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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 dimensions 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. Cooperation 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 response, 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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موضــوع «تحــول» و «انتقــال قــدرت» در نظــام بینالملــل و چگونگــی آن یکــی از مباحــث جالــب
توجــه نظریهپــردازان بــوده اســت .تحــول ،برخــاف گذشــته کــه فقــط بُعــد نظامــی داشــت،
امــروزه دارای ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی هــم هســت .هرچنــد نظــم امریکامحــور فعلــی
و اجمــاع واشــنگتن هنــوز غالــب اســت ،مؤلفههایــی همچــون تغییــرات در اقتصــاد سیاســی
بینالملــل و کنشــگری قدرتهــای نوظهــور ،نشــان از تحــول آینــدة قــدرت در نظــام بینالملــل
دارد .همکاریهــا و نهادســازیهای قدرتهــای نوظهــور حکایــت از وجــود اراده بــرای تغییــر
نیــز هســت .یکــی از مصادیــق ایــن اراده ،گــروه بریکــس اســت .گــروه بریکــس خواهــان تغییراتــی
در ســازمانها و ترتیبــات اقتصــادی و سیاســی نظــام بینالملــل در راســتای منافــع کشــورهای
بهاصطــاح جنــوب اســت .از ســوی دیگــر ایــران یکــی از مدافعــان تغییــر در نظــام بینالملــل
اســت و بــا ادبیــات اصالحــی خــود یکــی از منادیــان و متقاضیــان اصلی تغییــر در نظــم غربمحور
جهــان بــوده اســت .برمبنــای مطالــب گفتهشــده ،ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا
ظهــور قدرتهــای نوظهــور ،و بهویــژه در قالــب گــروه بریکــس ،بــرای ایــران فرصتهایــی را
بهوجــود مـیآورد .در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت ظهــور بریکــس در حوزههــای سیاســی
و اقتصــادی فرصتهایــی بالقــوه بــرای جمهــوری اســامی ایــران دارد و ایــران میتوانــد از طریــق
همکاریهــای نهــادی بــا بریکــس و اعضــای آن ،از ایــن مزایــا بهرهمنــد شــود.
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 .1مقدمه
ـدرت در عرصـــة جهانــي بــدل شــد .امــا
ـاالت متحــده بــه تنهـــا ابرقــ 
بهدنبــال فروپاشــي شــوروي ،ايـ 
همانگونــه کــه برخــی نظریهپــردازان رئالیســت پیشبینــی میکردنــد« ،لحظــة تکقطبــی» امریــکا
ـوش پســـر منجــر بــه يــك دهــه جنــگ
بــا مشــکالتی مواجــه شــد .بهویــژه يكجانب هگرايــي پرهزينــة بـ ِ
در خاورميانــه شــد .همچنیــن بحــران مالــي ســال  2008ركــود اقتصــادي خطرناكــي را باعــث شــد
كــه امريــكا و بســياري از كشــورهاي غربــي را متوجــه آســيبپذيري اقتصــادی خــود كــرد .در چنیــن
زمین ـهای بــود کــه چهــار قــدرت نوظهــور فرصــت را بــرای تســریع در انتقــال قــدرت مناســب دیدنــد
و در ژوئــن  2009گــروه «بریــک» را در یکاترینبــورگ 1روســیه 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 وودز 2بــرای خــود تشــکیالت مســتقلی را ایجــاد کننــد و
ایــن مســئله نشــان از امــکان تغییــرات مهمــی در اقتصــاد بینالملــل و جابهجایــی در قــدرت بینالملــل
داشــت ( .)Ban & Blyth, 2013, pp. 243-244از بیانیههــای پایانــی اجالسهــای بریکــس پیداســت
کــه نظــم جدیــدی کــه ایــن گــروه درپــی آن اســت ،بــا تأکیــد بــر حقــوق بینالملــل ســنتی ،عــدم
مداخلهگرایــی ،چندجانبهگرایــی و ماننــد آن تفاوتهــای مهمــی بــا «نظــم امریکایــی» دارد .نظــم
فعلــی آشــکارا بــه ســود امریــکا /غــرب اســت و اقتصادهــای نوظهــور بهدنبــال ایجــاد ترتیبــات اقتصــادی
و سیاســی هســتند کــه بــه میــزان بیشــتری بازتابدهنــدة منافــع آنــان باشــد.
دربــارة ایــران نیــز بااینکــه بیــن اهــداف و غایــات بلندمــدت بریکــس و اعضــای آن بــا جمهــوری
اســامی ایــران تفاوتهایــی وجــود دارد ،در حوزههــای مختلــف بیــن ایــران و بریکــس همســوییهایی
ه��م هس�تـ ک��ه باع��ث پدیدــ آم�دـن فرصتهای��ی میشــود .در یــک تقســیمبندی کالن ،دو نــوع
سیاســت کلــی وجــود دارد :کشــورهایی کــه خواهــان تغییراتــی در وضــع موجودنــد و کشــورهایی کــه
خواســتار حفــظ وضــع موجودنــد؛ و ایــن مســئله تبدیــل میشــود بــه مبنــای همــکاری و یــا ســتیز
بیــن آنهــا ( .)Palmer, 2006, pp. 2-5منافــع دســتة اول در تغییــر وضــع موجــود و منافــع دســتة دوم
در حفــظ وضــع کنونــی اســت .جهتگیــری کالن سیاســت خارجــی ایــران برآمــده از قانونــی اساســی و
اصــول انقالبــی و اســامی ،مبتنــی بــر تغییــر در نظــم بینالمللــی موجــود اســت .از ســوی دیگــر بریکــس
و اعضــای آن ،بــا اهــداف و درجــات مختلــف ،در جبهــة حامیــان تحــول در نظمهــای اقتصــادی ،سیاســی
و امنیتــی جهــان هســتند.
دربــارةموضــوع ایــن پژوهــش آثــار متعــددی بــه زبــان التیــن و تاحــدودی هــم بــه فارســی وجــود
دارد کــه مســئلة رقابــت بریکــس بــا امریــکا را مطــرح کردهانــد کــه بــرای پرهیــز از اطالــة کالم ،از بیــان
آنهــا خــودداری میشــود .امــا درمــورد رابطــة ایــران بــا بریکــس ســه مقالــه یافــت شــد .ول ـیزاده و
هوشیســادات ( )۱۳۹۲در «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 میتوانــد نیــاز آنهــا
را بــرآورده کنــد .ایــزدی و خوشــینانی ( )۱۳۹۴در «ائتــاف ناتمــام بریکــس و نســبت آن بــا جمهــوری
اســامی» بریکــس را یکــی از نمادهــای اقتصــاد بینالمللــی چندقطبــی میداننــد و برآنانــد ایــران
برمبنــای منافــع و نیــز ایدئولــوژی ضدغربــی خــود بــه بریکــس روی آورده اســت .ســعیدی ،ســعیدی
و دهقانــی ( )۱۳۹۳نیــز در مقالــة «امکانســنجی ایجــاد موافقتنامــة تجــارت ترجیحــی ایــران بــا
کشــورهای بریکــس» ،ضمــن مهــم دانســتن همــکاری ایــران بــا ســازمانهای اقتصــادی همچــون
بریکــس معتقدنــد ایــران از طریــق ایجــاد موافقتنامــة ترجیحــی بــا بریکــس میتوانــد منافــع اقتصــادی
خــود را تأمیـ�ن کنـ�د .بــا توجــه بــه مــوارد گفتهشــده ،ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا ظهــور
قدرتهــای نوظهــور ،و بهویــژه در قالــب گــروه بریکــس ،بــرای جمهــوری اســامی ایــران فرصتهایــی
را بهوجــود مــیآورد .در پاســخ گفتــه میشــود ظهــور بریکــس در حوزههــای سیاســی و اقتصــادی دارای
فرصتهایــی بالقــوهای بــرای جمهــوری اســامی ایــران اســت و بــا همکاریهــای نهادیــن بــا ایــن گــروه
میتــوان از ایــن فرصتهــا بهرهمنــد شــد.

