامل تســلط، بلــوغ و افــول پیــروی می  کنــد کــه بازتــاب رقابــت نســـبی قدرت  هــای بــزرگ در نظــام 
بین  الملــل اســت. هنگامــی   کــه کشــورها در مســیر خــود بــا وارونگــی غیرمنتظــره و یــا تغییــرات زیــاد 
ــن  ــود، ای ــاد می  ش ــا زی ــت در آن ه ــاوت نادرس ــا قض ــی ی ــف روان ــای مختل ــوند و انگیزه  ه ــه می  ش مواج
ــزرگ را افزایــش می  دهــد. قدرت  هــای  ــی و قضاوت  هــای نادرســـت خطــر جنگ  هــای ب انگیزه  هــای روان
بــزرگ زیــادی کــه در طــول تاریــخ، خــود را تحت فشــار چنیــن وارونگــی غیرمنتظــره می  یافتنـــد، تمایل 
بیشـــتری بــه تبدیــل اختافــات بـــه جنگ  هــای بــزرگ از خــود نشــان می  دادنــد. درواقــع تئــوری چرخــة 
قــدرت روشـــی بــرای مقایســة بازیگــران دولتــی در درون نظــام بین  الملــل اســت کــه بــه محاســـبة قدرت 
نســبی آن هــا بــه کمــک چنــد شـــاخص مــادی می  پــردازد. سیســـتمی کـــه در اینجــا تعریــف می  شـــود، 
Kiss-(  تنهــا شـــامل قدرت  هــای بــزرگ اســت کــه سیاســـت  های بین  المللــی بیــن آن هــا حکم  فرماســت

ane, 2005, p. 218(. ارگانســکي6 هــم در کتــاب سیاســت جهــان،7 بــه مســئلة چگونگــي انتقــال قــدرت 
در نظــام بین  الملــل پرداختــه و بــر ایــن بــاور اســت کــه در عرصــة جهانــي، جابه  جایــي قــدرت مســلط 
بــا یــک قــدرت نوظهــور همــواره بــا جنــگ همــراه بــوده اســت. گیلپیــن8 در اثــرش جنــگ و تغییــر در 
سیاســت جهــان،9 بــر ایــن بــاور اســت کــه تغییــر در نظــام بین  المللــي از طریــق جنگ  هــاي هژمونیــک 
انجــام مي  شــود. از منظــر وي، هنگامــي کــه هژمــون مســلط پیشــاهنگي در رشــد اقتصــادي و فنــاوري 
ــد و درنتیجــه  ــر مي  کن ــون نوظهــور تغیی ــه نفــع هژم ــدرت ب ــوازن ق را ازدســت بدهــد، در بلندمــدت ت
هزینه  هــاي حفاظــت از نظــم بــراي هژمــون مســلط افزایــش مي  یابــد و انتقــال قــدرت از هژمــون مســلط 
بــه هژمــون نوظهــور بــا توســل بــه جنــگ بــزرگ هژمونیــک تکمیــل مي  شــود و ســپس هژمــون نوظهــور 
ــدي10  ــال   کن ــد. پ ــامان مي  بخش ــد را س ــم جدی ــد نظ ــردد و قواع ــلط می گ ــي مس ــام بین  الملل در نظ
ــوده  ، در  ــزرگ ب ــراي بیــش از ســه دهــه دل مشــغول بررســي ظهــور و ســقوط قدرت  هــاي ب ــز کــه ب نی
ــاي  ــد قدرت  ه ــة رش ــراي مطالع ــي را ب ــاد سیاس ــزرگ،11 اقتص ــاي ب ــقوط قدرت  ه ــور و س ــاب ظه کت
بــزرگ برگزیــده اســت. از منظــر وي، تغییــرات تکنولوژیکــي، دموگرافیکــي و رشــد اقتصــادي سبب  ســاز 
ــي از  ــزرگ را ناش ــاي ب ــقوط قدرت  ه ــتند. وي س ــل هس ــت بین  المل ــزرگ در سیاس ــاي ب دگرگوني  ه
ــد. ارگانســکي در  ــا مي  دان ــا در فراســوي دریاه ــي آن ه ــاي اقتصــادي و نظام ــش تدریجــي هزینه  ه افزای
ــد داده اســت.  ــزرگ پیون ــه جنــگ در بیــن قدر    ت هــاي ب سیاســت جهــان در 1958 انتقــال قــدرت را ب
ــة  ــد. نظری ــش مي  یاب ــزرگ افزای ــاي ب ــوع جنگ  ه ــدرت، احتمــال وق ــال ق ــاي انتق ــاور وی، در دوره  ه به ب
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انتقــال قــدرت ارگانســکي اساســي بــراي ســایر نظریه  هــاي انتقــال قــدرت بــوده اســت. نظریــة انتقــال 
قــدرت دوران، ثبــات هژمونیــک کوهــن، نظریــة پیشــوایي هژمونیــک گیلپیــن و چرخــة طوالنــی رهبــري 
ــدرت  ــال ق ــة انتق ــدرت ارگانســکي مطــرح شــده  اند. نظری ــال ق ــة انتق ــس از نظری مدلســکي، همگــي پ
ــر  ــروي تغیی ــرخ رشــد اقتصــادي کشــورها را در بلندمــدت اساســي  ترین نی ــي اختــاف در ن به طــور کل
در نظــام بین المللــي مي  دانــد. بــا افزایــش قــدرت یــک ملــت جدیــد و نوظهــور، ســهم هژمــون مســلط 
ــود  ــه مي  ش ــش   گرفت ــلط به چال ــون مس ــزان هژم ــان می ــه هم ــد و ب ــش مي  یاب ــي کاه ــدرت جهان از ق
ــش  ــدرت مســلط و متحدان ــدرت نوظهــور و ق ــان ق ــزرگ می ــه جنگــي ب ــت ب و چنیــن چالشــي درنهای

ــص. 4ـ8(.  ــدم، 1۳9۳، ص ــیمبر و بهرامی مق ــد )س مي  انجام

ــوع جدیــدی از دولت  هــا را شناســایی  ــام انتقــال در قــدرت،1۳ ن ــر خــود به ن ــز کوپچــان12 در اث چارل
ــر  ــد، مگ ــان نمی  دهن ــی نش ــری نظام ــه درگی ــی ب ــوند و رغبت ــگ نمی ش ــز وارد جن ــه هرگ ــد ک می  کن
ــا را  ــن دولت  ه ــان ای ــد. کوپچ ــره افت ــان به  مخاط ــت ارضی ش ــد تمامی ــان مانن ــی آن ــع حیات ــه مناف آنک
ــان بانــک بین المللــی  ــا خوش نیــت14 می  نامــد. از ایــن رو کینــگ، از اقتصاددان دولت  هــای خوش خیــم ی
HSBC، معتقــد اســت کــه جهــان اول درحــال ازدســت دادن کنتــرل خــود بــر اقتصــادش اســت و درک 
درســتی از روندهــای پیــش  رو نــدارد. او اهمیــت ظهــور کشــورهای درحــال رشــد هماننــد چیــن و هنــد 
ــاب در  ــه آفت ــد ک ــد می  کن ــده تأکی ــن ای ــر ای ــود و ب ــر می  ش ــور متذک ــای نوظه ــوان قدرت  ه را به عن
ــخ،  ــوع اســت. وی همچنیــن غــرب را متهــم می  کنــد کــه از تاری بخــش دیگــری از جهــان درحــال طل
سیاســت و جغرافیــا درس نگرفتــه و متوجــه کمبــود منابــع نیســت؛ زیــرا بــرای دهه  هــای متوالــی رقیبــی 
بــرای خــود نداشــته اســت. دیویــد کالئــو15، اســتاد سیاســت خارجــی روابــط بین الملــل دانشــگاه جــان 
هاپکینــز، در کتــاب خــود بــا عنــوان حماقــت قــدرت: خیال پــردازی امریــکا درمــورد جهــان تک قطبــی16 
ــدرت،  ــای ق ــی کانون  ه ــدد و پراکندگ ــرت، تع ــبب کث ــکا را به س ــوب امری ــی مطل ــان تک قطب ــدة جه ای
ــون  ــای گوناگ ــت به صورت  ه ــی مطــرح شــود، مقاوم ــه هژمون ــاوه هرجــا ک ــد. به ع ــردازی می  دان خیال پ
بــروز می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، در کنــار همــکاری بــا امریــکا، بازیگــران قدرتمنــد الزامــاً بــه رهبــری 
امریــکا تــن نمی  دهنــد. همچنیــن بایــد درنظــر داشــت تغییراتــی کــه در جهــان در دو دهــه بعــد از پایــان 
ــل  جنــگ ســرد به وجــود آمــده، جــدی اســت و تأثیــرات مهمــی در ســاختار قــدرت در نظــام بین المل

ــا، 1۳89، صــص. 5ـ7(.  برجــای گذاشــته اســت )فرزین نی
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پیدایــی قدرت هــای نوظهــور همچــون چیــن، هنــد و برزیــل و بازگشــت روســیه بــه صحنــة بین  المللــی، 
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ــة  ــی هم ــر ســاخته و در سیاســت  گذاری بین الملل ــی را متغی سرمشــق  های ژئوپلیتیکــی سیاســت جهان
بازیگــران نظــام بین الملــل بازتــاب یافتــه اســت. قدرت هــای مذکــور و نهادهایــی مثــل بریکــس امــروزه 
ــد  ــی تشــکیل می دهن ــه ای و جهان ــای نظــری را در ســطوح منطق ــی مناظره  ه ــات اصل یکــی از موضوع
)ســلیمانی پور و موالیــی، 1۳92، ص. ۳(. بحــران اقتصــادی 2008 کــه از بخــش اماک و مســتغات امریکا 
بــه جهــان ســرایت کــرد، یکــی از مهم  تریــن نشــانه ها در امــکان تحــول در اقتصــاد سیاســی بین الملــل 
و یکــی از مؤثرتریــن انگیزه هــا بــرای تشــکیل بریکــس بــود؛ چراکــه ایــن کشــورها کمــاکان بــا رشــدهای 
بســیار باالتــری نســبت بــه غربی هــا درحــال پیشــروی بودنــد. اعضــای بریکــس بــا تشــکیل گــروه مذکــور 
نشــان دادنــد کــه درصــدد هم افزایــی قــدرت خــود و قــد علــم کــردن دربرابــر اجمــاع واشــنگتن هســتند 
ــکا  ــی امری ــراق و یک جانبه گرای ــگ ع ــز جن ــش از 2008، نی ــه پی )Ban & Blyth, 2013, p. 243(. البت
ــادی، 1۳92، ص.  ــنایی و ابراهیم آب ــود )س ــرده ب ــدید ک ــس را تش ــه تشــکیل بریک ــوط ب ــای مرب بحث ه
۳(. باوجــود ایــن، هرچنــد زمینــة اقتصــادی تشــکیل بریکــس مهم تــر اســت، بُعــد سیاســی بریکــس در 

ســال های پیــش  رو اگــر بیشــتر از بُعــد اقتصــادی نشــده باشــد، کمتــر نیســت. 