 .2چارچوب نظری
درخصــوص جابهجایــی ،چرخــش قــدرت جهــان یــا انتقــال مرکــز ثقــل قــدرت جهانــی ،بحثهــای
متفاوتــی درگرفتــه اســت .برخــی ایــن اتفــاق را در آینــدة نزدیــک پیشبینــی میکننــد و برخــی بــا
تأکیــد بــر دالیلــی ،ایــن مســئله را بــهزودی محقــق نمیداننــد .فــرد زکریــا 3در کتــاب جهــان پســا
امریکایــی 4در ایــن بــاره میگویــد :مــا درحــال تجربــة ســومین جابهجایــی قــدرت در جهــان هســتیم.
اولیــن جابهجایــی قــدرت در قــرن پانزدهــم و بــا قــدرت گرفتــن کشــورهای غربــی در دنیــا همــراه
بــود .ایــن جابهجایــی جهانــی را کــه مــا اکنــون میشناســیم ،پدیــد آورد و موجــب بــه وجــود آمــدن
علــم و تکنولــوژی جدیــد ،تجــارت ،ســرمایهداری و انقالبهــای کشــاورزی و صنعتــی شــد .دومیــن
جابهجایــی قــدرت همچنیــن بــه تحمیــل ارادة سیاســی کشــورهای غربــی بــر دنیــا منجــر شــد کــه
حاصلــش قدرتمنــد شــدن امریــکا در جهــان بــود .در زمــان ابرقــدرت بــودن امریــکا ،اقتصــاد جهانــی
رشــدی بیســابقه را شــاهد بــود و ایــن رشــد نیرویــی اســت کــه باعــث ســومین جابهجایــی قــدرت در
جهــان شــده اســت .از ایــن رو برخــی معتقدنــد معادلــة جدیــد قــدرت در دنیــا بیــش از آنکــه حاصــل
ـم شــدن قــدرت امریــکا در ســطح جهــان باشــد ،ناشــی از قــدرت گرفتــن دیگــر کشورهاســت .جهــان
کـ 
جدیــد ناشــی از حرکــت مثبتــی اســت کــه در بیســت ســال اخیــر در دنیــا شــاهد آن بودهایــم؛ حرکتــی
کــه فضایــی صلحآمیــز و پــر از شــکوفایی را در جهــان خلــق کــرده اســت .گبــور اســتینگارت 5،ســردبیر
مجلــة اشــپیگل ،نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد« :جهــان دارد امریــکا را پــس میزنــد» .او و بســیاری
دیگــر عقیــده دارنــد امریــکا بــا ازدســت دادن صنایــع کلیــدی دنیــا ،در بازارهــای آســیایی مقــروض شــده
و مردمــش پساندازهــای خــود را ازدســت دادهانــد .بحــران ســال  2008نیــز بــه تــرس از حقیقت داشــتن
3. Farid Zakaria
4. The Post-American World
5. Gurbo Steingart
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چنیــن ایــدهای دامــن زده بــود (.)Zakaria, 3 may 2008
دربــارة انتقــال قــدرت ،چارلـــز دوران (1970؛ 1989؛  )1991تئـــوری چرخــة قــدرت را بهصــورت
رابطــة بیــن دو پدیــده ارائــه میدهــد .او اســتدالل میکنــد کــه تغییــر در قــدرت ملــل از الگویــی منظــم
شــامل تســلط ،بلــوغ و افــول پیــروی میکنــد کــه بازتــاب رقابــت نســـبی قدرتهــای بــزرگ در نظــام
بینالملــل اســت .هنگامــیکــه کشــورها در مســیر خــود بــا وارونگــی غیرمنتظــره و یــا تغییــرات زیــاد
مواجــه میشــوند و انگیزههــای مختلــف روانــی یــا قضــاوت نادرســت در آنهــا زیــاد میشــود ،ایــن
انگیزههــای روانــی و قضاوتهــای نادرســـت خطــر جنگهــای بــزرگ را افزایــش میدهــد .قدرتهــای
بــزرگ زیــادی کــه در طــول تاریــخ ،خــود را تحت فشــار چنیــن وارونگــی غیرمنتظــره مییافتنـــد ،تمایل
بیشـــتری بــه تبدیــل اختالفــات بـــه جنگهــای بــزرگ از خــود نشــان میدادنــد .درواقــع تئــوری چرخــة
قــدرت روشـــی بــرای مقایســة بازیگــران دولتــی در درون نظــام بینالملــل اســت کــه بــه محاســـبة قدرت
نســبی آنهــا بــه کمــک چنــد شـــاخص مــادی میپــردازد .سیســـتمی کـــه در اینجــا تعریــف میشـــود،
تنهـ�ا شــ�امل قدرتهـ�ای بـ�زرگ اسـ�ت کـ�ه سیاســ�تهای بینالمللـ�ی بیـ�ن آنهـ�ا حکمفرماسـ�ت (�Kiss
 .)ane, 2005, p. 218ارگانســکي 6هــم در کتــاب سياســت جهــان 7،بــه مســئلة چگونگــي انتقــال قــدرت
در نظــام بينالملــل پرداختــه و بــر ايــن بــاور اســت کــه در عرصــة جهانــي ،جابهجايــي قــدرت مســلط
بــا يــک قــدرت نوظهــور همــواره بــا جنــگ همــراه بــوده اســت .گيلپيــن 8در اثــرش جنــگ و تغييــر در
سياســت جهــان 9،بــر ايــن بــاور اســت کــه تغييــر در نظــام بينالمللــي از طريــق جنگهــاي هژمونيــک
انجــام ميشــود .از منظــر وي ،هنگامــي کــه هژمــون مســلط پيشــاهنگي در رشــد اقتصــادي و فنــاوري
را ازدســت بدهــد ،در بلندمــدت تــوازن قــدرت بــه نفــع هژمــون نوظهــور تغييــر ميکنــد و درنتيجــه
هزينههــاي حفاظــت از نظــم بــراي هژمــون مســلط افزايــش مييابــد و انتقــال قــدرت از هژمــون مســلط
بــه هژمــون نوظهــور بــا توســل بــه جنــگ بــزرگ هژمونيــک تکميــل ميشــود و ســپس هژمــون نوظهــور
10
پــال کنــدي
در نظــام بينالمللــي مســلط میگــردد و قواعــد نظــم جديــد را ســامان ميبخشــد .
نيــز کــه بــراي بيــش از ســه دهــه دلمشــغول بررســي ظهــور و ســقوط قدرتهــاي بــزرگ بــوده ،در
کتــاب ظهــور و ســقوط قدرتهــاي بــزرگ 11،اقتصــاد سياســي را بــراي مطالعــة رشــد قدرتهــاي
بــزرگ برگزيــده اســت .از منظــر وي ،تغييــرات تکنولوژيکــي ،دموگرافيکــي و رشــد اقتصــادي سببســاز
دگرگونيهــاي بــزرگ در سياســت بينالملــل هســتند .وي ســقوط قدرتهــاي بــزرگ را ناشــي از
افزايــش تدريجــي هزينههــاي اقتصــادي و نظامــي آنهــا در فراســوي درياهــا ميدانــد .ارگانســکي در
قدرتهــاي بــزرگ پيونــد داده اســت.
سياســت جهــان در  1958انتقــال قــدرت را بــه جنــگ در بيــن 
بهبــاور وی ،در دورههــاي انتقــال قــدرت ،احتمــال وقــوع جنگهــاي بــزرگ افزايــش مييابــد .نظريــة
6. Organski
7. World Politics
8. Gilpin
9. War and Change in World Politics
10. Paul Kennedy
11. The Rise and Fall of the Great Powers
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انتقــال قــدرت ارگانســکي اساســي بــراي ســاير نظريههــاي انتقــال قــدرت بــوده اســت .نظريــة انتقــال
قــدرت دوران ،ثبــات هژمونيــک کوهــن ،نظريــة پيشــوايي هژمونيــک گيلپيــن و چرخــة طوالنــی رهبــري
مدلســکي ،همگــي پــس از نظريــة انتقــال قــدرت ارگانســکي مطــرح شــدهاند .نظريــة انتقــال قــدرت
بهطــور کلــي اختــاف در نــرخ رشــد اقتصــادي کشــورها را در بلندمــدت اساســيترين نيــروي تغييــر
در نظــام بينالمللــي ميدانــد .بــا افزایــش قــدرت يــک ملــت جديــد و نوظهــور ،ســهم هژمــون مســلط
چالــش گرفتــه ميشــود

از قــدرت جهانــي کاهــش مييابــد و بــه همــان ميــزان هژمــون مســلط به
و چنيــن چالشــي درنهايــت بــه جنگــي بــزرگ ميــان قــدرت نوظهــور و قــدرت مســلط و متحدانــش
ميانجامــد (ســیمبر و بهرامیمقــدم ،1393 ،صــص4 .ـ.)8
چارلــز کوپچــان 12در اثــر خــود بهنــام انتقــال در قــدرت 13،نــوع جدیــدی از دولتهــا را شناســایی
میکنــد کــه هرگــز وارد جنــگ نمیشــوند و رغبتــی بــه درگیــری نظامــی نشــان نمیدهنــد ،مگــر
آنکــه منافــع حیاتــی آنــان ماننــد تمامیــت ارضیشــان بهمخاطــره افتــد .کوپچــان ایــن دولتهــا را
دولتهــای خوشخیــم یــا خوشنیــت 14مینامــد .از ایــن رو کینــگ ،از اقتصاددانــان بانــک بینالمللــی
 ،HSBCمعتقــد اســت کــه جهــاناول درحــال ازدســت دادن کنتــرل خــود بــر اقتصــادش اســت و درک
درســتی از روندهــای پیــشرو نــدارد .او اهمیــت ظهــور کشــورهای درحــال رشــد هماننــد چیــن و هنــد
را بهعنــوان قدرتهــای نوظهــور متذکــر میشــود و بــر ایــن ایــده تأکیــد میکنــد کــه آفتــاب در
بخــش دیگــری از جهــان درحــال طلــوع اســت .وی همچنیــن غــرب را متهــم میکنــد کــه از تاریــخ،
سیاســت و جغرافیــا درس نگرفتــه و متوجــه کمبــود منابــع نیســت؛ زیــرا بــرای دهههــای متوالــی رقیبــی
بــرای خــود نداشــته اســت .دیویــد کالئــو ،15اســتاد سیاســت خارجــی روابــط بینالملــل دانشــگاه جــان
16
هاپکینــز ،در کتــاب خــود بــا عنــوان حماقــت قــدرت :خیالپــردازی امریــکا درمــورد جهــان تکقطبــی
ایــدة جهــان تکقطبــی مطلــوب امریــکا را بهســبب کثــرت ،تعــدد و پراکندگــی کانونهــای قــدرت،
خیالپــردازی میدانــد .بهعــاوه هرجــا کــه هژمونــی مطــرح شــود ،مقاومــت بهصورتهــای گوناگــون
بــروز میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،در کنــار همــکاری بــا امریــکا ،بازیگــران قدرتمنــد الزام ـاً بــه رهبــری
امریــکا تــن نمیدهنــد .همچنیــن بایــد درنظــر داشــت تغییراتــی کــه در جهــان در دو دهــه بعــد از پایــان
جنــگ ســرد بهوجــود آمــده ،جــدی اســت و تأثیــرات مهمــی در ســاختار قــدرت در نظــام بینالملــل
برجــای گذاشــته اســت (فرزیننیــا ،1389 ،صــص5 .ـ.)7