بریکــس و اعضایــش درحــال حاضــر ابرقدرتــی و به نوعــی هژمونــی امریــکا را پذیرفته انــد. ایــن مســئله 
در یکــی از ســخنان پوتیــن ـ نماینــدة مهم تریــن طرفــدار تغییــر در میــان اعضــای بریکــس ـ مشــخص 
اســت. پوتیــن به صراحــت می گویــد »امریــکا یــک قــدرت بــزرگ اســت و امــروزه شــاید تنهــا ابرقــدرت 
ــا بریکــس و  ــه آی ــن اســت ک ــر ای ــا مســئلة مهم ت ــم« )Reuters, 2016(. ام ــن را می پذیری ــا ای باشــد. م
کشــورهایی مثــل روســیه و چیــن منافــع امنیتــی و اقتصــادی خــود را در حفــظ و تحکیــم »ابرقدرتــی« 
امریــکا و »نظــم امریکایــی« می داننــد یــا تحــول در آن. اگــر پاســخ ایــن باشــد کــه بریکــس هیــچ کاری 
بــا نظــم فعلــی نــدارد و به دنبــال حفــظ آن اســت، هیــچ فرصتــی در  ایــن گــروه بــرای جمهــوری اســامی 
ایــران وجــود نــدارد؛ امــا اگــر ایــن گــروه به دنبــال تغییراتــی، کــم یا زیــاد، در نظــم فعلــی اســت، آن گاه در 
ــکارا  ــس آش ــد: »بریک ــا17 می گوی ــد. ت ــود می آی ــی به وج ــران فرصتی های ــرای ای ــف ب ــای مختل حیطه ه
بــرای مقابلــه بــا تســلط جهانــی امریــکا تأســیس شــد ]...[ کشــورهای بریکــس قــدرت غیرنظامی شــان 
)نــه نظامــی( را جمــع کرده انــد تــا هژمونــی جهانــی امریــکا را از طریــق موازنــة نــرم به چالــش بکشــند« 
ــرای هژمونــی غربــی« می نویســد کــه  ــة »بریکــس به عنــوان بدیلــی ب )p. 387 ,2017(. کــوالوا18 در مقال
ــة بدیلــی بــرای هژمونــی غــرب و ایجــاد  درمــورد اهــداف سیاســی و البتــه بلند مــدت بریکــس کــه ارائ
ــازة  ــیوه ها و ب ــا، ش ــه ابزاره ــتر ب ــا بیش ــود دارد و تردیده ــی وج ــد کم ــت، تردی ــی اس ــان چندقطب جه
 .)Kovaeva, 2013, p. 87( ــش بکشــد ــکا را به چال ــی امری ــد هژمون ــه بریکــس می خواه ــی اســت ک زمان
ایکنبــری19 معتقــد اســت بریکــس در چارچــوب نظــام موجــود تنها درصــدد اصاحاتــی در ســطح رهبری 
اســت. درمقابــل عــده ای بــر ایــن باورنــد بریکــس درپــی ایجــاد تغییراتــی انقابــی در مبانــی نظــم جهانــی 

17.  Tella
18.  kovaeva
19.  Ikenberry
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ــای  ــورد قدرت ه ــک« برخ ــری تراژی ــی از »گریز ناپذی ــورد را ناش ــن برخ ــایمر20 ای ــت. میرش ــی اس فعل
ــط اعضــای بریکــس روشــن می شــود  ــخ رواب ــت در تاری ــا دق ــد. ب نوظهــور و قدرت هــای مســتقر می دان
کــه حتــی نْفــس تشــکیل یــک گــروه بــا اعضــای فعلــی نیــز نوعــی موفقیــت اســت. بــرای مثــال روســیه 
همیشــه از »خطــر زرد«، یعنــی چیــن، در هــراس بــوده اســت و ایــن خصومــت حتــی در جنــگ ســرد 
هــم کــه هــر دو کشــور کمونیســتی بودنــد، تــداوم داشــت. یــا چیــن و هنــد دو رقیــب مهــم یکدیگرنــد 
کــه حتــی مشــکات ارضــی و امنیتــی نیــز بــا هــم دارنــد. از زمانــی کــه اولیــن دیــدار ســران بریکــس در 
ســال 2009 برگــزار شــد، بســیاری از ناظــران معتقــد بودنــد حتــی ایــن جلســه نیــز در ســال های آینــده 
برگــزار نشــود. امــا نه تنهــا هــر ســال ایــن نشســت برگــزار شــد، بلکــه نشســت های متعــدد دیگــری نیــز 
در ســطح وزرای خارجــه و مالــی، رئیس هــای بانک هــای مرکــزی، مســئوالن آمــوزش، ســامت، امنیــت 
ملــی و نماینــدگان تجــاری و دانشــگاهی برگــزار و حوزه هــای همــکاری  گســترده ای نیــز مشــخص شــد. 
بــرای مثــال در نشســت ســران ســال 2015، ایــن مــوارد در شــمار برنامه هــای بریکــس پیشــنهاد شــد: 
ــه  ــی ب ــوزی، ایجــاد جایگزین ــدارس زبان آم تأســیس دانشــگاه بریکــس، انجمــن دانشــمندان جــوان، م
ــی واقــع در بلژیــک( و توافــق  ــرای ســوئیفت )سیســتم پیام رســان تراکنش هــای مال رهبــری بریکــس ب

.)Lipton, 2017, pp. 51- 53( لغــو روادیــد بــرای مســافران تجــاری

نشــانة دیگــر حاکــی از »تحول طلبــی« بریکــس، سیاســت خارجــی اعضــای مهــم بریکــس همچــون 
روســیه و چیــن اســت؛ مثــًا برخــی از دکتریــن شــی جین  پینــگ کــه بــا نــام »اندیشــة شــی جین  پینــگ 
دربــاب سوسیالیســم و ویژگی هــای چینــی بــرای عصــر جدیــد«21 در نوزدهمیــن کنگرة حزب کمونیســت 
تصویــب شــد، بــا عنــوان »رؤیــای چینــی« دربرابــر »رؤیــای امریکایــی« یــاد می کننــد. همچنیــن چیــن 
در مــوارد دیگــری، ماننــد تأســیس »بانــک آســیایی ســرمایه گذاری زیرســاختی« و طــرح »یــک کمربنــد 
ــق همــکاری  ــی خــود از طری ــگاه بین الملل ــت جای ــه به منظــور تقوی ــک جــاده«، نشــان داده اســت ک ی
بــا دیگــر قدرت هــای نوظهــور می کوشــد. نیــز چیــن در ســال 2017 بــا دعــوت از چهــار کشــور مصــر، 
تاجیکســتان، کنیــا و مکزیــک پیشــنهاد »بریکــس به عــاوه«22 و گســترش ایــن ســازمان را مطــرح کــرد 
)Sidiropoulos, 2018(. جین  پینــگ در نشســت بریکــس در ژوهانســبورگ در ایــن بــاره گفتــه بــود: »مــا 
بایــد راه حل هایــی را بــرای منازعــات جهانــی ارائــه دهیــم و گونــة جدیــدی از روابــط بین الملــل را ایجــاد 
 Independent Online,( »کنیــم. مــا بایــد وحدتمــان را تقویــت کنیــم و حلقــة دوســتانمان را بگســترانیم
2018(. مســئلة مذکــور حتــی درمــورد کشــورهای کمتــر قدرتمنــد هنــد و برزیــل مصــداق دارد. در ایــن 
زمینــه، برزیــل بــا اســتفاده از »انــکار ســرزمینی« تــاش کــرده ســیطرة امریــکا را کمتــر کنــد؛ مثــًا در 
ســال 200۳، برزیــل بــا اســتفادة امریــکا از پایــگاه نظامــی در آمــازون مخالفــت نمــود و نیــز به منظــور 
بی اثــر کــردن تــاش امریــکا بــرای ایجــاد تأسیســات نظامــی در کلمبیــا کوشــید. همچنیــن برزیــل در 
ســال 200۳، انتقادهــای بســیار شــدیدی از حملــة امریــکا بــه عــراق می کــرد. آفریقــای جنوبــی نیــز، در 

20.  Mearsheimer
21.  Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era
22.  Brics plus
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ــگاه »دروازة آفریقــا« و کشــوری کــه به تنهایــی 2۳ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آفریقــا را دارد،  جای
در ســال های اخیــر بــرای بســط هژمونــی خــود در منطقــة پیرامونــی بســیار کوشــیده و بــا تاش هــای 
ــازمان  ــک س ــس، ی ــت آن از بریک ــرده و برداش ــت ک ــکام« مخالف ــون »آفری ــکا همچ ــعه طلبانة امری توس
ضدامریکایــی اســت. در یکــی از اســناد »کنگــرة ملــی آفریقــا«، یعنــی حــزب حاکــم آفریقــای جنوبــی، 

آمــده اســت:

واضــح اســت کــه تشــکیل بریکــس یــک تصمیــم آگاهانــة سیاســی بــرای پــس زدن اجمــاع واشــنگتن 
در دورة پســاجنگ جهانــی دوم بــوده اســت. تشــکیل بانــک بریکــس و بانــک آســیایی ســرمایه گذاری 
زیرســاختی تأثیــر گســترده ای بــر تحــول مســیر نهادهــای جهانــی همچــون بانــک جهانــی و صنــدوق 