 .3ظهور بریکس و مسئلة انتقال قدرت
پیدایــی قدرتهــای نوظهــور همچــون چیــن ،هنــد و برزیــل و بازگشــت روســیه بــه صحنــة بینالمللــی،
Charles A. Kupchan
Power in Transition
benign or well meaning goverment
David Kaleo
Stupidity of Power: American Fantasy about the Monopolar World
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قهای ژئوپلیتیکــی سیاســت جهانــی را متغیــر ســاخته و در سیاســتگذاری بینالمللــی همــة
سرمشــ 
بازیگــران نظــام بینالملــل بازتــاب یافتــه اســت .قدرتهــای مذکــور و نهادهایــی مثــل بریکــس امــروزه
یکــی از موضوعــات اصلــی مناظر ههــای نظــری را در ســطوح منطقــهای و جهانــی تشــکیل میدهنــد
(ســلیمانیپور و موالیــی ،1392 ،ص .)3 .بحــران اقتصــادی  2008کــه از بخــش امالک و مســتغالت امریکا
بــه جهــان ســرایت کــرد ،یکــی از مهمتریــن نشــانهها در امــکان تحــول در اقتصــاد سیاســی بینالملــل
و یکــی از مؤثرتریــن انگیزههــا بــرای تشــکیل بریکــس بــود؛ چراکــه ایــن کشــورها کمــاکان بــا رشــدهای
بســیار باالتــری نســبت بــه غربیهــا درحــال پیشــروی بودنــد .اعضــای بریکــس بــا تشــکیل گــروه مذکــور
نشــان دادنــد کــه درصــدد همافزایــی قــدرت خــود و قــد علــم کــردن دربرابــر اجمــاع واشــنگتن هســتند
( .)Ban & Blyth, 2013, p. 243البتــه پیــش از  ،2008نیــز جنــگ عــراق و یکجانبهگرایــی امریــکا
بحثهــای مربــوط بــه تشــکیل بریکــس را تشــدید کــرده بــود (ســنایی و ابراهیمآبــادی ،1392 ،ص.
 .)3باوجــود ایــن ،هرچنــد زمینــة اقتصــادی تشــکیل بریکــس مهمتــر اســت ،بُعــد سیاســی بریکــس در
ســالهای پیــشرو اگــر بیشــتر از بُعــد اقتصــادی نشــده باشــد ،کمتــر نیســت.
بریکــس و اعضایــش درحــال حاضــر ابرقدرتــی و بهنوعــی هژمونــی امریــکا را پذیرفتهانــد .ایــن مســئله
در یکــی از ســخنان پوتیــن ـ نماینــدة مهمتریــن طرفــدار تغییــر در میــان اعضــای بریکــس ـ مشــخص
اســت .پوتیــن بهصراحــت میگویــد «امریــکا یــک قــدرت بــزرگ اســت و امــروزه شــاید تنهــا ابرقــدرت
باشــد .مــا ایــن را میپذیریــم» ( .)Reuters, 2016امــا مســئلة مهمتــر ایــن اســت کــه آیــا بریکــس و
کشــورهایی مثــل روســیه و چیــن منافــع امنیتــی و اقتصــادی خــود را در حفــظ و تحکیــم «ابرقدرتــی»
امریــکا و «نظــم امریکایــی» میداننــد یــا تحــول در آن .اگــر پاســخ ایــن باشــد کــه بریکــس هیــچ کاری
بــا نظــم فعلــی نــدارد و بهدنبــال حفــظ آن اســت ،هیــچ فرصتــی در ایــن گــروه بــرای جمهــوری اســامی
ایــران وجــود نــدارد؛ امــا اگــر ایــن گــروه بهدنبــال تغییراتــی ،کــم یا زیــاد ،در نظــم فعلــی اســت ،آنگاه در
حیطههــای مختلــف بــرای ایــران فرصتیهایــی بهوجــود میآیــد .تــا 17میگویــد« :بریکــس آشــکارا
بــرای مقابلــه بــا تســلط جهانــی امریــکا تأســیس شــد [ ]...کشــورهای بریکــس قــدرت غیرنظامیشــان
(نــه نظامــی) را جمــع کردهانــد تــا هژمونــی جهانــی امریــکا را از طریــق موازنــة نــرم بهچالــش بکشــند»
( .)p. 387 ,2017کــوالوا 18در مقالــة «بریکــس بهعنــوان بدیلــی بــرای هژمونــی غربــی» مینویســد کــه
درمــورد اهــداف سیاســی و البتــه بلندمــدت بریکــس کــه ارائــة بدیلــی بــرای هژمونــی غــرب و ایجــاد
جهــان چندقطبــی اســت ،تردیــد کمــی وجــود دارد و تردیدهــا بیشــتر بــه ابزارهــا ،شــیوهها و بــازة
زمانــی اســت کــه بریکــس میخواهــد هژمونــی امریــکا را بهچالــش بکشــد (.)Kovaeva, 2013, p. 87
ایکنبــری 19معتقــد اســت بریکــس در چارچــوب نظــام موجــود تنها درصــدد اصالحاتــی در ســطح رهبری
اســت .درمقابــل عــدهای بــر ایــن باورنــد بریکــس درپــی ایجــاد تغییراتــی انقالبــی در مبانــی نظــم جهانــی

17. Tella
18. kovaeva
19. Ikenberry

170

رضا سیمبر و همکاران .فرصتهای ایران در قبال نقشآفرینی گروه بریکس در نظام بینالملل چندقطبی

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  ،1398دورۀ  .7شمارۀ ویژه

فعلــی اســت .میرشــایمر 20ایــن برخــورد را ناشــی از «گریزناپذیــری تراژیــک» برخــورد قدرتهــای
نوظهــور و قدرتهــای مســتقر میدانــد .بــا دقــت در تاریــخ روابــط اعضــای بریکــس روشــن میشــود
کــه حتــی ن ْفــس 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 مشــکالت ارضــی و امنیتــی نیــز بــا هــم دارنــد .از زمانــی کــه اولیــن دیــدار ســران بریکــس در
ســال  2009برگــزار شــد ،بســیاری از ناظــران معتقــد بودنــد حتــی ایــن جلســه نیــز در ســالهای آینــده
برگــزار نشــود .امــا نهتنهــا هــر ســال ایــن نشســت برگــزار شــد ،بلکــه نشسـتهای متعــدد دیگــری نیــز
در ســطح وزرای خارجــه و مالــی ،رئیسهــای بانکهــای مرکــزی ،مســئوالن آمــوزش ،ســامت ،امنیــت
ی گســتردهای نیــز مشــخص شــد.
ملــی و نماینــدگان تجــاری و دانشــگاهی برگــزار و حوزههــای همــکار 
بــرای مثــال در نشســت ســران ســال  ،2015ایــن مــوارد در شــمار برنامههــای بریکــس پیشــنهاد شــد:
تأســیس دانشــگاه بریکــس ،انجمــن دانشــمندان جــوان ،مــدارس زبانآمــوزی ،ایجــاد جایگزینــی بــه
رهبــری بریکــس بــرای ســوئیفت (سیســتم پیامرســان تراکنشهــای مالــی واقــع در بلژیــک) و توافــق
لغــو روادیــد بــرای مســافران تجــاری (.)Lipton, 2017, pp. 51- 53
نشــانة دیگــر حاکــی از «تحولطلبــی» بریکــس ،سیاســت خارجــی اعضــای مهــم بریکــس همچــون
روســیه و چیــن اســت؛ مثـ ً
ا برخــی از دکتریــن شــی جینپینــگ کــه بــا نــام «اندیشــة شــی جینپینــگ
21
دربــاب سوسیالیســم و ویژگیهــای چینــی بــرای عصــر جدیــد» در نوزدهمیــن کنگرة حزب کمونیســت
تصویبــ ش��د ،بــا عن�وـان «رؤی��ای چین��ی» دربراب��ر «رؤی�اـی امریکاییــ» ی��اد میکننــد .همچنیــن چیــن
در مــوارد دیگــری ،ماننــد تأســیس «بانــک آســیایی ســرمایهگذاری زیرســاختی» و طــرح «یــک کمربنــد
یــک جــاده» ،نشــان داده اســت کــه بهمنظــور تقویــت جایــگاه بینالمللــی خــود از طریــق همــکاری
بــا دیگــر قدرتهــای نوظهــور میکوشــد .نیــز چیــن در ســال  2017بــا دعــوت از چهــار کشــور مصــر،
تاجیکســتان ،کنیــا و مکزیــک پیشــنهاد «بریکــس بهعــاوه» 22و گســترش ایــن ســازمان را مطــرح کــرد
( .)Sidiropoulos, 2018جینپینــگ در نشســت بریکــس در ژوهانســبورگ در ایــن بــاره گفتــه بــود« :مــا
بایــد راهحلهایــی را بــرای منازعــات جهانــی ارائــه دهیــم و گونــة جدیــدی از روابــط بینالملــل را ایجــاد
کنیــم .مــا بایــد وحدتمــان را تقویــت کنیــم و حلقــة دوســتانمان را بگســترانیم» (Independent Online,
 .)2018مســئلة 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؛ مثـ ً
ا در
ســال  ،2003برزیــل بــا اســتفادة امریــکا از پایــگاه نظامــی در آمــازون مخالفــت نمــود و نیــز بهمنظــور
بیاثــر کــردن تــاش امریــکا بــرای ایجــاد تأسیســات نظامــی در کلمبیــا کوشــید .همچنیــن برزیــل در
ســال  ،2003انتقادهــای بســیار شــدیدی از حملــة امریــکا بــه عــراق میکــرد .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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جایــگاه «دروازة آفریقــا» و کشــوری کــه بهتنهایــی  23درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آفریقــا را دارد،
در ســالهای اخیــر بــرای بســط هژمونــی خــود در منطقــة پیرامونــی بســیار کوشــیده و بــا تالشهــای
توســعهطلبانة امریــکا همچــون «آفریــکام» مخالفــت کــرده و برداشــت آن از بریکــس ،یــک ســازمان
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 ســرمایهگذاری
زیرســاختی تأثیــر گســتردهای بــر تحــول مســیر نهادهــای جهانــی همچــون بانــک جهانــی و صنــدوق
بینالمللــی پــول خواهــد داشــت (.)Tella, 2017, p. 339

 .4فرصتهای سیاسی و اقتصادی بریکس برای ایران
گرایــش اصلــی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران دربرابــر ســازمانها و پیمانهــای امنیتــی
ـ اقتصــادی ،اصــل تعامــل حداقلــی و همــکاری در شــرایط اضطــرار بــوده اســت .برخــی معتقدند سیاســت
خارجــی ایــران برمبنــای نــه شــرقی نــه غربــی اســت و چنانکــه امــام خمینــی (ره) بیــان کردهانــد،
«روش مــا در سیاســت خارجــی نــه بهصــورت شرقیهاســت و نــه غربیهــا [ ]...مــا نــه بــا امریــکا کار
داریــم و نــه بــا شــوروی [ ]...مــا میخواهیــم مســتقل باشــیم [ ]...وابســتگی بــه هــر شــکل سیاســی و
اقتصــادیاش جلــوهای از عــدم اســتقالل اســت» (ازغنــدی ،1391 ،ص .)52 .از ایــنرو بهنظــر ایــن
دســته از متفکــران ،همکاریهــای گســترده بــا ســازمانهایی همچــون همــکاری شــانگهای و بریکــس
مصداقــی از ســلطة شــرق 23و خــاف اصــول سیاســت خارجــی اســت .امــا ایــن عــده نهتنهــا بــه تغییــرات
بینالمللــی پســاجنگ ســرد و فروپاشــی و بیمفهومــی «شــرق» بیاعتناینــد ،بلکــه بــه ایــن نکتــه
نیــز توجــه نمیکننــد 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
بریکــس و ســازمان شــانگهای بهمثابــة پیشــنهاد پیوســتن بــه پیمــان ورشــو (در جنــگ ســرد) و ناتــو
نیســت .مفاهیــم هژمونــی ،یکجانبهگرایــی و ماننــد آن در ادبیــات سیاســی ایــران تقریبــاً معــادل
اســتکبار اســت .همچنیــن تــاش بــرای جهتدهــی نظــم جهانــی بهســوی بهحســابآوردن کشــورهای
«جنــوب» همســو بــا مفهــوم عدالــت در ســطح جهــان در ایــران اســت.
4ـ .1فرصتهای سیاسی
تأســیس بریکــس یکــی از مهمتریــن نشــانههای وجــود اراده بــرای ایجــاد تحــول در نظــم جهــان اســت.
در بیانیـهای در اولیــن نشســت بریکــس در ســال  2009در یکاترینبــورگ روســیه ،ایــن مســئله صریحـاً
مطــرح شــد کــه «وزرا تأکیــدی دوبــاره کردنــد کــه نظــم جهانــی امــروز بایــد براســاس قاعــدة حقــوق
 .23منظور از شرق مجموعهکشورهایی است که غربی یا متحدان راهبردی غرب نیستند.
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بینالملــل و تقویــت چندجانبهگرایــی باشــد» .بریکــس بــا داشــتن  30درصــد اراضــی جهــان 43 ،درصــد
جمعیــت جهــان 24 ،درصــد تولیــد ناخالــص جهــان 17.3 ،درصــد از تجــارت کاال در جهــان 12.7 ،درصد
خدمــات تجــاری جهــان 45 ،درصــد از تولیــدات کشــارزوی جهــان و  22درصــد از مخــارج نظامــی جهان،
پتانســیل گســتردهای بــرای تحمیــل محدودیــت بــر یکجانبهگرایــی امریــکا دارد (Gallarotti, 2016,
.)p. 7
یکــی از مســائل مهــم ،گرایــش «عــدم مداخلهگرایــی» بریکــس اســت .موضــع بریکــس در رابطــه بــا
حقــوق بینالملــل موضــع «وســتفالیایی» و حاکمیــت کامــل کشــورها برخــاف موضــع مداخلهجویــی
بشردوســتانة امریکاســت .مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها بــه بهانههــای حقــوق بشــری کامـ ً
ا مــورد
اعتــراض بریکــس و اعضــای آن اســت .چیــن و روســیه ،هــر دو ،همیشــه مــورد انتقــاد نهادهــای حقــوق
بشــری بودهانــد .در ایــن زمینــه ،جلســة اکتبــر  2011شــورای امنیــت کــه در آن قطعنامــهای بــه
پشــتیبانی غربیهــا دربــارة محکومیــت ســوریه بهدلیــل نقــض حقــوق بشــر پیشــنهاد شــد ،حائــز
اهمیــت اســت .در ایــن جلســه ،هــر پنــج عضــو بریکــس حضــور داشــتند کــه دو عضــو دائــم و ســه عضــو
غیردائــم را تشــکیل میدادنــد .روســیه و چیــن ایــن قطعنامــه را وتــو کردنــد و برزیــل ،آفریقــا و هنــد
نیــز رأی ممتنــع دادنــد .نماینــدة آفریقــا نیــز بــا رد هرگونــه دخالــت خارجــی ،بــه حمایــت از یافتــن
راهحــل مســالمتآمیز در داخــل ســوریه پرداخــت و از ارســال ســاح و نظامــیکــردن مســئلة ســوریه
انتقــاد کــرد (شــیرخانی ،بایزیــدی و رضــازاده ،139۳ ،صــص11 .ـ .)24در جلســة ســران ســال بعــد
بریکــس نیــز در دهلینــو ،از حاکمیــت ســوریه و موضــع طرفــداری از اســد دفــاع شــد .همچنیــن مســئلة
«تغییــر رژیــم» کــه از ســوی امریــکا و غــرب دربــارة دولتهــای بهاصطــاح ســرکش و ناهمنــوا دنبــال
میشــود ،بارهــا مــورد اعتــراض اعضــای بریکــس بــوده اســت .جیکــوب زومــا 24،رئیسجمهــور ســابق
آفریقــای جنوبــی2009( ،ـ )2018گفتــه اســت مســئلة تغییــر رژیــم «توطئـهای امپریالیســتی و تهاجمی
لیبرالــی بــرای بیثبــاتکــردن آفریقــای جنوبــی اســت» .ســخنگوی کنگــرة ملــی آفریقــا (حــزب حاکــم
آفریقــا از دورة آپارتایــد بهبعــد) یعنــی زیــزی کــودوا 25نیــز بیــان کــرده بــود« :عناصــری از تغییــر رژیــم
هماننــد آنچــه در لیبــی و مصــر وجــود داشــت ،درحــال ورود بــه آفریقــای جنوبــی اســت و نشسـتهای
روزانـهای 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
میکنــد ،در دیگــر کشــورهای بریکــس نیــز انجــام میدهــد» (.)Lipton, 2017, p. 49
4ـ1ـ .1ایران و فرصتهای سیاسی بریکس
در بُعــد سیاســی ،همــکاری و عضویــت ایــران در بریکــس یعنــی همــکاری بــا جمعیتهــای اول و دوم
جهــان ،ســه قــدرت هســتهای ،دو عضــو دائــم شــورای امنیــت ،وســیعترین کشــور جهــان ،قدرتهــای
اول امریــکای التیــن و آفریقــا ،دومیــن اقتصــاد جهــان و مزیتهــای بســیار دیگــر .هرچنــد مهمتریــن
24. Jacob Zuma
25. Zizi Kodwa
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مســئلة سیاســی مشــترک بیــن ایــران و بریکــس ت ـکروی و یکجانبهگرایــی امریکاســت ،حوزههــای
همســویی در مســائل بینالمللــی بســیار متنوعتــر از ایــن اســت .اعضــای بریکــس ،غیــر از روســیه ،عضــو
اصلــی یــا ناظــر جنبــش عــدم تعهــد هســتند .یکــی از همســوییهای مشــترک بیــن ایــران و بریکــس
مخالفــت بــا مســئلة «تغییــر رژیــم» اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،رهبــران بریکــس بارهــا مخالفــت
خــود را بــا رویکــرد غربیهــا درمــورد تغییــر رژیمهــای مخالــف اعــام کردهانــد .رویکــرد بریکــس بــه
بحــث ســاختارهای سیاســی کشــورها ،داخلــی دانســتن و عــدم مداخلــه اســت .بــا توجــه بــه تفاوتهــا
و «خاصبودگــی» دولــت ایــران و تــاش امریــکا از ابتــدای انقــاب (گاهــی صریحـاً و گاهــی تلویحـاً) در
راســتای «تغییــر رژیــم» در ایــران ،کشــورمان میتوانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد؛ زیــرا «تغییــر
رژیــم» و مشــروعیتزدایی سیاســی مســئلهای اســت کــه امریــکا حتــی درقبــال خــود اعضــای بریکــس
همچــون روســیه و چیــن هــم پیگیــری کــرده اســت .موضــوع مهــم دیگــر ،اصالحــات در ســازمانهای
بینالمللــی بهویــژه شــورای امنیــت اســت .هنــد (بهخصــوص تحــت زعامــت مــودی) و برزیــل دو مــورد
از محتملتریــن گزینههــای ورود بــه شــورای امنیــت هســتند.
ورود بــه هــر گــروه و ســاختار جدیــدی ضمــن کســب مزایــا ،محدودیتهایــی هــم بــرای کشــور
دارد و بریکــس هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .مهمتریــن 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  25درصــد اقتصــاد جهــان .از ســوی دیگــر بایــد
بــه ایــن محدودیــت توجــه کــرد کــه بریکــس بیــش از اینکــه حاصــل «اجمــاع روســیه» باشــد ،حاصــل
«اجمــاع چیــن» اســت و بیانیههــای پایانــی بیشــتر لحنــی چینــی دارد تــا روســی .هــدف چیــن نیــز
مبتنــی بــر تحــول تدریجــی اســت .ایــران بــا بهتأخیــر انداختــن مقابلــة فــوری بــا امریــکا ،و بــا داشــتن
صبــر راهبــردی ،میتوانــد از طریــق تعامــل راهبــردی بــا نهادهایــی همچــون بریکــس و شــانگهای و
بهکارگیــری قــدرت آنهــا ،فشــارهای امریــکا را کمتــر کنــد .البتــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه
ســازمانهایی همچــون بریکــس و شــانگهای نشــان دادهانــد نهتنهــا همچــون ســازمانهای ناتــو و
اتحادیــة اروپــا بهدنبــال ادغــام امنیتــی و اقتصــادی اعضــای خــود نیســتند ،بلکــه اهمیــت حــق حاکمیــت
کشــورها از اصــول آنهاســت؛ از ایــن رو نبایــد نگــران ازدســت رفتــن اســتقالل در سیاســت خارجــی بــود.
پرونــدة هســتهای ـ مهمتریــن مســئلة سیاســت خارجــی ایــران طــی  15ســال اخیــر ـ و مخالفــت
بریکــس بــا تحریمهــا و تأییــد حقــوق هســتهای ایــران و نیــز موضــع همســوی ایــران و بریکــس در
بحــران ســوریه حاکــی از جبهــة واحــد ایــران و اعضــای بریکــس درمقابــل غــرب بــود .البتــه مواضــع
همســوییهای ایــران و بریکــس بســیار بیــش از اینهاســت .تجربــة سیاســت ایــران ،در مــواردی همچــون
قطعنامههــای شــورای امنیــت در زمــان جنــگ تحمیلــی و پرونــدة هســتهای ،نشــان داده اســت کــه
هــرگاه ایــران بــا ســازمانهای بینالمللــی همــکاری بهتــری داشــته ،امنیــت ملــی و منافــع اقتصــادی
و سیاســی ایــن کشــور بهشــکل مطلوبــی تأمیــن شــده اســت .در طراحــی سیاســت خارجــی ایــران و
ابعــاد تصمیمســازی و تصمیمگیــری ،بهویــژه در دهــة اول پــس از انقــاب ،اصــوالً مؤلفــة ســازمانها
و نهادهــای بینالمللــی غایــب بودنــد و در چارچــوب مطلقگرایــی و آرمانگرایــی انقالبــی ،اغلــب
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نهادهــای بینالمللــی ابــزار اســتکبار تلقــی میشــدند؛ لــذا بــا غیبــت کامــل ایــران نهادهــای بینالمللــی
یکس��ره جوالنـ�گاه دشــمنان بینالملل��ی و منطق��های ای�رـان شــده ب��ود .رویکــرد ایــران بــه ســازمانها
«ابزارانگارانــه» بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه درنهایــت ســازمانهای بینالمللــی ابــزار قدرتمنــدان و
پیشبرنــدة منافــع آنــان اســت .از ایــن منظــر ،کنشــگران دولتهــا هســتند و بقیــة بازیگــران ابــزار آنهــا
(مشــیرزاده ،1393 ،ص .)8 .البتــه جمهــوری اســامی ایــران در بدبینــی بــه نهادهــای بینالمللــی محــق
بــوده اســت؛ چراکــه ســازمانهای غربمحــور فعلــی عمدت ـاً در بحرانهایــی کــه ایــران یــک ســمت آن
بــوده اســت ،اصلــی بیطرفــی را رعایــت نکردهانــد و ایــن مســئله در عــدم محکومیــت تجــاوز صــدام در
قطعنامههــای شــورای امنیــت آشــکار بــود (کریمیفــرد ،1392 ،صــص150 .ـ .)152بــا اینکــه نبایــد
بــه ایــن دالیــل عطــای ســازمانهای بینالمللــی را بــه لقــای آنهــا بخشــید و از حضــور فعــال در آنهــا
غافــل شــد ،امــا بایــد توجــه کــرد کــه بســیاری از ســازمانهای رایــج کنونــی ســاختة امریــکا هســتند
و در راســتای حفــظ وضــع موجــود و فشــار بــر دولتهــای تحولطلــب عمــل میکننــد .لــذا صِ ــرف
حضــور در نهادهــای بینالمللــی نهتنهــا تضمینــی بــرای تأمیــن منافــع ایــران نیســت،بلکــه در برخــی
مــوارد باعــث مشروعیتبخشــی اقدامــات خصمانــة آنهــا علیــه ایــران اســت.
درحــال حاضــر ،انحصــار ســازمانهای غربمحــور شکســته شــده اســت .اصــوالً ســازمانهای
بینالمللــی را هــم مثــل سیاســت خارجــی کشــور میتــوان بــه دو دســتة حافــظ وضــع موجــود و
تحولطلــب تقســیم کــرد .از آنجــا کــه بریکــس جــزو ســازمانهای تحولطلــب اســت ،ایــران آن را
در راســتای منافــع سیاســی خــود بــهکار میگیــرد .بهلحــاظ قانونــی نیــز ،نهتنهــا منعــی در اســناد
باالدســتی بــرای ممنوعیــت همکاریهــای گســترده بــا بریکــس وجــود نــدارد ،بلکــه میتــوان ابعــادی را
در تشــویق همــکاری بــا نهادهایــی هچــون بریکــس و اعضــای آن یافــت.
4ـ .2اقتصادی
برخــی از پژوهشــگران ظهــور بریکــس و تقابــل آن بــا اجمــاع واشــنگتن را «برخــورد اجماعهــا» نــام
نهادهانــد؛ چراکــه بریکــس را میتــوان «اجمــاع پکــن» درمقابــل اجمــاع واشــنگتن نامیــد (& Ban
 .)Blyth, 2013, p. 248ســهم رو بــه صعــود بریکــس در کنــار ســهم رو بــه افــول امریــکا و غــرب از
اقتصــاد و تجــارت بینالملــل حاکــی از آن اســت کــه روشهــای اقتصــاد کالن بینالملــل در معــرض
تح��والت ج��دی اســت .در بحــران مالــی  ،2008اعتبــار بریکــس بســیار فزونــی گرفــت .در فاصلــة بحــران
ســالهای  2008تــا  ،2011نــرخ رشــد کشــورهای توســعهیافته  0.29درصــد بــود؛ درحالــی کــه رشــد
اقتصادهــای بریکــس  4.87درصــد بــود .اقتصادهــای بریکــس نقــش موتــور رهایــی جهــان از بحــران و
رکــود اقتصــادی را ایفــا کردنــد و ایــن مســئله باعــث شــد کــه نشــان دهــد بریکــس آنقــدر توانایــی
دارد کــه بتوانــد جهــان را از مهمتریــن بحــران اقتصــادی ،بعــد از بحــران دهــة  ،1930برهانــد (Badar
 .)Aalm, 2015, p. 117امــا نظــم جهانــی اقتصــادی کنونــی بهگونـهای اســت کــه بیشــتر بــه نفــع امریــکا
و غــرب اســت تــا اقتصادهــای نوظهــور بریکــس و ایــن مســئله را میتــوان بــا مثالــی نشــان داد .باوجــود
تمــام منابعــی کــه بــرای بریکــس اشــاره شــد ،اعضــای آن  11درصــد رأی را در صنــدوق بینالمللــی پــول
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دارنــد؛ درحالــی کــه امریــکا بــه تنهایــی  17درصــد ســهم را داراســت .بــه عبــارت دیگــر ،در چارچــوب
نهادهــای برتــن وودز ،اعضــای بریکــس نقــش مهمــی در مدیریــت اقتصــاد بینالملــل ندارنــد .در جــدول
 ،1ســه شــاخص اقتصــادی اعضــای بریکــس در ســالهای  2000و  2010مقایســه شــده کــه بهلحــاظ
آیندهپژوهــی ،رونــد اقتصــاد بینالملــل نشــان میدهــد کــه ضمــن اینکــه بریکــس درحــال حاضــر یــک
ســازمان مهــم اقتصــادی اســت ،در آینــده نقــش بســیار مهمتــری را ایفــا خواهــد کــرد.
جدول  .1مقایسة نقش بریکس در اقتصاد جهانی در سالهای  2000و 2010
بریکس