 .)Tella, 2017, p. 339( بین المللــی پــول خواهــد داشــت

4. فرصت های سیاسی و اقتصادی بریکس برای ایران 

گرایــش اصلــی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران دربرابــر ســازمان ها و پیمان هــای امنیتــی 
ـ اقتصــادی، اصــل تعامــل حداقلــی و همــکاری در شــرایط اضطــرار بــوده اســت. برخــی معتقدند سیاســت 
ــد،  ــان کرده ان ــی )ره( بی ــام خمین ــه ام ــی اســت و چنان  ک ــه غرب ــه شــرقی ن ــای ن ــران برمبن خارجــی ای
ــکا کار  ــا امری ــه ب ــا ن ــه غربی هــا ]...[ م ــه به صــورت شرقی هاســت و ن ــا در سیاســت خارجــی ن »روش م
داریــم و نــه بــا شــوروی ]...[ مــا می خواهیــم مســتقل باشــیم ]...[ وابســتگی بــه هــر شــکل سیاســی و 
ــن  ــر ای ــن   رو به نظ ــدی، 1۳91، ص. 52(. از ای ــت« )ازغن ــتقال اس ــدم اس ــوه ای از ع ــادی اش جل اقتص
ــا ســازمان هایی همچــون همــکاری شــانگهای و بریکــس  دســته از متفکــران، همکاری هــای گســترده ب
مصداقــی از ســلطة شــرق2۳ و خــاف اصــول سیاســت خارجــی اســت. امــا ایــن عــده نه تنهــا بــه تغییــرات 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــد، بلک ــرق« بی اعتناین ــی »ش ــی و بی مفهوم ــرد و فروپاش ــاجنگ س ــی پس بین الملل
نیــز توجــه نمی کننــد تنهــا منــع نامشــروط تعامــل در سیاســت خارجــی مــورد اســرائیل اســت. از ایــن 
رو پیشــنهاد تعامــات گســترده در ســطوح اقتصــادی،  سیاســی و حتــی امنیتــی بــا نهادهایــی همچــون 
ــه پیمــان ورشــو )در جنــگ ســرد( و ناتــو  ــة پیشــنهاد پیوســتن ب بریکــس و ســازمان شــانگهای به مثاب
ــادل  ــاً مع ــران تقریب ــی ای ــات سیاس ــد آن در ادبی ــی و مانن ــی، یک جانبه گرای ــم هژمون ــت. مفاهی نیس
اســتکبار اســت. همچنیــن تــاش بــرای جهت دهــی نظــم جهانــی به ســوی به حســاب  آوردن کشــورهای 

»جنــوب« همســو بــا مفهــوم عدالــت در ســطح جهــان در ایــران اســت. 

4ـ1. فرصت های سیاسی 

تأســیس بریکــس یکــی از مهم تریــن نشــانه های وجــود اراده بــرای ایجــاد تحــول در نظــم جهــان اســت. 
در بیانیــه ای در اولیــن نشســت بریکــس در ســال 2009 در یکاترینبــورگ روســیه، ایــن مســئله صریحــاً 
مطــرح شــد کــه »وزرا تأکیــدی دوبــاره کردنــد کــه نظــم جهانــی امــروز بایــد براســاس قاعــدة حقــوق 

2۳. منظور از شرق مجموعه کشورهایی است که غربی یا متحدان راهبردی غرب نیستند.  
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بین الملــل و تقویــت چندجانبه گرایــی باشــد«. بریکــس بــا داشــتن ۳0 درصــد اراضــی جهــان، 4۳ درصــد 
جمعیــت جهــان، 24 درصــد تولیــد ناخالــص جهــان، 17.۳ درصــد از تجــارت کاال در جهــان، 12.7 درصد 
خدمــات تجــاری جهــان، 45 درصــد از تولیــدات کشــارزوی جهــان و 22 درصــد از مخــارج نظامــی جهان، 
 Gallarotti, 2016,( ــکا دارد ــی امری ــر یک جانبه گرای ــت ب ــل محدودی ــرای تحمی پتانســیل گســترده ای ب

 .)p. 7

یکــی از مســائل مهــم، گرایــش »عــدم مداخله گرایــی« بریکــس اســت. موضــع بریکــس در رابطــه بــا 
حقــوق بین الملــل موضــع »وســتفالیایی« و حاکمیــت کامــل کشــورها برخــاف موضــع مداخله جویــی 
بشردوســتانة امریکاســت. مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها بــه بهانه هــای حقــوق بشــری کامــًا مــورد 
اعتــراض بریکــس و اعضــای آن اســت. چیــن و روســیه، هــر دو، همیشــه مــورد انتقــاد نهادهــای حقــوق 
ــه  ــه ای ب ــه در آن قطع نام ــت ک ــورای امنی ــر 2011 ش ــة اکتب ــه، جلس ــن زمین ــد. در ای ــری بوده ان بش
ــز  ــد، حائ ــنهاد ش ــر پیش ــوق بش ــض حق ــل نق ــوریه به دلی ــت س ــارة محکومی ــا درب ــتیبانی غربی ه پش
اهمیــت اســت. در ایــن جلســه، هــر پنــج عضــو بریکــس حضــور داشــتند کــه دو عضــو دائــم و ســه عضــو 
غیردائــم را تشــکیل می دادنــد. روســیه و چیــن ایــن قطع نامــه را وتــو کردنــد و برزیــل، آفریقــا و هنــد 
ــه حمایــت از یافتــن  ــه دخالــت خارجــی، ب ــا رد هرگون ــد. نماینــدة آفریقــا نیــز ب نیــز رأی ممتنــع دادن
راه  حــل مســالمت  آمیز در داخــل ســوریه پرداخــت و از ارســال ســاح و نظامــی   کــردن مســئلة ســوریه 
ــد  ــال بع ــران س ــة س ــص. 11ـ24(. در جلس ــازاده، 1۳9۳، ص ــدی و رض ــیرخانی، بایزی ــرد )ش ــاد ک انتق
بریکــس نیــز در دهلی نــو، از حاکمیــت ســوریه و موضــع طرفــداری از اســد دفــاع شــد. همچنیــن مســئلة 
»تغییــر رژیــم« کــه از ســوی امریــکا و غــرب دربــارة دولت هــای به اصطــاح ســرکش و ناهمنــوا دنبــال 
ــا،24 رئیس جمهــور ســابق  ــوده اســت. جیکــوب زوم ــراض اعضــای بریکــس ب ــورد اعت می شــود، بارهــا م
آفریقــای جنوبــی، )2009ـ2018( گفتــه اســت مســئلة تغییــر رژیــم »توطئــه ای امپریالیســتی و تهاجمی 
لیبرالــی بــرای بی ثبــات  کــردن آفریقــای جنوبــی اســت«. ســخنگوی کنگــرة ملــی آفریقــا )حــزب حاکــم 
آفریقــا از دورة آپارتایــد به بعــد( یعنــی زیــزی کــودوا25 نیــز بیــان کــرده بــود: »عناصــری از تغییــر رژیــم 
هماننــد آنچــه در لیبــی و مصــر وجــود داشــت، درحــال ورود بــه آفریقــای جنوبــی اســت و نشســت های 
روزانــه ای در ســفارت امریــکا بــا هــدف بســیج بــرای تغییــر رژیــم اســت«. همچنیــن دربــارة تغییــر رژیــم، 
زومــا ضمــن ســتایش نظــام سیاســی چیــن گفتــه اســت: »هــر کاری کــه دشــمن در آفریقــای جنوبــی 

   .)Lipton, 2017, p. 49( »ــد ــز انجــام می ده ــر کشــورهای بریکــس نی ــد، در دیگ می کن

4ـ1ـ1.ایرانوفرصتهایسیاسیبریکس

ــا جمعیت هــای اول و دوم  ــد سیاســی، همــکاری و عضویــت ایــران در بریکــس یعنــی همــکاری ب در بُع
جهــان، ســه قــدرت هســته ای، دو عضــو دائــم شــورای امنیــت، وســیع ترین کشــور جهــان، قدرت هــای 
ــکای التیــن و آفریقــا، دومیــن اقتصــاد جهــان و مزیت هــای بســیار دیگــر. هرچنــد مهم تریــن  اول امری

24.  Jacob Zuma
25.  Zizi Kodwa
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ــای  ــی امریکاســت، حوزه ه ــک روی و یک  جانبه گرای ــران و بریکــس ت ــن ای مســئلة سیاســی مشــترک بی
همســویی در مســائل بین المللــی بســیار متنوع تــر از ایــن اســت. اعضــای بریکــس، غیــر از روســیه، عضــو 
اصلــی یــا ناظــر جنبــش عــدم تعهــد هســتند. یکــی از همســویی های مشــترک بیــن ایــران و بریکــس 
مخالفــت بــا مســئلة »تغییــر رژیــم« اســت. همان طــور کــه اشــاره شــد، رهبــران بریکــس بارهــا مخالفــت 
ــه  ــد. رویکــرد بریکــس ب ــف اعــام کرده  ان ــا رویکــرد غربی هــا درمــورد تغییــر رژیم  هــای مخال خــود را ب
بحــث ســاختارهای سیاســی کشــورها، داخلــی دانســتن و عــدم مداخلــه اســت. بــا توجــه بــه تفاوت هــا 
و »خاص بودگــی« دولــت ایــران و تــاش امریــکا از ابتــدای انقــاب )گاهــی صریحــاً و گاهــی تلویحــاً( در 
ــر  ــرا »تغیی ــد؛ زی ــن فرصــت اســتفاده کن ــد از ای ــران، کشــورمان می توان ــم« در ای ــر رژی راســتای »تغیی
رژیــم« و مشــروعیت زدایی سیاســی مســئله ای اســت کــه امریــکا حتــی درقبــال خــود اعضــای بریکــس 
همچــون روســیه و چیــن هــم پیگیــری کــرده اســت. موضــوع مهــم دیگــر، اصاحــات در ســازمان های 
بین المللــی به ویــژه شــورای امنیــت اســت. هنــد )به  خصــوص تحــت زعامــت مــودی( و برزیــل دو مــورد 

ــت هســتند.  ــه شــورای امنی ــای ورود ب ــن گزینه ه از محتمل تری

ــرای کشــور  ــی هــم ب ــا، محدودیت های ــه هــر گــروه و ســاختار جدیــدی ضمــن کســب مزای  ورود ب
دارد و بریکــس هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. مهم تریــن مزیتــش ایــن اســت کــه صــدای ایــران 
در بریکــس بســیار بلندتــر خواهــد بــود؛ زیــرا صــدای ایــران منفــرد صــدای نیــم درصــد اقتصــاد جهــان 
اســت، امــا صــدای ایــران در چارچــوب بریکــس صــدای 25 درصــد اقتصــاد جهــان. از ســوی دیگــر بایــد 
بــه ایــن محدودیــت توجــه کــرد کــه بریکــس بیــش از اینکــه حاصــل »اجمــاع روســیه« باشــد، حاصــل 
ــا روســی. هــدف چیــن نیــز  ــی بیشــتر لحنــی چینــی دارد ت »اجمــاع چیــن« اســت و بیانیه هــای پایان
مبتنــی بــر تحــول تدریجــی اســت. ایــران بــا به تأخیــر انداختــن مقابلــة فــوری بــا امریــکا، و بــا داشــتن 
ــانگهای و  ــی همچــون بریکــس و ش ــا نهادهای ــردی ب ــل راهب ــق تعام ــد از طری ــردی، می توان ــر راهب صب
ــه  ــم اســت ک ــه هــم مه ــن نکت ــه ای ــد. البت ــر کن ــکا را کمت ــا، فشــارهای امری ــدرت آن ه ــری ق به کارگی
ــو و  ــازمان های نات ــون س ــا همچ ــد نه تنه ــان داده ان ــانگهای نش ــس و ش ــون بریک ــازمان هایی همچ س
اتحادیــة اروپــا به دنبــال ادغــام امنیتــی و اقتصــادی اعضــای خــود نیســتند، بلکــه اهمیــت حــق حاکمیــت 
کشــورها از اصــول آن هاســت؛ از ایــن رو نبایــد نگــران ازدســت رفتــن اســتقال در سیاســت خارجــی بــود. 