2000

2010

سهم از صادرات جهان

%6.9

%16.5

سهم از تولید ناخالص داخلی جهان

%8.4

%19.2

سهم از سرمایهگذاری مستقیم خارجی

%5.3

%17.8
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(منبع)ibid. :

اعضــای بریکــس همیشــه بــه تســلط غربیهــا بــر نهادهــای مالــی جهــان ،بهویــژه ســاختار رأیگیــری
آنهــا ،معتــرض بودنــد و معمــوالً بــه رهبــران انتخابشــده بــرای صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک
جهانــی اعتــراض میکردنــد .در ایــن راســتا بریکــس در ســال « 2015بانــک جدیــد توســعه» و چارچــوب
«مدیریــت ذخایــر احتمالــی بریکــس» 26را بنیــان نهــاد .ایــن نهادهــا را مهمتریــن رقبــای صنــدوق
بینالملل��ی پ��ول و نهادهــای مال��ی غرب��ی داس��تهاند« .بانــک جدیــد توســعه»ی بریکــس از مــدت زمــان
کوتــاه پایهگــذاری خــود ،توجــه بســیاری از کشــورهای محلــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت و بســیاری
نیــز بــه دریافــت وام و اعتبــارات از ایــن ســازمان اقــدام کردهانــد .یکــی از مــوارد جــذاب بــرای کشــورها
ایــن اســت کــه «بانــک جدیــد توســعه» در ازای قــرض دادن پــول ،هیچگونــه مــدل اقتصادی و سیاســی را
ـ برخــاف همتای��ان غرب��ی خ��ود ـ بـ�ه کش�وـرهای قرضگیرن��ده تحمی�لـ نمیکنـ�د .بانــک جدیــد توســعه
ســهم چشــمگیری در تضعیــف صنــدوق بینالمللــی پــول و ســامت اقتصــاد جهانــی بهواســطة تســهیل
یها و اســتفاده از نقدینگــی در
بهــای جدیــد رشــد و تقاضــا ،کمــک بــه ســرمایهگذار 
انتقــال بــه قط 
بخــش تولیــد دارد (جعفــری و فــاح ،۱۳۹۷ ،صــص۱۳ .ـ .)۱۵تقابــل اقتصــادی بریکــس و امریــکا بهویــژه
ب��ا روی کار آم��دن ترام��پ و ایجاــد مش�کـالت تج��اری مخصوصـاً ب�رـای چیـ�ن ش��دیدتر شدــه اســت .پــس
از اعــام رئیسجمهــور 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 کردهانــد بــا حمایتگرایــی تجــاری بــه مبــارزه برخیزنــد» .همچنیــن لیــو
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کان 27،وزیــر امــور مالــی چیــن ،گفتــه بــود« :بریکــس بایــد قاطعانــه نســبت بــه جهانــی شــدن اقتصــاد و
چندجانبهگرایــی رویکــرد حمایتــی داشــته باشــد و صریحـاً بــا یکجانبهگرایــی در هــر شــکلی مخالفــت
کنــد» (.)The Times of India, 2018
4ـ2ـ .1ایران و فرصتهای اقتصادی بریکس
ایــران باوجــود مشــکالت اقتصــادی ،همچــون دیگــر اعضــای بریکــس ،اقتصــادی درحــال ظهــور اســت.
طــی بــازة زمانــی بیستســاله ،ارتقــای اعضــای بریکــس در تولیــد ناخالــص جهــان بــه ایــن شــرح اســت:
جدول  .2مقایسة پیشرفت اقتصاد پنج کشور بریکس در جهان با ایران در سالهای  1997تا 2017
کشور

1997

2017

میزان صعود

چین

7

2

 5پله

برزیل

8

8

ثابت

هند

13

6

 7پله

روسیه

14

12

 2پله

آفریقای جنوبی

31

33

 -2پله

ایران

36

27

 9پله

(منبع)Classora Knowledge Base, 2018 :
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ایــران بهرغــم همــة تحریمهــا و مشــکالت ،بــا  9پلــه صعــود در اقتصــاد جهانــی ،از همــة اعضــای
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
«عصــر ســازمانها» نمیتوانــد اقتصــاد خــود را بــدون توجــه بــه ســازمانها و بلوکهــای اقتصــادی
منطق ـهای و بینالمللــی توســعه دهــد .بیــش از نیمــی از تجــارت جهانــی از طریــق بلوکهــای تجــاری
انجــام میشــود .در حــوز ة منطقــهای ،ضمــن اهمیــت همــکاری بــا بلوکهــای همســایه (کــه در
برخــی ایــران عضــو اســت و در برخــی نیســت) همچــون اتحادیــة عــرب ،ســازمان همــکاری اقتصــادی،
دیهشــت ،ســازمان همکاریهــای اســامی ،شــورای همــکاری خلیجفــارس و ماننــد آن ،بایــد گفــت
کشــورهای مذکــور عمدت ـاً بهلحــاظ اقتصــادی همســطح ایــران یــا عرضهکننــدة مــواد خــام هســتند و
لــذا فرصتهــای چندانــی دراختیــار ایــران نخواهنــد گذاشــت .دســت ایــران از همــکاری بــا بلوکهــای
تجــاری غربــی نیــز نســبتاً کوتــاه اســت .از ایــن رو بــا گســترش همکاریهــای مالــی و اقتصــادی بــا
بریکــس از طریــق موافقتنامههــای ترجیحــی و ماننــد آن میتوانــد بســیاری از نیازهــای مالــی و
27. Liu Kun
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تکنولوژیــک خــود را بــرآورده کنــد (ســعیدی ،ســعیدی و دهقانــی ،1393 ،ص.)109 .
گرایــی بــا بریکــس در حــوزة سیاســتخارجــی بــرای ایــران دارد،

یکــی از مزایایــی کــه هم
س��رمایهگذاریهای خارج��ی اســت .در برنامــة ششــم توســعه ،بــرای تأمیــن حداقــل  2.8درصــد از رشــد
8درصــدی و ســرمایهگذاری متوســط ســالیانه  21.4درصــد ،دولــت موظــف شــده اســت جهتگیریهــای
خــود را در سیاســت خارجــی در راســتای تأمیــن مالــی خارجــی بـهکار گیــرد .البتــه در بنـ ِد ث تبصــرة
مــادة چهــارم آمــده اســت:
جــذب شــرکتهای معتبــر جهانــی و منطقــهای در زنجیــرة تولیــد داخلــی بهشــکل مســتقیم و
بــا اولویــت مشــارکت بــا ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان داخلــی بهمنظــور افزایــش توانمنــدی،
رقابتپذیــری و صــادرات کاالهــا و خدمــات تولیــدی بــا رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی براســاس
عــزت ،حکمــت و مصلحــت و مشــروط بــه عــدم نفــوذ فرهنــگ غربــی.

توجــه بــه ایــن بنــد از ایــن جهــت مهــم اســت کــه قانونگــذار تأکیــد کــرده کــه بایــد شــرکتهای
معتبــر و صاحــب فنــاوری را جــذب کــرد ،امــا درعیــن حــال از خطــر نفــوذ «غربــی» هــم ســخن گفتــه
اســت .در ایــن زمینــه ،چیــن نقــش مهمــی خواهــد داشــت؛ زیــرا در ســالهای اخیــر در ایــن زمینــه
بســیار فعــال بــوده اســت .در ســال  ،2007ســهم چیــن از ســرمایهگذاریهای خارجــی جهــان  4درصــد
بــوده؛ ولــی ایــن رقــم در ســال  ،2016بــه  17درصــد افزایــش یافتــه اســت ( .)the diplomat, 2017ایــران
یکــی از اعضــای مؤســس «بانــک آســیایی ســرمایهگذاری زیرســاختی» (بانــک مــورد حمایــت چیــن
ـر آن هــم در پکــن اســت) بهشــمار مـیرود و بزرگتریــن شــریک تجــاری آن نیــز چیــن اســت.
کــه مقـ ّ
در ســال  ،2016ســرمایهگذاریهای شــرکتهای چینــی در ایــران  43درصــد رشــد داشــته اســت و
ی  1396نزدیــک بــه ۲۳میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
شــرکتهای چینــی از اواخــر ســال  1392تــا د 
مســتقیم در ایــران انجــام دادهانــد؛ درحالــیکــه ایــن ســرمایهگذاری از ســال  1375تــا  1392فقــط
۱۱۰میلیــون دالر بــوده اســت (عصــر بــازار .)۱۳۹۶،نکتــة مهــم ایــن اســت کــه در جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی عالوهبــر عواملــی همچــون امنیــت ســرمایهگذاری ،قوانیــن ارزی ،عدالــت ســاختار اقتصــادی،
قوانیــن ســرمایهگذاری و غیــره ،عامــل سیاســی نیــز نقــش مهمــی دارد و عضویــت در ســازمانهایی
همچــون شــانگهای و بریکــس یکــی از راهکارهــای تســریع ســرمایهگذاری خارجــی بــدون خطــر «نفــوذ
غربــی» اســت.
ظرفیــت اقتصــادی دیگــر بریکــس بهویــژه در فضــای پســابرجام و تحریمهــای امریــکا ایــن اســت
کــه ایــران بــا همــکاری بــا بریکــس میتوانــد روزنههایــی بــرای رهایــی از تحریمهــا بیابــد .یکــی از
برنامههــای جــدی بریکــس کاهــش وابســتگی اعضــا بــه ارزهــای دالر و یــورو اســت .در نشســت رهبــران
بریکــس کــه در شــیامن چیــن در ســپتامبر  2017برگــزار شــد ،اعضــای بریکــس تصمیم گرفتنــد صندوق
اوراق بهــادار از ارزهــای ملــی ایجــاد کننــد .همچنیــن در بیانیــة پایانــی ذکــر شــد« :مــا توافــق کردیــم تــا
بــا همــکاری ارزی ،منطبــق بــا قواعــد بانکهــای مرکــزی هــر کشــوری ،از طریــق اقداماتــی همچــون
ســواپ ارزی ،پرداخــت بــا پــول محلــی و ســرمایهگذاری مســتقیم بــا پــول محلــی را ارتقــا دهیــم»
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( .)Badar Aalm, 2015, p. 117از ایــنرو ایــران بــا توجــه بــه مخالفــت بریکــس بــا تحریمهــای امریــکا
میتوانــد در قالــب همــکاری بــا بریکــس ،چش ـماندازی بــرای ورود بــه اقتصادهــای بریکــس و رهایــی
از «دنیــای دالر» داشــته باشــد .در ایــن بــاره میخائیــل کالوگیــن ،رئیــس بخــش بریکــس وزارت خارجــة
روســیه ،در مــه  2018گفتــه اســت کــه اعضــای بریکــس روابــط «کامـ ً
ا توســعهیافتهای» بــا ایــران دارنــد
و بریکــس مخالــف تحریمهــای یکجانبــة 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
شــد (.)Rusreality, 2018
زمینــة دیگــر همــکاری موضــوع انــرژی اســت .نزدیــک بــه  45درصــد از واردات نفــت چیــن از
خاورمیانــه صــورت میگیــرد و ایـــران دومـــین صـــادرکنندة بــزرگ نفــت بــه چیــن پــس از عربســتان
اســت و  8درصــد از نفــت و مشــتقات نفــت و گاز چیــن را ایــران تأمیــن میکنــد .ایــران همچنیــن از
بزرگتریــن عرضهکننــدگان نفــت بــه هنــد بهشــمار مــیرود (ایــزدی و خوشــیانی ،1394 ،ص.)15 .
تقاضــای فزاینــدة دو قــدرت بــزرگ اقتصــاد آســیا ،ایــران را بــه بازیگــر و شــریک مهمــی بــرای بریکــس
تبدیــل کــرده اســت .همچنیــن ایــران تنهــا نقطــة اتصــال مناطــق آســیای مرکــزی و قفقــاز ،آســیای
جنوبــی ،خلیجفــارس و جهــان عــرب محســوب میشــود و بهتریــن مســیر ارتباطــی شــبهقارة هنــد بــه
دریــای مدیترانــه بهلحــاظ ژئواکونومیــک نیــز بــرای بریکــس و «امنیــت عرضــه»ی انــرژی اســت و البتــه
بــا همــکاری نهادینهشــده میتوانــد «امنیــت تقاضــا»ی انــرژی خــود را نیــز تضمیــن کنــد .درواقــع
ایــران بــا پیونــد زدن منافــع خــود بــه امنیــت انــرژی مصرفکننــدگان بــزرگ انــرژی بریکــس ،میتوانــد
درجهــت تأمیــن منافــع اقتصــادی و امنیــت ملــی خــود گام بــردارد (مختــاری هشــی ،1389 ،صــص.
95ـ .)124بهمــوازات نیــاز ایــران ،کشــورهای نوظهــور اقتصــادی نیــز بهفراخــور نیــاز بــرای تــداوم رشــد
اقتصـــادی خـــود ،درپـــی یـــافتن شــرکای اســتراتژیک انــرژی مطمئــن و قابــل اتکایــی هســتند .بنابراین
ایــران بــا «دیپلماســی انــرژی» قــوی میتوانــد همکاریهــای ســودمند ،امــن و بلندمدتــی را بــا حــوزة
بریکــس بهوجــود آورد.
اصــوالً مبنــای گســترش روابــط ایــران بــا کشــورهایی همچــون چیــن و روســیه ،براســاس نــگاه بــه
شــرق ،در دولــت نهــم ایــران عوامــل سیاســی بــود؛ چراکــه تنشهــای ایــران و غــرب بهویــژه در موضــوع
پرونــدة هســتهای ایــران را بیشــتر بهســمت کشــورهای بــزرگ غیرغربــی کشــاند (ســلطانینژاد،1394 ،
ص .)8 .گســترش روابــط سیاســی بــا نهادهایــی همچــون بریکــس و شــانگهای و اعضــای آن نهتنهــا
ناپایــدار ،بلکــه خطرنــاک اســت و ایــن مســئله در تجربــة اس 300و تأخیــر روســیه در تحویــل آن آشــکار
شــد .از ایــن رو «پنــاه بــردن» بــه بریکــس و اعضــای آن بــرای خنثیســازی تهدیــدات غــرب فقــط باعــث
بیشــتر شــدن فرصــت امتیازگیــری و سوءاســتفادة گروههایــی همچــون بریکــس و ســازمان شــانگهای
میشــود .رویکــرد بهتــر آن اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بهطــور تدریجــی و بــا متقابــل ســاختن
وابســتگی در چارچــوب همکاریهــای اقتصــادی جنــوب ـ جنــوب ،بهویــژه در بُعــد تجــاری و اقتصــادی،
از موضعــی مقتــدر و مســتقل وارد گروههایــی همچــون بریکــس گــردد و از مزایــای آن بهرهمنــد شــود.
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 .۵راهکارهای بهرهمندی بهتر ایران از بریکس
 .۱تأکیــد بــر تجدیدنظرطلبــی اصالحطلبانــه :جهتگیــری کلــی بریکــس مبتنــی بــر تجدیدنظرطلبــی
گامبـهگام و مســالمتجویانه از طریــق اصــاح ســاختارهای حقوقــی ،اقتصــادی و هنجــاری کنونــی اســت.
موضــع بریکــس آن را هــم از غربیهــا کــه حافــظ وضــع موجــود هســتند جــدا میکنــد و هــم
ایــن
ِ
از انقالبگرایانــی کــه خواهــان تغییــر فــوری نظــام ناعادالنــة فــوری بینالمللــی هســتند .در سیاســت
خارجــی ایــران نیــز دو نــوع رویکــرد تجدیدنظرطلبــی انقالبــی و اصالحطلبانــه درقبــال نظــم موجــود
بینالمللــی وجــود دارد .هــرگاه ایــران بــر نــوع اصالحطلبــی آن تأکیــد میکنــد ،گفتمانــش نزدیــک بــه
گفتمــان بریکــس میشــود و ایــن مســئله بــه گرایــش بیشــتر بریکــس بــه تعامــل بــا ایــران میانجامــد
و هــرگاه بــر نــوع انقالبــی آن تمرکــز میکنــد ،موجــب واگرایــی و فاصلــة بیشــتر بریکــس و اعضــای آن
میشــود.
 .۲تــاش بــرای رهایــی از تحریمهــا :بااینکــه بریکــس اصــوالً در راســتای پــروژة انتقــال قــدرت و
کنشــگری بیشــتر قدرتهــای نوظهــور در اقتصــاد و سیاســت بینالملــل تعریــف شــده اســت ،اعضــای
آن در ســالهای اخیــر همگــی بهســمت آزادســازی اقتصــادی و راهبــرد درهــای بــاز حرکــت کردهانــد؛
ضمــن اینکــه کشــورهای مذکــور ســالیانه صدهامیلیــارد دالر بــا کشــورهای اروپایــی و امریــکا تجــارت
دارنــد .تجربــه نیــز نشــان داده اســت هــرگاه ایــران تحــت فشــار تحریمهــای کمتــری قــرار داشــته
اســت ،کشــورهای عضــو بریکــس اشــتیاق بیشــتری بــرای تعامــل بــا ایــران داشــتهاند .بــرای مثــال
ایــران در اواخــر دولــت اصالحــات درخواســت عضویــت ناظــر در ســازمان همــکاری شــانگهای را ـ کــه
ســه عضــو مهــم بریکــس یعنــی روســیه ،چیــن و هنــد اعضــای اصلــی آن هســتند ـ داد و در ســال ۲۰۰۵
بــا عضویــت ناظــر ایــران موافقــت شــد؛ امــا وقتــی کــه در مــارس  ۲۰۰۸درخواســت عضویــت دائــم داد،
بــا شــدتگیری تحریمهــا در پرونــدة هســتهای ،شــانگهای در بیانی ـهای اعــام کــرد کــه ایــن ســازمان
کشــورهای تحــت تحریــم ســازمان ملــل را بــه عضویــت نمیپذیــرد .ایــن درحالــی اســت کــه با برداشــته
شــدن تحریمهــا پــس از امضــای برجــام ،ســازمان شــانگهای دوبــارهابــراز عالقــه بــه پیوســتن ایــران بــه
ایــن ســازمان کــرد ،بهصورتــی کــه در ســفر شــی جینپینــگ ،رئیسجمهــور چیــن ،بــه ایــران دو
کشــور توافــق کردنــد کــه ســطح مبــادالت تجــاری را در  ۱۰ســال آینــده بــه ۶۰۰میلیــارد دالر برســانند
و در چارچــوب یــک ســند جامــع ۲۵ســاله همکاریهــای خــود را در ســطح مختلــف توســعه دهنــد
( .)the bricspost, 2016هرچنــد ایــن امــر در دورة ترامــپ و خــروج امریــکا از برجــام دشــوار مینمایــد،
بهطــور کلــی چش ـمانداز همکاریهــای گســترده بــا بریکــس بــدون تحریــم بســیار بیشــتر از شــرایط
تحریــم اســت .لــذا در همــکاری بــا بریکــس ،جهتگیــری کلــی بایــد تــاش بــرای رفــع تحریمهــا باشــد.
 .۳تقویــت پیوندهــای اقتصــادی بــا اروپــا :ایــن مســئله اول اینکــه ،باعــث حفــظ تــوازن و عــدم
وابســتگی بــه اعضــای بریکــس میشــود .دوم اینکــه ،اتحادیــة اروپــا اولیــن و بزرگتریــن شــرکای تجــاری
چیــن و روســیه هســتند و در ســال  ،۲۰۱۶هنــد ،چیــن و روســیه بهترتیــب  ۵۱۳ ،۷۶و ۱۹۱میلیــارد دالر
بــا اتحادیــة اروپــا شــراکت تجــاری داشــتهاند؛ بنابرایــن اقتصــاد اعضــای بریکــس و اروپــا گــره خــورده
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اســت .در ایــن شــرایط چنانچــه ایــران تحــت تحریــم اتحادیــة اروپــا باشــد ،گرایــش کشــورهای بریکــس
بــه همــکاری بــا ایــران کمتــر میشــود؛ امــا اگــر ایــران در کنــار بریکــس ،تعامــات گســتردهای هــم بــا
اتحادیــة اروپــا داشــته باشــد ،میتوانــد بــا یکپارچــه کــردن موضــع بریکــس و اتحادیــة اروپــا ،از فشــارها
و تحریمهــای امریــکا بکاهــد.
 .۴نظاممنــد کــردن نــگاه بــه شــرق :واقعیــت ایــن اســت کــه بریکــس هنــوز بهخودیخــود
ســازمانی جاافتــاده بــا اســاسنامه و دبیرخانــة مشــخصی نیســت؛ لــذا همــکاری بــا بریکــس بایــد ذیــل
راهبــرد نــگاه بــه شــرق قــرار گیــرد .نظاممنــد کــردن سیاســت نــگاه بــه شــرق درواقــع چیــزی نیســت
جــز تأییــد روندهــای عینــی و واقعــی سیاســت خارجــی ایــران در حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی و حتــی
امنیتــی .بــرای مثــال در ســال  ،2017فقــط میــزان مبادلــه بــا دو کشــور هنــد ( 13.7میلیــارد دالر) و