پرونــدة هســته ای ـ مهم تریــن مســئلة سیاســت خارجــی ایــران طــی 15 ســال اخیــر ـ و مخالفــت 
ــران و بریکــس در  ــز موضــع همســوی ای ــران و نی ــوق هســته ای ای ــد حق ــا و تأیی ــا تحریم ه بریکــس ب
ــود. البتــه مواضــع  ــل غــرب ب ــران و اعضــای بریکــس درمقاب بحــران ســوریه حاکــی از جبهــة واحــد ای
همســویی های ایــران و بریکــس بســیار بیــش از  این هاســت. تجربــة سیاســت ایــران، در مــواردی همچــون 
ــه  ــدة هســته ای، نشــان داده اســت ک ــی و پرون ــگ تحمیل ــان جن ــت در زم ــای شــورای امنی قطع نامه ه
ــا ســازمان های بین  المللــی همــکاری بهتــری داشــته، امنیــت ملــی و منافــع اقتصــادی  ــران ب هــرگاه ای
ــران و  ــی تأمیــن شــده اســت. در طراحــی سیاســت خارجــی ای ــن کشــور به شــکل مطلوب و سیاســی ای
ــازمان ها  ــة س ــوالً مؤلف ــاب، اص ــس از انق ــة اول پ ــژه در ده ــری، به وی ــازی و تصمیم گی ــاد تصمیم س ابع
ــب  ــی، اغل ــی انقاب ــی و آرمان گرای ــوب مطلق گرای ــد و در چارچ ــب بودن ــی غای ــای بین الملل و نهاده
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نهادهــای بین المللــی ابــزار اســتکبار تلقــی می شــدند؛ لــذا بــا غیبــت کامــل ایــران نهادهــای بین المللــی 
ــه ســازمان ها  ــران ب ــود. رویکــرد ای ــران شــده ب ــه ای ای ــی و منطق ــگاه دشــمنان بین الملل یکســره جوالن
ــزار قدرتمنــدان و  ــه ایــن معنــا کــه درنهایــت ســازمان های بین المللــی اب ــوده اســت؛ ب ــه« ب »ابزارانگاران
پیش برنــدة منافــع آنــان اســت. از ایــن منظــر، کنشــگران دولت هــا هســتند و بقیــة بازیگــران ابــزار آن هــا 
)مشــیرزاده، 1۳9۳، ص. 8(. البتــه جمهــوری اســامی ایــران در بدبینــی بــه نهادهــای بین المللــی محــق 
بــوده اســت؛ چراکــه ســازمان های غرب محــور فعلــی عمدتــاً در بحران هایــی کــه ایــران یــک ســمت آن 
بــوده اســت، اصلــی بی طرفــی را رعایــت نکرده انــد و ایــن مســئله در عــدم محکومیــت تجــاوز صــدام در 
ــد  ــه نبای ــا اینک ــرد، 1۳92، صــص. 150ـ152(. ب ــود )کریمی ف ــکار ب ــت آش ــورای امنی ــای ش قطع نامه ه
بــه ایــن دالیــل عطــای ســازمان های بین المللــی را بــه لقــای آن هــا بخشــید و از حضــور فعــال در آن هــا 
غافــل شــد، امــا بایــد توجــه کــرد کــه بســیاری از ســازمان های رایــج کنونــی ســاختة امریــکا هســتند 
ــرف  ــذا ِص ــد. ل ــل می کنن ــب عم ــای تحول طل ــر دولت ه ــار ب ــود و فش ــظ وضــع موج ــتای حف و در راس
حضــور در نهادهــای بین المللــی نه تنهــا تضمینــی بــرای تأمیــن منافــع ایــران نیســت،  بلکــه در برخــی 

مــوارد باعــث مشروعیت بخشــی اقدامــات خصمانــة آن هــا علیــه ایــران اســت. 

ــازمان های  ــوالً س ــت. اص ــده اس ــته ش ــور شکس ــازمان های غرب  مح ــار س ــر، انحص ــال حاض درح
ــود و  ــع موج ــظ وض ــتة حاف ــه دو دس ــوان ب ــور می ت ــی کش ــت خارج ــل سیاس ــم مث ــی را ه بین الملل
ــران آن را  ــت، ای ــب اس ــازمان های تحول طل ــزو س ــس ج ــه بریک ــا ک ــرد. از آنج ــیم ک ــب تقس تحول  طل
ــناد  ــی در اس ــا منع ــز، نه تنه ــی نی ــاظ قانون ــرد. به لح ــه کار می گی ــود ب ــی خ ــع سیاس ــتای مناف در راس
باالدســتی بــرای ممنوعیــت همکاری هــای گســترده بــا بریکــس وجــود نــدارد،  بلکــه می تــوان ابعــادی را 

ــا نهادهایــی هچــون بریکــس و اعضــای آن یافــت.  در تشــویق همــکاری ب

4ـ2. اقتصادی  

ــام  ــا« ن ــاع واشــنگتن را »برخــورد اجماع ه ــا اجم ــل آن ب ــور بریکــس و تقاب برخــی از پژوهشــگران ظه
 Ban &( ــد ــنگتن نامی ــاع واش ــل اجم ــن« درمقاب ــاع پک ــوان »اجم ــس را می ت ــه بریک ــد؛ چراک نهاده ان
ــرب از  ــکا و غ ــول امری ــه اف ــهم رو ب ــار س ــس در کن ــود بریک ــه صع ــهم رو ب Blyth, 2013, p. 248(. س
ــرض  ــل در مع ــای اقتصــاد کان بین المل ــه روش ه ــی از آن اســت ک ــل حاک اقتصــاد و تجــارت بین المل
تحــوالت جــدی اســت. در بحــران مالــی 2008، اعتبــار بریکــس بســیار فزونــی گرفــت. در فاصلــة بحــران 
ســال های 2008 تــا 2011، نــرخ رشــد کشــورهای توســعه یافته 0.29 درصــد بــود؛ درحالــی کــه رشــد 
اقتصادهــای بریکــس 4.87 درصــد بــود. اقتصادهــای بریکــس نقــش موتــور رهایــی جهــان از بحــران و 
ــد و ایــن مســئله باعــث شــد کــه نشــان دهــد بریکــس آن قــدر توانایــی  رکــود اقتصــادی را ایفــا کردن
 Badar( دارد کــه بتوانــد جهــان را از مهم تریــن بحــران اقتصــادی، بعــد از بحــران دهــة 19۳0، برهانــد
Aalm, 2015, p. 117(. امــا نظــم جهانــی اقتصــادی کنونــی به گونــه ای اســت کــه بیشــتر بــه نفــع امریــکا 
و غــرب اســت تــا اقتصادهــای نوظهــور بریکــس و ایــن مســئله را می تــوان بــا مثالــی نشــان داد. باوجــود 
تمــام منابعــی کــه بــرای بریکــس اشــاره شــد، اعضــای آن 11 درصــد رأی را در صنــدوق بین المللــی پــول 
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دارنــد؛ درحالــی کــه امریــکا بــه تنهایــی 17 درصــد ســهم را داراســت. بــه عبــارت دیگــر، در چارچــوب 
نهادهــای برتــن وودز، اعضــای بریکــس نقــش مهمــی در مدیریــت اقتصــاد بین الملــل ندارنــد. در جــدول 
1، ســه شــاخص اقتصــادی اعضــای بریکــس در ســال های 2000 و 2010 مقایســه شــده کــه به لحــاظ 
آینده پژوهــی، رونــد اقتصــاد بین الملــل نشــان می دهــد کــه ضمــن اینکــه بریکــس درحــال حاضــر یــک 

ســازمان مهــم اقتصــادی اســت، در آینــده نقــش بســیار مهم تــری را ایفــا خواهــد کــرد.

جدول1.مقایسةنقشبریکسدراقتصادجهانیدرسالهای2000و2010

20002010بریکس

16.5%6.9%سهم از صادرات جهان

19.2%8.4%سهم از تولید ناخالص داخلی جهان

17.8%5.۳%سهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی

)ibid. :منبع( 

اعضــای بریکــس همیشــه بــه تســلط غربی هــا بــر نهادهــای مالــی جهــان، به ویــژه ســاختار رأی  گیــری 
ــک  ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــرای صن ــران انتخاب شــده ب ــه رهب ــد و معمــوالً ب ــرض بودن ــا، معت آن ه
جهانــی اعتــراض می کردنــد. در ایــن راســتا بریکــس در ســال 2015 »بانــک جدیــد توســعه« و چارچــوب 
ــدوق  ــای صن ــن رقب ــا را مهم تری ــن نهاده ــاد. ای ــان نه ــس«26 را بنی ــی بریک ــر احتمال ــت ذخای »مدیری
بین المللــی پــول و نهادهــای مالــی غربــی داســته اند. »بانــک جدیــد توســعه«ی بریکــس از مــدت زمــان 
کوتــاه پایه گــذاری خــود، توجــه بســیاری از کشــورهای محلــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت و بســیاری 
نیــز بــه دریافــت وام و اعتبــارات از ایــن ســازمان اقــدام کرده انــد. یکــی از مــوارد جــذاب بــرای کشــورها 
ایــن اســت کــه »بانــک جدیــد توســعه« در ازای قــرض دادن پــول، هیچ گونــه مــدل اقتصادی و سیاســی را 
ـ برخــاف همتایــان غربــی خــودـ  بــه کشــورهای قرض گیرنــده تحمیــل نمی کنــد. بانــک جدیــد توســعه 
ســهم چشــمگیری در تضعیــف صنــدوق بین المللــی پــول و ســامت اقتصــاد جهانــی به واســطة تســهیل 
ــه ســرمایه گذاری  ها و اســتفاده از نقدینگــی در  ــد رشــد و تقاضــا، کمــک ب ــای جدی ــه قطب  ه ــال ب انتق
بخــش تولیــد دارد )جعفــری و فــاح، 1۳97، صــص. 1۳ـ15(. تقابــل اقتصــادی بریکــس و امریــکا به ویــژه 
بــا روی کار آمــدن ترامــپ و ایجــاد مشــکات تجــاری مخصوصــاً بــرای چیــن شــدیدتر شــده اســت. پــس 
از اعــام رئیس جمهــور امریــکا مبنــی بــر اینکــه ایــن کشــور آمــاده اســت تــا 500میلیــارد دالر تعرفــه 
علیــه چیــن وضــع و از صنایــع داخلــی امریــکا »حمایــت« کنــد، وزارت مالــی چیــن اعــام کــرده اســت: 
»کشــورهای بریکــس تعهــد کرده انــد بــا حمایت گرایــی تجــاری بــه مبــارزه برخیزنــد«. همچنیــن لیــو 

26.  BRICS Contingent Reserve Arrangement
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کان،27 وزیــر امــور مالــی چیــن، گفتــه بــود: »بریکــس بایــد قاطعانــه نســبت بــه جهانــی شــدن اقتصــاد و 
چندجانبه گرایــی رویکــرد حمایتــی داشــته باشــد و صریحــاً بــا یک جانبه گرایــی در هــر شــکلی مخالفــت 

 .)The Times of India, 2018( »کنــد

4ـ2ـ1.ایرانوفرصتهایاقتصادیبریکس

ایــران باوجــود مشــکات اقتصــادی، همچــون دیگــر اعضــای بریکــس، اقتصــادی درحــال ظهــور اســت. 
طــی بــازة زمانــی بیست ســاله، ارتقــای اعضــای بریکــس در تولیــد ناخالــص جهــان بــه ایــن شــرح اســت:

جدول2.مقایسةپیشرفتاقتصادپنجکشوربریکسدرجهانباایراندرسالهای1997تا2017

میزانصعود19972017کشور

5 پله72چین

ثابت88برزیل

7 پله1۳6هند

2 پله1412روسیه 

2- پله۳1۳۳آفریقای جنوبی

9 پله۳627ایران

)Classora Knowledge Base, 2018 :منبع(

ــی، از همــة اعضــای  ــا 9 پلــه صعــود در اقتصــاد جهان ــران به رغــم همــة تحریم هــا و مشــکات، ب ای
دیگــر بریکــس »ظهــور« بیشــتری داشــته اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بــرای مثــال جایــگاه برزیــل 
در ایــن مــدت ثابــت بــوده و آفریقــای جنوبــی حتــی افــول هــم داشــته اســت. بــه هــر حــال، ایــران در 
ــادی  ــای اقتص ــازمان ها و بلوک ه ــه س ــه ب ــدون توج ــود را ب ــاد خ ــد اقتص ــازمان ها« نمی توان ــر س »عص
منطقــه ای و بین المللــی توســعه دهــد. بیــش از نیمــی از تجــارت جهانــی از طریــق بلوک هــای تجــاری 
ــه در  ــایه )ک ــای همس ــا بلوک ه ــکاری ب ــت هم ــن اهمی ــه ای، ضم ــوزة  منطق ــود. در ح ــام می ش انج
برخــی ایــران عضــو اســت و در برخــی نیســت( همچــون اتحادیــة عــرب، ســازمان همــکاری اقتصــادی، 
ــت  ــد گف ــد آن، بای ــارس و مانن ــکاری خلیج ف ــورای هم ــای اســامی، ش ــازمان همکاری ه دی هشــت، س
ــاً به لحــاظ اقتصــادی هم ســطح ایــران یــا عرضه کننــدة مــواد خــام هســتند و  کشــورهای مذکــور عمدت
لــذا فرصت هــای چندانــی دراختیــار ایــران نخواهنــد گذاشــت. دســت ایــران از همــکاری بــا بلوک هــای 
ــا  ــی و اقتصــادی ب ــای مال ــا گســترش همکاری ه ــن رو ب ــاه اســت. از ای ــز نســبتاً کوت ــی نی تجــاری غرب
ــی و  ــای مال ــیاری از نیازه ــد بس ــد آن می توان ــی و مانن ــای ترجیح ــق موافقت نامه ه ــس از طری بریک

27.  Liu Kun
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ــی، 1۳9۳،  ص. 109(. ــرآورده کنــد )ســعیدی، ســعیدی و دهقان تکنولوژیــک خــود را ب

ــران دارد،  ــرای ای ــی ب ــت   خارج ــوزة سیاس ــس در ح ــا بریک ــی   ب ــه هم گرای ــی ک ــی از مزایای یک
ســرمایه گذاری های خارجــی اســت. در برنامــة ششــم توســعه، بــرای تأمیــن حداقــل 2.8 درصــد از رشــد 
8 درصــدی و ســرمایه گذاری متوســط ســالیانه 21.4 درصــد، دولــت موظــف شــده اســت جهت گیری هــای 
خــود را در سیاســت خارجــی در راســتای تأمیــن مالــی خارجــی بــه کار گیــرد.  البتــه در بنــِد ث تبصــرة 

مــادة چهــارم آمــده اســت: 

ــتقیم و  ــکل مس ــی به ش ــد داخل ــرة تولی ــه ای در زنجی ــی و منطق ــر جهان ــرکت  های معتب ــذب ش ج
ــدی،  ــش توانمن ــور افزای ــی به منظ ــدگان داخل ــرمایه گذاران و تولیدکنن ــا س ــارکت ب ــت مش ــا اولوی ب
ــاس  ــی براس ــی و حقوق ــع قانون ــع موان ــا رف ــدی ب ــات تولی ــا و خدم ــادرات کااله ــری و ص رقابت پذی

ــی. ــه عــدم نفــوذ فرهنــگ غرب عــزت، حکمــت و مصلحــت و مشــروط ب

 توجــه بــه ایــن بنــد از ایــن جهــت مهــم اســت کــه قانون گــذار تأکیــد کــرده کــه بایــد شــرکت های 
معتبــر و صاحــب فنــاوری را جــذب کــرد، امــا درعیــن حــال از خطــر نفــوذ »غربــی« هــم ســخن گفتــه 
ــرا در ســال های اخیــر در ایــن زمینــه  اســت. در ایــن زمینــه، چیــن نقــش مهمــی خواهــد داشــت؛ زی
بســیار فعــال بــوده اســت. در ســال 2007، ســهم چیــن از ســرمایه گذاری های خارجــی جهــان 4 درصــد 
بــوده؛ ولــی ایــن رقــم در ســال 2016، بــه 17 درصــد افزایــش یافتــه اســت )the diplomat, 2017(. ایــران 
ــن  ــت چی ــورد حمای ــک م ــک آســیایی ســرمایه گذاری زیرســاختی« )بان یکــی از اعضــای مؤســس »بان
کــه مقــّر آن هــم در پکــن اســت( به  شــمار مــی رود و بزرگ تریــن شــریک تجــاری آن نیــز چیــن اســت. 
ــت و  ــته اس ــد داش ــد رش ــران 4۳ درص ــی در ای ــرکت های چین ــرمایه گذاری های ش ــال 2016، س در س
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــه 2۳میلی ــک ب ــا دی  1۳96 نزدی ــال 1۳92 ت ــر س ــی از اواخ ــرکت های چین ش
ــط  ــا 1۳92 فق ــن ســرمایه گذاری از ســال 1۳75 ت ــه ای ــی  ک ــد؛ درحال ــران انجــام داده ان مســتقیم در ای
110میلیــون دالر بــوده اســت )عصــر بــازار،  1۳96(. نکتــة مهــم ایــن اســت کــه در جــذب ســرمایه گذاری 
ــت ســاختار اقتصــادی،  ــر عواملــی همچــون امنیــت ســرمایه گذاری، قوانیــن ارزی، عدال خارجــی عاوه ب
ــازمان هایی  ــت در س ــی دارد و عضوی ــش مهم ــز نق ــی نی ــل سیاس ــره، عام ــرمایه گذاری و غی ــن س قوانی
همچــون شــانگهای و بریکــس یکــی از راهکارهــای تســریع ســرمایه گذاری خارجــی بــدون خطــر »نفــوذ 

غربــی« اســت. 

ظرفیــت اقتصــادی دیگــر بریکــس به ویــژه در فضــای پســابرجام و تحریم هــای امریــکا  ایــن اســت 
ــی از  ــد. یک ــا بیاب ــی از تحریم ه ــرای رهای ــی ب ــد روزنه های ــس می توان ــا بریک ــکاری ب ــا هم ــران ب ــه ای ک
برنامه هــای جــدی بریکــس کاهــش وابســتگی اعضــا بــه ارزهــای دالر و یــورو اســت. در نشســت رهبــران 
بریکــس کــه در شــیامن چیــن در ســپتامبر 2017 برگــزار شــد، اعضــای بریکــس تصمیم گرفتنــد صندوق 
اوراق بهــادار از ارزهــای ملــی ایجــاد کننــد. همچنیــن در بیانیــة پایانــی ذکــر شــد: »مــا توافــق کردیــم تــا 
ــا قواعــد بانک هــای مرکــزی هــر کشــوری، از طریــق اقداماتــی همچــون  ــا همــکاری ارزی، منطبــق ب ب
ــم«  ــا دهی ــی را ارتق ــول محل ــا پ ــتقیم ب ــرمایه گذاری مس ــی و س ــول محل ــا پ ــت ب ــواپ ارزی، پرداخ س
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)Badar Aalm, 2015, p. 117(. از ایــن   رو ایــران بــا توجــه بــه مخالفــت بریکــس بــا تحریم هــای امریــکا 
ــی  ــه اقتصادهــای بریکــس و رهای ــرای ورود ب ــا بریکــس، چشــم اندازی ب ــب همــکاری ب ــد در قال می توان
از »دنیــای دالر« داشــته باشــد. در ایــن بــاره میخائیــل کالوگیــن، رئیــس بخــش بریکــس وزارت خارجــة 
روســیه، در مــه 2018 گفتــه اســت کــه اعضــای بریکــس روابــط »کامــًا توســعه یافته ای« بــا ایــران دارنــد 
و بریکــس مخالــف تحریم هــای یک جانبــة امریــکا علیــه ایــران اســت و مســئلة ایــران »موضــوع مهمــی« 
اســت کــه در نشســت وزرای بریکــس و اقداماتــی کــه در ایــن رابطــه بایــد انجــام شــود بحــث خواهــد 