چیــن (37میلیــارد دالر) حــدود ۵۱میلیــارد دالر بــوده؛ حــال آنکــه در ایــن ســال ،مجموعــة مبــادالت
تجــاری میــان ایــران و  28کشــور عضــو اتحادیــة اروپــا ۲۱میلیــارد دالر بــوده اســت .دربــارة روســیه هــم
کــه روابــط سیاســی و امنیتــی از روابــط اقتصــادی اهمیــت بیشــتری دارد ،ســطح روابــط در ســالهای
اخیــر گســترش زیــادی یافتــه اســت .در ســطح سیاســی ،میــزان ســفرهای مقامــات عالیرتبــة سیاســی و
امنیتــی ایــران بــه روســیه و نیــز دیدارهــای چندجانبــه ،بهعنــوان شــاخص مهمــی بــرای ســنجش روابــط
سیاســی ،بــه میــزان زیــادی افزایــش داشــته اســت .در حــوزة روابــط امنیتــی نیــز ،پیوندهــای دو کشــور
بهطــور بیســابقهای رو بــه فزونــی بــوده؛ تــا جایــی کــه روســیه در مــرداد  1395از پایــگاه هوایــی نــوژة
همــدان بــرای حملــه بــه مواضــع داعــش اســتفاده کــرد.
منظــور از نظاممنــد کــردن سیاســت نــگاه بــه شــرق ایــن اســت کــه بااینکــه ایــران عمـ ً
ا از اوایــل
دهــة  1380در ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی و امنیتــی در سیاســت خارجــی خــود رویکــرد نــگاه بــه شــرق
ش همکاریهــای بســیار
را اتخــاذ کــرده ،هنــوز در هیــچ ســند رســمیای ایــن رویکــرد ،یعنــی گســتر 
گســترده و از برخــی مناظــر راهبــردی ،نیامــده و تبییــن نشــده اســت (ســلطانینژاد ،1394 ،ص)17 .
و بهنظــر میرســد در ســطح کالن هنــوز ایــن رویکــرد بهنوعــی انــکار و کتمــان میشــود؛ چنانکــه
ظریــف ،وزیــر خارجــة ایــران ،گفتــه اســت« :دنیــا عــوض شــده و غــرب مرکــز عالــم نیســت؛ بنابرایــن
سیاســت نــگاه بــه شــرق معنــی نمیدهــد؛ همانطــور کــه سیاســت نــگاه بــه غــرب هــم معنــی
نمیدهــد» (ایرانپــرس .)۱۳۹۷ ،ممکــن اســت منظــور وزیــر خارجــه نقــد رویکــرد داخلــی درمــورد
نــگاه بــه شــرق باشــد؛ امــا اگــر منظــور وی ایــن اســت کــه ایــران سیاســت نــگاه بــه شــرق را دنبــال
نمیکنــد ،بایــد گفــت براســاس آمــار و عملکــرد اقتصــادی و سیاســی ،ایــران از اواســط دهــة  ۱۳۸۰و
پــس از تشــدید فشــارها و تحریمهــای غربــی ،سیاســت نــگاه بــه شــرق را درپیــش گرفتــه اســت .لــذا
مســتند و نهادینــه کــردن راهبــرد نــگاه بــه شــرق موجــب ابهامزدایــی از سیاســت خارجــی و پرهیــز از
ـی میشــود .البتــه همانطــور کــه در مــوارد قبــل آمــد ،نــگاه بــه شــرق و
اتــاف ســرمایههای سیاسـ 
همــکاری بــا بریکــس بهمعنــای ائتــاف کامــل امنیتــی بــا کشــورهای بهاصطــاح شــرق و قطــع روابــط
بــا غــرب و بهویــژه اروپــا نیســت؛ بلکــه راهبــرد نــگاه بــه شــرق بایــد در راســتای همــکاری بــا کشــورهای
غربــی باشــد .هرچنــد در راهبــرد نــگاه بــه شــرق ،ســنگینی کفــة جهتگیــری سیاســت خارجــی ایــران
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بهســوی کشــورهای شــرق اســت.
 .۵عملگرایــی در عرصــة دیپلماســی :دیپلماســی ابــزار اجــرای سیاســت خارجــی اســت .در عرصــة
سیاســت خارجــی اهــداف بلنــد کــه عمدت ـاً شــامل آرمانهــا و آرزوهــا میشــود ،نیــز وجــود دارد؛ امــا
دیپلماســی بهمنزلــة کنشــی عملگرایانــه بیشــتر معطــوف بــه راهکارهــای عملگرایانــه بــرای دســتیابی
بــه اهــداف میانمــدت و کوتاهمــدت اســت .در اهــداف بلندمــدت ایــران و بریکــس ،تناســب و همســویی
وجــود نــدارد؛ چراکــه در ایــن حیطــه تأکیــد ایــران بــر مــواردی همچــون مبــارزه بــا اســتکبار ،نفــی
انقالبــی نظــام بینالملــل ناعادالنــه ،وحــدت جهــان اســام و ماننــد آن اســت کــه البتــه مــوارد مذکــور
نهتنهــا جذابیتــی بــرای بریکــس نــدارد ،بلکــه مــواردی ماننــد جنبشهــا و حقــوق مســلمانان تهدیــد
مســتقیمی بــرای کشــورهایی همچــون چیــن ،هنــد و روســیه اســت کــه دارای اقلیتهــای گســتردة
اســامی هســتند .امــا درعیــن حــال در ســطح اهــداف میانمــدت و کوتاهمــدت ،مــوارد مشــترک و
همســویانة بســیاری هســت؛ ماننــد چندجانبهگرایــی ،احتــرام بــه حاکمیــت و اســتقالل ،نفــی مداخــات
بهاصطــاح بشردوســتانه ،اصــاح ســاختارهای ســازمانهای بینالمللــی و غیــره .البتــه ایــن مســئله
ت کشــیدن از اهــداف و آرمانهــای انقالبــی و اســامی و نفــی آنهــا نیســت؛ بلکــه
بهمعنــای دســ 
بــه مفهــوم اولویتبنــدی پیگیــری اهــداف سیاســت خارجــی ذیــل فشــارهای امریکاســت .بــرای مثــال
تأکیــد بــر آرمــان محـ ِو رژیــم صهیونیســتی در دیپلماســی و مواضــع روزانــه ،مســئلهای اســت که همیشــه
موجــب مخالفــت بریکــس و اعضــای آن و متحــد شــدن موضــع بریکــس و غربیهــا شــده اســت .پــس از
موضعگیــری دوبــارة ایــران مبنــی بــر محــو اســرائیل ،الوروف وزیــر خارجــة روســیه در فوریــة  ۲۰۱۸یبان
کــرد« :بارهــا گفتهایــم اظهارنظرهایــی را درمــورد اینکــه اســرائیل ،بهعنــوان یــک دولــت صهیونیســتی،
بایــد نابــود و از روی نقشــه محــو شــود ،نمیپذیریــم و بــاور داریــم ایــن اظهارنظرهــا یــک راه مطلق ـاً
ـبرد منافــع اســت» ( .)tass, 2018تأکیــد زیــاد بــر چنیــن مواضعــی منجــر شــد چیــن و
اشــتباه بــرای پیشـ ُ
روســیه بــه هفــت قطعنامــة شــورای امینــت علیــه ایــران ،یعنــی از قطعنامــة  ۱۶۹۶در ســال  ۲۰۰۶تــا
قطعنامــة  ۱۹۸۴در ســال  ،۲۰۱۱رأی مثبــت دهنــد .حــال آنکــه ایــن رونــد از ســال  ۲۰۱۳تغییــر کــرد
ـبرد دیپلماســی در مواضــع اعضــای بریکــس اســت.
و ایــن مســئله حاکــی از اهمیــت شــیوة پیشـ ُ
 .۶پافشــاری بــر اولویــت اقتصــاد در تعامــل بــا بریکــس :دلیــل اولیــة گرایــش ایــران بــه همکاریهــای
گســترده بــا بریکــس تحریمهــا و فشــارهای غربیهــا در پرونــدة هســتهای بــود؛ لــذا دلیــل اصلــی،
سیاســی بــود .امــا درحــال حاضــر و بــا کاهــش یکپارچگــی اروپــا و امریــکا و کمتــر شــدن تهدیــدات
امنیتــی و سیاســی میتــوان بــر مســائل اقتصــادی نیــز تمرکــز کــرد .ضمــن اینکــه رویکــرد عمــدة
اعضــای بریکــس در حــوزة سیاســت خارجــی منافــع اقتصــادی و پرهیــز تقابلهــای فــوری و مســتقیم
سیاســی بــا امریکاســت .البتــه از طریــق تعامــل 28اقتصــادی میتــوان بــه تعامــل سیاســی هــم دســت
یافــت .بــه عبــارت دیگــر ،گــره خــوردن منافــع اقتصــادی ایــران بــا بریکــس منجــر بــه حمایتهــای
سیاســی بیشــتر بریکــس از ایــران خواهــد شــد.
28. engagement
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 .۷جهتگیــری بیشــتر دیپلماســی اقتصــادی بهســوی کشــورهای بریکــس :از طــرق مختلفــی
میتــوان همکاریهــای اقتصــادی بریکــس را افزایــش داد؛ مثــ ً
ا از طریــق اتاقهــای بازرگانــی
کشــورهای بریکــس و بهویــژه اتــاق بازرگانــی چیــن و هنــد .ایــن اتاقهــا کــه دارای دانــش تخصصــی از
ظرفیتهــای اقتصــادی در بخشهــای بازرگانــی ،صنعتــی ،معدنــی و خدماتــی و نیــز قوانیــن و مقــررات
تجــاری کشــورهای مبــدأ و مقصــد هســتند ،میتواننــد از طریــق ارائــة اطالعــات ،ارتبــاط بــا تصمیمگیران
اقتصــادی دو کشــور ،ایجــاد زمینههــای ســرمایهگذاری و غیــره باعــث افزایــش تعامــات اقتصــادی ایــران
و اعضــای بریکــس شــوند.
 .۸پــر کــردن اختــاف بیــن ریســک واقعــی و ریســک روانــی ســرمایهگذاری در ایــران :در عالَــم واقــع،
ایــران یکــی از امنتریــن کشــورهای جهــان اســت .امــا تحــتتأثیــر تحریــم و تبلیغهــای خارجــی،
ریســک روانــی ســرمایهگذاری در ایــران بســیار باالســت .شــرکتهای اعتبارســنجی مهــم همچــون
اســتاندارد انــد پــورز 29،مودیــز 30و فیــچ ریتینگــز 31یــا اص ـ ً
ا اطالعاتــی درمــورد ایــران نمیدهنــد یــا
ایــران را جــزو پرخطرتریــن کشــورها بهلحــاظ ریســک اعتبــاری معرفــی میکننــد؛ مثــ ً
ا شــرکت
فرانســوی خدمــات مالــی اویلــر هرمــس 32ریســک کشــور ایــران را در گــروه «ریســک بــاال» و بــا امتیــازی
حتــی پایینتــر از کشــورهایی همچــون اتیوپــی و زیمبــاوه معرفــی میکنــد ( .)Eulerhermes, 2018در
ایــن زمینــه ،دیپلماســی رســانهای حائــز اهمیــت اســت و رســانههای ایرانــی انگلیســیزبان همچــون
ایراندیلــی ،تهرانتایمــز ،کیهاناینترنشــنال ،اطالعاتاینترنشــنال و رادیــو انگلیســی پرست ـیوی نقــش
مهمــی دارنــد .آســیبی کــه در ایــن زمینــه مشــاهده میشــود ایــن اســت کــه نهتنهــا هیــچ رســانة
تخصصــی منحصــرا ً اقتصــادی انگلیســی وجــود نــدارد ،بلکــه جهتگیــری عمــدة رســانههای موجــود
مباحــث سیاســی ،فرهنگــی و مذهبــی ـ فقهــی اســت؛ بهطــوری کــه بســیاری از فعــاالن اقتصــادی
کشــورهای دیگــر اطالعــات اقتصــادی خــود را از رســانههای اقتصــادی غیرایرانــی همچــون رویتــرز
میگیرنــد.
 .۹بســط همکاریهــای هســتهای بــا اعضــای بریکــس :بهنظــر نمیرســد بــا تالشهــای امریــکا و
رژیــم صهیونیســتی ،ایــران بهراحتــی از عواقــب امنیتــی پرونــدة هســتهای عبــور کنــد .همکاریهــای
هســتهای بــا اعضــای بریکــس و بهویــژه چیــن و روســیه منجــر بــه پیونــد منافــع ایــن دو کشــور بــا
بخــش هســتهای و درنتیجــه حمایــت بیشــتر آنــان از ایــران هســتهای میشــود .یکــی از تعللهــای
مهمــی کــه در بــازة حــدودا ً سهســالة امضــای برجــام تــا خــروج امریــکا از آن صــورت گرفــت ،در حــوزه
همــکاری هســتهای بــا روســیه و چیــن بــوده اســت .رؤســای ســازمانهای انــرژی اتمــی روســیه و چیــن،
الکســی لیخچــوف و ژانــگ کجیــان ،بارهــا از گرایــش توســعة همــکاری هســتهای بــا ایــران صحبــت کرده
بونــد .بــه هــر ترتیــب ،جــذب و پیونــد منافــع اعضــای بریکــس بــه بخــش هســتهای ایــرن موجــب تقویت
Standard and Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings
Euler Hermes
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موضــع هســتهای ایــران خواهــد شــد.
 .۱۰تأکیــد بــر مواضــع راهبــردی بریکــس :پافشــاری بــر اهــداف راهبــردی اعضــای بریکــس
بهویــژه در مســائلی همچــون چندجانبهگرایــی و چندقطبیگرایــی در مقابــل یکجانبهگرایــی و
تکقطبیگرایــی امریــکا ،هــم موجــب تقویــت و مشــروعیتافزایی موضــع ایــران درمــورد مقاومــت دربرابر
یکجانبهگراییهــا و فشــارهای امریــکا میشــود و هــم زمینــة مناســبی اســت بــرای همکاریهــای
راهبــردی و بیشــتر بــا بریکــس .ایــن مســئله در ســالهای اخیــر مــورد توجــه تصمیمگیــران ایرانــی،
ازجملــه ظریــف وزیــر خارجــة فعلــی ،بــوده اســت .اصــوالً دکتــر ظریــف ماننــد غالــب دانشپژوهــان
روابــط بینالملــل ـ چنانکــه در فصــل هفتــم کتــاب خــود دوران گــذار روابــط بینالملــل در جهــان
پســاغربی مینویســد ـ معتقــد اســت تحــول و جابهجایــی قــدرت در نظــام بینالملــل موجــب تضعیــف
ژئوپلیتیــک آتالنتیکمحــور 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.