 .)Rusreality, 2018( شــد

ــن از  ــت چی ــد از واردات نف ــه 45 درص ــک ب ــت. نزدی ــرژی اس ــوع ان ــکاری موض ــر هم ــة دیگ  زمین
خاورمیانــه صــورت می گیــرد و ایـــران دومـــین صـــادرکنندة بــزرگ نفــت بــه چیــن پــس از عربســتان 
ــران همچنیــن از  ــران تأمیــن می کنــد. ای اســت و 8 درصــد از نفــت و مشــتقات نفــت و گاز چیــن را ای
ــیانی، 1۳94، ص. 15(.  ــزدی و خوش ــی رود )ای ــمار م ــد به ش ــه هن ــت ب ــدگان نف ــن عرضه کنن بزرگ تری
تقاضــای فزاینــدة دو قــدرت بــزرگ اقتصــاد آســیا، ایــران را بــه بازیگــر و شــریک مهمــی بــرای بریکــس 
ــران تنهــا نقطــة اتصــال مناطــق آســیای مرکــزی و قفقــاز، آســیای  تبدیــل کــرده اســت. همچنیــن ای
جنوبــی، خلیج فــارس و جهــان عــرب محســوب می شــود و بهتریــن مســیر ارتباطــی شــبه قارة هنــد بــه 
دریــای مدیترانــه به لحــاظ ژئواکونومیــک نیــز بــرای بریکــس و »امنیــت عرضــه« ی انــرژی اســت و البتــه 
ــع  ــد. درواق ــن کن ــز تضمی ــود را نی ــرژی خ ــا«ی ان ــت تقاض ــد »امنی ــده می توان ــکاری نهادینه ش ــا هم ب
ایــران بــا پیونــد زدن منافــع خــود بــه امنیــت انــرژی مصرف  کننــدگان بــزرگ انــرژی بریکــس، می  توانــد 
ــردارد )مختــاری هشــی، 1۳89، صــص.  ــع اقتصــادی و امنیــت ملــی خــود گام ب درجهــت تأمیــن مناف
95ـ124(. به مــوازات نیــاز ایــران، کشــورهای نوظهــور اقتصــادی نیــز به فراخــور نیــاز بــرای تــداوم رشــد 
اقتصـــادی خـــود، درپـــی یـــافتن شــرکای اســتراتژیک انــرژی مطمئــن و قابــل اتکایــی هســتند. بنابراین 
ایــران بــا  »دیپلماســی انــرژی« قــوی می توانــد همکاری هــای ســودمند، امــن و بلندمدتــی را بــا حــوزة 

ــود آورد. ــس به وج بریک

اصــوالً مبنــای گســترش روابــط ایــران بــا کشــورهایی همچــون چیــن و روســیه، براســاس نــگاه بــه 
شــرق، در دولــت نهــم ایــران عوامــل سیاســی بــود؛ چراکــه تنش هــای ایــران و غــرب به ویــژه در موضــوع 
پرونــدة هســته ای ایــران را بیشــتر به ســمت کشــورهای بــزرگ غیرغربــی کشــاند )ســلطانی نژاد، 1۳94، 
ــا  ــانگهای و اعضــای آن نه تنه ــس و ش ــی همچــون بریک ــا نهادهای ــی ب ــط سیاس ــترش رواب ص. 8(. گس
ناپایــدار، بلکــه خطرنــاک اســت و ایــن مســئله در تجربــة اس  ۳00 و تأخیــر روســیه در تحویــل آن آشــکار 
شــد. از ایــن رو »پنــاه بــردن« بــه بریکــس و اعضــای آن بــرای خنثی ســازی تهدیــدات غــرب فقــط باعــث 
بیشــتر شــدن فرصــت امتیازگیــری و سوءاســتفادة گروه هایــی همچــون بریکــس و ســازمان شــانگهای 
می شــود. رویکــرد بهتــر آن اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران به طــور تدریجــی و بــا متقابــل ســاختن 
وابســتگی در چارچــوب همکاری هــای اقتصــادی جنــوب ـ جنــوب، به ویــژه در بُعــد تجــاری و اقتصــادی، 
از موضعــی مقتــدر و مســتقل وارد گروه هایــی همچــون بریکــس گــردد و از مزایــای آن بهره منــد شــود.
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۵. راهکارهای بهره مندی بهتر ایران از بریکس

1. تأکیــد بــر تجدیدنظرطلبــی اصاح طلبانــه: جهت گیــری کلــی بریکــس مبتنــی بــر تجدیدنظرطلبــی 
گام بــه گام و مســالمت جویانه از طریــق اصــاح ســاختارهای حقوقــی، اقتصــادی و هنجــاری کنونــی اســت. 
ــم  ــد و ه ــظ وضــع موجــود هســتند جــدا می کن ــه حاف ــا ک ــم از غربی ه ــن موضــِع بریکــس آن را ه ای
ــة فــوری بین المللــی هســتند. در سیاســت  ــی کــه خواهــان تغییــر فــوری نظــام ناعادالن از انقاب گرایان
ــال نظــم موجــود  ــه درقب ــی و اصاح طلبان ــوع رویکــرد تجدیدنظرطلبــی انقاب ــز دو ن ــران نی خارجــی ای
بین المللــی وجــود دارد. هــرگاه ایــران بــر نــوع اصاح طلبــی آن تأکیــد می کنــد، گفتمانــش نزدیــک بــه 
گفتمــان بریکــس می شــود و ایــن مســئله بــه گرایــش بیشــتر بریکــس بــه تعامــل بــا ایــران می انجامــد 
و هــرگاه بــر نــوع انقابــی آن تمرکــز می کنــد، موجــب واگرایــی و فاصلــة بیشــتر بریکــس و اعضــای آن 

می شــود. 

ــدرت و  ــال ق ــروژة انتق ــا: بااینکــه بریکــس اصــوالً در راســتای پ ــی از تحریم ه ــرای رهای ــاش ب 2. ت
کنشــگری بیشــتر قدرت هــای نوظهــور در اقتصــاد و سیاســت بین الملــل تعریــف شــده اســت، اعضــای 
آن در ســال های اخیــر همگــی به ســمت آزادســازی اقتصــادی و راهبــرد درهــای بــاز حرکــت کرده انــد؛ 
ضمــن اینکــه کشــورهای مذکــور ســالیانه صدهامیلیــارد دالر بــا کشــورهای اروپایــی و امریــکا تجــارت 
ــته  ــرار داش ــری ق ــای کمت ــار تحریم ه ــت فش ــران تح ــرگاه ای ــت ه ــان داده اس ــز نش ــه نی ــد. تجرب دارن
ــال  ــرای مث ــته اند. ب ــران داش ــا ای ــل ب ــرای تعام ــتیاق بیشــتری ب ــس اش اســت، کشــورهای عضــو بریک
ایــران در اواخــر دولــت اصاحــات درخواســت عضویــت ناظــر در ســازمان همــکاری شــانگهای را ـ کــه 
ســه عضــو مهــم بریکــس یعنــی روســیه، چیــن و هنــد اعضــای اصلــی آن هســتندـ  داد و در ســال 2005 
بــا عضویــت ناظــر ایــران موافقــت شــد؛ امــا وقتــی کــه در مــارس 2008 درخواســت عضویــت دائــم داد، 
ــا شــدت گیری تحریم هــا در پرونــدة هســته ای، شــانگهای در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه ایــن ســازمان  ب
کشــورهای تحــت تحریــم ســازمان ملــل را بــه عضویــت نمی پذیــرد. ایــن  درحالــی اســت کــه با برداشــته 
شــدن تحریم هــا پــس از امضــای برجــام، ســازمان شــانگهای دوبــاره  ابــراز عاقــه بــه پیوســتن ایــران بــه 
ــران دو  ــه ای ــن، ب ــور چی ــگ، رئیس جمه ــی جین پین ــفر ش ــه در س ــی ک ــرد، به صورت ــازمان ک ــن س ای
کشــور توافــق کردنــد کــه ســطح مبــادالت تجــاری را در 10 ســال آینــده بــه 600میلیــارد دالر برســانند 
ــد  ــعه دهن ــف توس ــود را در ســطح مختل ــای خ ــاله همکاری ه ــع 25س ــند جام ــک س و در چارچــوب ی
)the bricspost, 2016(. هرچنــد ایــن امــر در دورة ترامــپ و خــروج امریــکا از برجــام دشــوار می نمایــد، 
ــم بســیار بیشــتر از شــرایط  ــدون تحری ــا بریکــس ب ــی چشــم انداز همکاری هــای گســترده ب به طــور کل
تحریــم اســت. لــذا در همــکاری بــا بریکــس، جهت گیــری کلــی بایــد تــاش بــرای رفــع تحریم هــا باشــد. 

ــدم  ــوازن و ع ــظ ت ــث حف ــه، باع ــئله اول اینک ــن مس ــا: ای ــا اروپ ــادی ب ــای اقتص ــت پیونده ۳. تقوی
وابســتگی بــه اعضــای بریکــس می شــود. دوم اینکــه، اتحادیــة اروپــا اولیــن و بزرگ تریــن شــرکای تجــاری 
چیــن و روســیه هســتند و در ســال 2016، هنــد، چیــن و روســیه به ترتیــب 76، 51۳ و 191میلیــارد دالر 
ــا اتحادیــة اروپــا شــراکت تجــاری داشــته اند؛ بنابرایــن اقتصــاد اعضــای بریکــس و اروپــا گــره خــورده  ب
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اســت. در ایــن شــرایط چنانچــه ایــران تحــت تحریــم اتحادیــة اروپــا باشــد، گرایــش کشــورهای بریکــس 
بــه همــکاری بــا ایــران کمتــر می شــود؛ امــا اگــر ایــران در کنــار بریکــس، تعامــات گســترده ای هــم بــا 
اتحادیــة اروپــا داشــته باشــد، می توانــد بــا یکپارچــه کــردن موضــع بریکــس و اتحادیــة اروپــا، از فشــارها 

ــکا بکاهــد.  و تحریم هــای امری

ــود  ــوز به خودی خ ــس هن ــه بریک ــت ک ــن اس ــت ای ــرق: واقعی ــه ش ــگاه ب ــردن ن ــد ک 4. نظام من
ســازمانی جاافتــاده بــا اســاس نامه و دبیرخانــة مشــخصی نیســت؛ لــذا همــکاری بــا بریکــس بایــد ذیــل 
راهبــرد نــگاه بــه شــرق قــرار گیــرد. نظام منــد کــردن سیاســت نــگاه بــه شــرق درواقــع چیــزی نیســت 
جــز تأییــد روندهــای عینــی و واقعــی سیاســت خارجــی ایــران در حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی و حتــی 
امنیتــی. بــرای مثــال در ســال 2017، فقــط میــزان مبادلــه بــا دو کشــور هنــد ) 1۳.7میلیــارد دالر( و 
چیــن )۳7میلیــارد دالر( حــدود 51میلیــارد دالر بــوده؛ حــال آنکــه در ایــن ســال، مجموعــة مبــادالت 
تجــاری میــان ایــران و 28 کشــور عضــو اتحادیــة اروپــا 21میلیــارد دالر بــوده اســت. دربــارة روســیه هــم 
کــه روابــط سیاســی و امنیتــی از روابــط اقتصــادی اهمیــت بیشــتری دارد، ســطح روابــط در ســال های 
اخیــر گســترش زیــادی یافتــه اســت. در ســطح سیاســی، میــزان ســفرهای مقامــات عالی رتبــة سیاســی و 
امنیتــی ایــران بــه روســیه و نیــز دیدارهــای چندجانبــه، به عنــوان شــاخص مهمــی بــرای ســنجش روابــط 
سیاســی، بــه میــزان زیــادی افزایــش داشــته اســت. در حــوزة روابــط امنیتــی نیــز، پیوندهــای دو کشــور 
به طــور بی ســابقه ای رو بــه فزونــی بــوده؛ تــا جایــی کــه روســیه در مــرداد 1۳95 از پایــگاه هوایــی نــوژة 

همــدان بــرای حملــه بــه مواضــع داعــش اســتفاده کــرد. 

 منظــور از نظام منــد کــردن سیاســت نــگاه بــه شــرق ایــن اســت کــه بااینکــه ایــران عمــًا از اوایــل 
دهــة 1۳80 در ابعــاد اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی در سیاســت خارجــی خــود رویکــرد نــگاه بــه شــرق 
را اتخــاذ کــرده، هنــوز در هیــچ ســند رســمی ای ایــن رویکــرد، یعنــی گســترش  همکاری هــای بســیار 
ــده و تبییــن نشــده اســت )ســلطانی نژاد، 1۳94، ص. 17(  ــردی، نیام گســترده و از برخــی مناظــر راهب
ــه  ــود؛ چنان ک ــان می ش ــکار و کتم ــی ان ــرد به نوع ــن رویک ــوز ای ــطح کان هن ــد در س ــر می رس و به نظ
ظریــف، وزیــر خارجــة ایــران، گفتــه اســت: »دنیــا عــوض شــده و غــرب مرکــز عالــم نیســت؛ بنابرایــن 
ــی  ــم معن ــرب ه ــه غ ــگاه ب ــت ن ــه سیاس ــور ک ــد؛ همان ط ــی نمی ده ــرق معن ــه ش ــگاه ب ــت ن سیاس
ــورد  ــی درم ــرد داخل ــد رویک ــه نق ــر خارج ــور وزی ــن اســت منظ ــرس، 1۳97(. ممک ــد« )ایران پ نمی ده
نــگاه بــه شــرق باشــد؛ امــا اگــر منظــور وی ایــن اســت کــه ایــران سیاســت نــگاه بــه شــرق را دنبــال 
ــران از اواســط دهــة 1۳80 و  ــد گفــت براســاس آمــار و عملکــرد اقتصــادی و سیاســی، ای نمی کنــد، بای
پــس از تشــدید فشــارها و تحریم هــای غربــی، سیاســت نــگاه بــه شــرق را درپیــش گرفتــه اســت. لــذا 
مســتند و نهادینــه کــردن راهبــرد نــگاه بــه شــرق موجــب ابهام زدایــی از سیاســت خارجــی و پرهیــز از 
ــه شــرق و  ــگاه ب ــد، ن ــل آم ــوارد قب ــه در م ــه همان طــور ک ــاف ســرمایه های سیاســی   می شــود. البت ات
همــکاری بــا بریکــس به معنــای ائتــاف کامــل امنیتــی بــا کشــورهای به اصطــاح شــرق و قطــع روابــط 
بــا غــرب و به ویــژه اروپــا نیســت؛ بلکــه راهبــرد نــگاه بــه شــرق بایــد در راســتای همــکاری بــا کشــورهای 
غربــی باشــد. هرچنــد در راهبــرد نــگاه بــه شــرق، ســنگینی کفــة جهت گیــری سیاســت خارجــی ایــران 
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به ســوی کشــورهای شــرق اســت.  

5. عمل گرایــی در عرصــة دیپلماســی: دیپلماســی ابــزار اجــرای سیاســت خارجــی اســت. در عرصــة 
ــاً شــامل آرمان هــا و آرزوهــا می شــود، نیــز وجــود دارد؛ امــا  سیاســت خارجــی اهــداف بلنــد کــه عمدت
دیپلماســی به منزلــة کنشــی عمل  گرایانــه بیشــتر معطــوف بــه راهکارهــای عمل گرایانــه بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف میان مــدت و کوتاه مــدت اســت. در اهــداف بلندمــدت ایــران و بریکــس، تناســب و همســویی 
ــا اســتکبار، نفــی  ــارزه ب ــر مــواردی همچــون مب ــران ب ــن حیطــه تأکیــد ای ــدارد؛ چراکــه در ای وجــود ن
انقابــی نظــام بین الملــل ناعادالنــه، وحــدت جهــان اســام و ماننــد آن اســت کــه البتــه مــوارد مذکــور 
ــد  ــدارد، بلکــه مــواردی ماننــد جنبش هــا و حقــوق مســلمانان تهدی ــرای بریکــس ن نه تنهــا جذابیتــی ب
ــای گســتردة  ــه دارای اقلیت ه ــد و روســیه اســت ک ــن، هن ــرای کشــورهایی همچــون چی مســتقیمی ب
ــترک و  ــوارد مش ــدت، م ــدت و کوتاه  م ــداف میان  م ــطح اه ــال در س ــن ح ــا درعی ــتند. ام ــامی هس اس
همســویانة بســیاری هســت؛ ماننــد چندجانبه گرایــی، احتــرام بــه حاکمیــت و اســتقال، نفــی مداخــات 
ــئله  ــن مس ــه ای ــره. البت ــی و غی ــازمان های بین الملل ــاختارهای س ــاح س ــتانه، اص ــاح بشردوس به اصط
ــه  ــت؛ بلک ــا نیس ــی آن ه ــامی و نف ــی و اس ــای انقاب ــداف و آرمان ه ــیدن از اه ــت  کش ــای دس به معن
بــه مفهــوم اولویت بنــدی پیگیــری اهــداف سیاســت خارجــی ذیــل فشــارهای امریکاســت. بــرای مثــال 
تأکیــد بــر آرمــان محــِو رژیــم صهیونیســتی در دیپلماســی و مواضــع روزانــه، مســئله ای اســت که همیشــه 
موجــب مخالفــت بریکــس و اعضــای آن و متحــد شــدن موضــع بریکــس و غربی هــا شــده اســت. پــس از 
موضع گیــری دوبــارة ایــران مبنــی بــر محــو اســرائیل، الوروف وزیــر خارجــة روســیه در فوریــة 2018 یبان 
کــرد: »بارهــا گفته ایــم اظهارنظرهایــی را درمــورد اینکــه اســرائیل، به عنــوان یــک دولــت صهیونیســتی، 
ــاً  ــک راه مطلق ــا ی ــن اظهارنظره ــم ای ــاور داری ــم و ب ــود و از روی نقشــه محــو شــود، نمی پذیری ــد ناب بای
اشــتباه بــرای پیشــُبرد منافــع اســت« )tass, 2018(. تأکیــد زیــاد بــر چنیــن مواضعــی منجــر شــد چیــن و 
روســیه بــه هفــت قطع نامــة شــورای امینــت علیــه ایــران، یعنــی از قطع نامــة 1696 در ســال 2006 تــا 
قطع نامــة 1984 در ســال 2011، رأی مثبــت دهنــد. حــال آنکــه ایــن رونــد از ســال 201۳ تغییــر کــرد 

و ایــن مســئله حاکــی از اهمیــت شــیوة پیشــُبرد دیپلماســی در مواضــع اعضــای بریکــس اســت.  

6. پافشــاری بــر اولویــت اقتصــاد در تعامــل بــا بریکــس: دلیــل اولیــة گرایــش ایــران بــه همکاری هــای 
ــی،  ــل اصل ــذا دلی ــود؛ ل ــته ای ب ــدة هس ــا در پرون ــارهای غربی ه ــا و فش ــس تحریم ه ــا بریک ــترده ب گس
سیاســی بــود. امــا درحــال حاضــر و بــا کاهــش یک پارچگــی اروپــا و امریــکا و کمتــر شــدن تهدیــدات 
ــدة  ــرد عم ــه رویک ــن اینک ــرد. ضم ــز ک ــز تمرک ــادی نی ــائل اقتص ــر مس ــوان ب ــی می ت ــی و سیاس امنیت
اعضــای بریکــس در حــوزة سیاســت خارجــی منافــع اقتصــادی و پرهیــز تقابل هــای فــوری و مســتقیم 
ــا امریکاســت. البتــه از طریــق تعامــل28 اقتصــادی می تــوان بــه تعامــل سیاســی هــم دســت  سیاســی ب
ــه حمایت هــای  ــا بریکــس منجــر ب ــران ب ــع اقتصــادی ای ــارت دیگــر، گــره خــوردن مناف ــه عب یافــت. ب

سیاســی بیشــتر بریکــس از ایــران خواهــد شــد. 

28.  engagement
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ــی  ــرق مختلف ــس: از ط ــورهای بریک ــوی کش ــادی به س ــی اقتص ــتر دیپلماس ــری بیش 7. جهت گی
می تــوان همکاری هــای اقتصــادی بریکــس را افزایــش داد؛ مثــًا از طریــق اتاق هــای بازرگانــی 
کشــورهای بریکــس و به ویــژه اتــاق بازرگانــی چیــن و هنــد. ایــن اتاق هــا کــه دارای دانــش تخصصــی از 
ظرفیت هــای اقتصــادی در بخش هــای بازرگانــی، صنعتــی، معدنــی و خدماتــی و نیــز قوانیــن و مقــررات 
تجــاری کشــورهای مبــدأ و مقصــد هســتند، می تواننــد از طریــق ارائــة اطاعــات، ارتبــاط بــا تصمیم گیران 
اقتصــادی دو کشــور، ایجــاد زمینه هــای ســرمایه گذاری و غیــره باعــث افزایــش تعامــات اقتصــادی ایــران 

و اعضــای بریکــس شــوند.  