 .۶نتیجهگیری
آینــدة قــدرت بــه میــزان زیــادی از ســمت کشــورهای غربی بــه قطبهــای جدیــدی ،همچون کشــورهای
شــرق آســیا و نیــز قدرتهــای نوظهــور ،انتقــال خواهــد یافــت .درحــال حاضــر،ایــن مســئله در بُعــد
اقتصــادی بســیار محقــق شــده اســت و در آینــده نیــز ،بــا توجــه بــه نــرخ رشــد قدرتهــای درحــال
ظهــور ،افزونتــر نیــز خواهــد شــد .در بُعــد سیاســی نیــز ،قدرتهــای درحــال ظهــور بــا همگــرا کــردن
سیاسـتهای خــود از طریــق روابــط دوجانبــه و چندجانبــه درصــدد برآمدهانــد کنشــگری بیشــتری را در
عرصــة سیاســت بینالملــل 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
راهبــردی ایــران بــا گــروه بریکــس را توجیــه میکنــد .ایــن عضویــت میتوانــد درنهایــت ایــران را بــا
چیــن ،روســیه ،هنــد ،برزیــل و حتــی آفریقــای جنوبــی متحــد کنــد؛ ســناریویی کــه از قــدرت تهدیــد
امریــکا علیــه ایــران میکاهــد و درعیــن حــال بــه کمرنــگ شــدن قــدرت امریــکا در خلیجفــارس و
خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا تقویــت پیوندهــای سیاســی و اقتصــادی ایــران بــا
اعضــای بریکــس ،خصوصــاً چیــن و روســیه ،منافــع ایــن کشــورها بههــم گــره میخــورد و درنتیجــه
روســیه و چیــن را وامــیدارد بــه اختاللهــای متخاصــم خارجــی کــه منجــر بــه برهــم زدن ثبــات
در ایــران میشــود ،بیتفــاوت نماننــد .درمجمــوع همکاریهــای فزاینــدة چیــن و روســیه و تمایــل
آنهــا بــه مقابلــه بــا نفــوذ امریــکا در خاورمیانــه ،ایــران را بــه همــکاری بیشــتر در ایــن ســازمان ترغیــب
میکنــد تــا بــا بهرهگیــری از ایــن تــرس ژئوپلیتیکــی دو کشــور ،بــه اهــداف منطقــهای خــود کــه بــر
محــور تضمیــن امنیــت منطقــه ای اســتوار شــده اســت ،نزدیــک شــود .تالشهــای بریکــس در راســتای
ایجــاد نظــام بینالملــل چندقطبــی و مبــارزه بــا جهــان تکقطبــی ،فرصتهایــی را بــرای همــکاری
ایــران بــا ایــن گــروه بهوجــود م ـیآورد.
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بــر اســاس نظریههــای موازنــه ،هیــچ کشــوری نمیتوانــد در نظــام بینالملــل تکقطبــی بــه
مخالفــت بــا تکابرقــدرت بپــردازد ،مگــر اینکــه تصمیــم بگیــرد خــود را منــزوی کنــد .عضویــت در
بریکــس بــه ایــران کمــک خواهــد کــرد تــا بتوانــد مخالفــت خــود را بــا امریــکا تــداوم دهــد ،بــدون اینکــه
منــزوی شــود .درضمــن ایــران میتوانــد بــا پشــتوانة جدیــد امنیتــی ـ اقتصــادی کــه از راه عضویــت
در بریکــس کســب میکنــد ،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
مزیتهــای اقتصــادی از طریــق تأمیــن ســرمایه و فنــاوری و بهویــژه تجــارت بــا اعضــای بریکــس از
طــرق غیــردالری ،در شــرایطی کــه امریــکا از برجــام خــارج شــده ،فرصــت دیگــری بــرای ایــران اســت.
درنهایــت کســب مشــروعیت بینالمللــی بــرای مخالفــت بــا امریــکا از طریــق یکپارچــه و همســو شــدن
موضــع ایــران و بریکــس و کســب قــدرت نــرم بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب از طریــق متحــد
شــدن بــا تمدنهــای غیرغربــی اعضــای بریکــس مزیــت دیگــری اســت کــه ایــران میتوانــد از طریــق
همصدایــی بــا بریکــس بهدســت آورد .هــر چنــد بایــد صبــر کــرد و دیــد آیــا جمهــوری اســامی ایــران
میتوانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد.
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