8. پــر کــردن اختــاف بیــن ریســک واقعــی و ریســک روانــی ســرمایه گذاری در ایــران: در عالـَـم واقــع، 
ــی،  ــای خارج ــم و تبلیغ ه ــر تحری ــت   تأثی ــا تح ــت. ام ــان اس ــورهای جه ــن کش ــی از امن تری ــران یک ای
ــون  ــم همچ ــنجی مه ــرکت های اعتبارس ــت. ش ــیار باالس ــران بس ــرمایه گذاری در ای ــی س ــک روان ریس
ــا  ــد ی ــران نمی دهن ــی درمــورد ای ــا اصــًا اطاعات ــز۳0 و فیــچ ریتینگــز۳1 ی ــورز،29 مودی ــد پ اســتاندارد ان
ــرکت  ــًا ش ــد؛ مث ــی می کنن ــاری معرف ــک اعتب ــاظ ریس ــورها به لح ــن کش ــزو پرخطرتری ــران را ج ای
فرانســوی خدمــات مالــی اویلــر هرمــس۳2 ریســک کشــور ایــران را در گــروه »ریســک بــاال« و بــا امتیــاز ی 
حتــی پایین تــر از کشــورهایی همچــون اتیوپــی و زیمبــاوه معرفــی می کنــد )Eulerhermes, 2018(. در 
ــی انگلیســی زبان همچــون  ــانه های ایران ــت اســت و رس ــز اهمی ــانه ای حائ ــه، دیپلماســی رس ــن زمین ای
ایران دیلــی، تهران تایمــز، کیهان اینترنشــنال، اطاعات اینترنشــنال و رادیــو انگلیســی پرس  تــی وی نقــش 
ــانة  ــچ رس ــا هی ــه نه تنه ــن اســت ک ــود ای ــه مشــاهده می ش ــن زمین ــه در ای ــیبی ک ــد. آس ــی دارن مهم
ــری عمــدة رســانه های موجــود  ــدارد، بلکــه جهت گی تخصصــی منحصــراً اقتصــادی انگلیســی وجــود ن
ــاالن اقتصــادی  ــه بســیاری از فع ــوری ک ــی اســت؛ به  ط ــی ـ  فقه ــی و مذهب مباحــث سیاســی، فرهنگ
ــرز  ــون رویت ــی همچ ــادی غیرایران ــانه های اقتص ــود را از رس ــادی خ ــات اقتص ــر اطاع ــورهای دیگ کش

می گیرنــد. 

ــکا و  ــای امری ــا تاش ه ــا اعضــای بریکــس: به نظــر نمی رســد ب ــای هســته ای ب 9. بســط همکاری ه
ــد. همکاری هــای  ــور کن ــدة هســته ای عب ــب امنیتــی پرون ــران به راحتــی از عواق ــم صهیونیســتی، ای رژی
ــا  ــد منافــع ایــن دو کشــور ب ــه پیون ــژه  چیــن و روســیه منجــر ب ــا اعضــای بریکــس و به وی هســته ای ب
ــای  ــی از تعلل ه ــود. یک ــته ای می ش ــران هس ــان از ای ــتر آن ــت بیش ــه حمای ــته ای و درنتیج ــش هس بخ
مهمــی کــه در بــازة حــدوداً سه ســالة امضــای برجــام تــا خــروج امریــکا از آن صــورت گرفــت، در حــوزه 
همــکاری هســته ای بــا روســیه و چیــن بــوده اســت. رؤســای ســازمان های انــرژی اتمــی روســیه و چیــن، 
الکســی لیخچــوف و ژانــگ کجیــان،  بارهــا از گرایــش توســعة همــکاری هســته ای بــا ایــران صحبــت کرده 
بونــد. بــه هــر ترتیــب، جــذب و پیونــد منافــع اعضــای بریکــس بــه بخــش هســته ای ایــرن موجــب تقویت 

29.  Standard and Poor’s
30.  Moody’s
31.  Fitch Ratings
32.  Euler Hermes
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موضــع هســته ای ایــران خواهــد شــد.

ــس  ــای بریک ــردی اعض ــداف راهب ــر اه ــاری ب ــس: پافش ــردی بریک ــع راهب ــر مواض ــد ب 10. تأکی
به ویــژه در مســائلی همچــون چندجانبه گرایــی و چندقطبی گرایــی در مقابــل یک جانبه گرایــی و 
تک قطبی گرایــی امریــکا، هــم موجــب تقویــت و مشــروعیت افزایی موضــع ایــران درمــورد مقاومــت دربرابر 
ــای  ــرای همکاری ه ــت ب ــبی اس ــة مناس ــم زمین ــود و ه ــکا می ش ــارهای امری ــا و فش یک جانبه گرایی ه
ــی،  ــران ایران ــورد توجــه تصمیم گی ــر م ــن مســئله در ســال های اخی ــا بریکــس. ای راهبــردی و بیشــتر ب
ــان  ــب دانش پژوه ــد غال ــف مانن ــر ظری ــوده اســت. اصــوالً دکت ــی، ب ــر خارجــة فعل ــف وزی ــه ظری ازجمل
ــان  ــل در جه ــط بین المل ــذار رواب ــاب خــود دوران گ ــم کت ــه در فصــل هفت ــل ـ چنان ک ــط بین المل رواب
پســاغربی می نویســد ـ معتقــد اســت تحــول و جابه جایــی قــدرت در نظــام بین الملــل موجــب تضعیــف 
ژئوپلیتیــک آتانتیک محــور و تقویــت ژئوپلیتیــک پاســیفیک و انتقــال تدریجــی کانــون قــدرت اقتصــادی 
جهــان از حــوزة اقیانــوس اطلــس بــه اقیانــوس آرام شــده اســت. ظریــف در مواضــع رســمی خــود نیــز 

بارهــا بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده اســت.

۶. نتیجه گیری

آینــدة قــدرت بــه میــزان زیــادی از ســمت کشــورهای غربی بــه قطب هــای جدیــدی، همچون کشــورهای 
ــد  شــرق آســیا و نیــز قدرت هــای نوظهــور، انتقــال خواهــد یافــت. درحــال حاضــر،  ایــن مســئله در بُع
ــرخ رشــد قدرت هــای درحــال  ــه ن ــا توجــه ب ــز، ب اقتصــادی بســیار محقــق شــده اســت و در آینــده نی
ظهــور، افزون تــر نیــز خواهــد شــد. در بُعــد سیاســی نیــز، قدرت هــای درحــال ظهــور بــا هم  گــرا کــردن 
سیاســت های خــود از طریــق روابــط دوجانبــه و چندجانبــه درصــدد برآمده انــد کنشــگری بیشــتری را در 
عرصــة سیاســت بین الملــل از خــود نشــان دهنــد. یکــی از مصادیــق ایــن ارادة سیاســی تشــکیل بریکــس 
بــوده اســت. پیــش از هرچیــز نیــاز کشــورمان بــه حفــظ امنیــت درمقابــل تهدیدهــای خارجــی، همــکاری 
ــا  ــران را ب ــت ای ــد درنهای ــت می توان ــن عضوی ــد. ای ــه می کن ــا گــروه بریکــس را توجی ــران ب راهبــردی ای
چیــن، روســیه، هنــد، برزیــل و حتــی آفریقــای جنوبــی متحــد کنــد؛ ســناریویی کــه از قــدرت تهدیــد 
ــارس و  ــکا در خلیج ف ــدرت امری ــدن ق ــگ ش ــه کم رن ــال ب ــن ح ــد و درعی ــران می  کاه ــه ای ــکا علی امری
خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر، بــا تقویــت پیوندهــای سیاســی و اقتصــادی ایــران بــا 
ــره می خــورد و درنتیجــه  ــم گ ــن کشــورها به ه ــع ای ــن و روســیه، مناف اعضــای بریکــس، خصوصــاً چی
ــات  ــم زدن ثب ــه بره ــر ب ــه منج ــی ک ــم خارج ــای متخاص ــه اختال  ه ــی  دارد ب ــن را وام ــیه و چی روس
ــل  ــیه و تمای ــن و روس ــدة چی ــای فزاین ــوع همکاری  ه ــد. درمجم ــاوت نمانن ــود، بی تف ــران می  ش در ای
آن هــا بــه مقابلــه بــا نفــوذ امریــکا در خاورمیانــه، ایــران را بــه همــکاری بیشــتر در ایــن ســازمان ترغیــب 
ــر  ــه اهــداف منطقــه  ای خــود کــه ب ــا بهره گیــری از ایــن تــرس ژئوپلیتیکــی دو کشــور، ب ــا ب می کنــد ت
محــور تضمیــن امنیــت منطقــه ای اســتوار شــده اســت، نزدیــک شــود. تاش هــای بریکــس در راســتای 
ــکاری  ــرای هم ــی را ب ــی، فرصت های ــان تک قطب ــا جه ــارزه ب ــی و مب ــل چندقطب ــام بین المل ــاد نظ ایج

ــا ایــن گــروه به وجــود مــی آورد.  ــران ب ای
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ــه  ــی ب ــل تک  قطب ــام بین  المل ــد در نظ ــوری نمی  توان ــچ کش ــه، هی ــای موازن ــاس نظریه  ه ــر اس ب
ــت در  ــد. عضوی ــزوی کن ــود را من ــرد خ ــم بگی ــه تصمی ــر اینک ــردازد، مگ ــدرت بپ ــا تک ابرق ــت ب مخالف
بریکــس بــه ایــران کمــک خواهــد کــرد تــا بتوانــد مخالفــت خــود را بــا امریــکا تــداوم دهــد، بــدون اینکــه 
ــت  ــه از راه عضوی ــی ـ اقتصــادی ک ــد امنیت ــا پشــتوانة جدی ــد ب ــران می  توان ــزوی شــود. درضمــن ای من
در بریکــس کســب می کنــد، بــه تقویــت هژمونــی خــود در خاورمیانــه )و یــا بــا ادبیــات بومــی تبدیــل 
شــدن بــه قــدرت اول منطقــه(، هــم زمــان بــا تضعیــف هژمونــی امریــکا در منطقــه اقــدام کنــد. کســب 
ــس از  ــای بریک ــا اعض ــارت ب ــژه تج ــاوری و به وی ــرمایه و فن ــن س ــق تأمی ــادی از طری ــای اقتص مزیت ه
طــرق غیــردالری، در شــرایطی کــه امریــکا از برجــام خــارج شــده، فرصــت دیگــری بــرای ایــران اســت. 
درنهایــت کســب مشــروعیت بین المللــی بــرای مخالفــت بــا امریــکا از طریــق یک پارچــه و همســو شــدن 
موضــع ایــران و بریکــس و کســب قــدرت نــرم بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب از طریــق متحــد 
ــا تمدن هــای غیرغربــی اعضــای بریکــس مزیــت دیگــری اســت کــه ایــران می توانــد از طریــق  شــدن ب
هم صدایــی بــا بریکــس به دســت آورد. هــر چنــد بایــد صبــر کــرد و دیــد آیــا جمهــوری اســامی ایــران 

ــد.   ــن فرصــت اســتفاده کن ــد از ای می توان

مالحظات اخالقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت

طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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