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 و بررسی وضعیت اقتصادی گروه بریکس معرفی
 (BRICS) 

 

 1شبانه مرسل صدیقیان :نگارنده

 چکیده
 بهه ،دیگهرهم کشورها بهه ییِشبکه ارتباطاتِ ها واقتصاد گیِهپیوستهمهعصر ب در

که به تنهایی  به خوبی آگاهند ،های نوظهورقدرت توسعه و های درحالِخصوص کشور
 ةظهور سعی دارند به نوعی پایهای نواقتصاد .توانند در معادالت جهانی اثر بگذارندنمی
 ،سهران برخهی اک کشهورها ،ملحهو ایه  به ی نظام اقتصاد جهان را طراحی کنند؛ اصل
مدیریت جههانی جهت  ند تا درا تر به دنبال نظام اقتصادی جدیدیبیش ،بریکس مانندِ
گیری شهکل ،روی ا اک ؛بهره ببرند اک آن ،یافتههای توسعهخواهی کشورمبارکه با کیاده و

 گونه کشهورها بهرای حرکهت جمعهی ومبی  تمایالت ای  ،بریکس مانندِ یوکارهایساک
 باشد.مشترک می
پنجم کهل اقتصهاد یه  نیمی اک جمعیت حال حاضهر دنیها و تقریباً، که ای  گروه

ههان جمالی  ی وبه منظور باکساکی ساختار اقتصاد را عزم خود ،جهانی را دراختیاردارند
بهه  اما ؛رو خواهد بودهروب با مشکالتی نیز گروه بریکس در ای  مسیر که ،اندجزم کرده

 مهود وبریکس همه مشکالت پیش رویش را رفع خواهد ن ،گراننظر بسیاری اک تحلیل
 .بریکس خواهد بود ةده ،آینده ةده

ک مطالعهات آوری مطالب با استفاده اسعی شده است تا با جمع ،رو تحقیق پیشِ در
د ندهشان مینتایج تحقیق ن ،به بررسی ای  گروه بپرداکیم ،با روش توصیفی اسنادی و

ا ثر خهود راعضهای مه  سهاکی کهرده وکه درحال حاضر بریکس سعی دارد که ساختار
دسهت  ههای الکم را درتمهام اهرم دههی کنهد ونظم دهی وداخل ساکمان در و، تقویت
ابهت رق وده وامها بهدون شه  رقابهت سهنگی  به ؛ظهور کنهد ،کمتا بتواند کم ،داشته

 .یاسی را هم به دنبال خواهد آورداقتصادی رقابت س

صهندو  ، ، بانه  جههانی، نظهام اقتصهادی، بریکسبری  گانِ کلیدی:واژه

  .های نوظهور اقتصادیقدرتو  المللی پولبی 

                                                                                          
 اقتصاِد پوهنتون غالِب هراتپوهنځی کادر علمی  1
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 مقدمه 
و  وینطقههمدر دو سهط   ،اقتصادی و نظامی ،معادالت سیاسی ةتحوالت سریع و شتابند و رییتغ
جهانی  ةرصگاه خود در عجای ها بنا به نیاکها و ضروریاتِباعث شده است تا امروکه کشور ،المللیبی 
 تر حرکهت کننهد.کاری و تعامل بیشبه سوی هم ،گرایی و امنیت گروهیهای همارچوب نظریههو چ

دی های اقتصهابریکس یا سهاکمان قهدرت کند.های جدیدی را رقم میپیمانیخود هم ةای  امر به نوب
های ظریههنارچوب هههای اخیهر در چهایی است که در سالاک جمله همی  نهادها و ساکمانر، نوظهو
ونی شرایط  گذار کن در و؛ است جمعی بنا به ضروریات اقتصادی شکل گرفتدسته گرایی و امنیتِهم

یهق تشهکیل نهد تها اک طرن اآکدام به دنبال هرهای اقتصادی مطرح قدرت ها وکشور ،حاکم برجهان
انی نوی  جه ظمِگاه خود را در نجای وی،منطقه المللی واقتصادی بی  های سیاسی وبلوک اتحادیه و

 ةتر جنببیش در حال حاضر که های نوظهورلی  تشکُا تحیکم نمایند. یکی اک بیش اک پیش تقویت و
، چی  وافریقای ، هند، روسیهکیلاشامل پنج کشور بر ،ای  گروه. است »بریکس» ،اقتصادی دارد گروه

 گردد.جنوبی می
 ههان جاقتصهاد ، کارشناسهاننظریهات که براساس  ،ضرورت ای  تحقیق به حدی است اهمیت و

آن  کهه مطالبهات ،باشهدالملل میاقتصاد بی  ةنیرومند در عرص گیری بلوکی نسبتاًشاهد شکلاکنون 
تری بهرای رنه رالملل نیز خواهان حضور پُسیاست بی  ةعرص رکه دبل؛ اقتصادی نخواهد ماند صرفاً
 قتصاد جهان دراقدرت درصد  30 تقریباًست که ا جا پیدانآقدرت ای  گروه اک  باشند.آفرینی مینقش
 ای  گروه قرار دارد. اختیار

در ای  کمینه تحقیقات کیهادی صهورت  ،ی که گروه بریکس در اقتصاد جهانی داردبه لحا  اهمیت
به بررسی وضعیت اقتصادی گروه بهریکس  1392سال  پور درهادی سلیمان ،ور نمونهطکه به ،گرفته

وضهعیت اقتصهادی  ،های تحقیق ویکه براساس یافته، استبه نتایج مطلوبی دست یافته  پرداخته و
رود که ای  چنان انتظار میهم؛ است بهبودبه  عضو رو یبا نرخ رشد سریع اقتصادی کشورها بریکس

 گیرد. ( جهان سبقت هشت کشور صنعتیگروه به کودی اک گروه هشت )
درحهال  ،سگر ای  اسهت کهه گهروه بهریکبیان ،مده اک تحقیقات متفاوتآدستهب نتایج مطالعاتِ

 یهادتری درک فهو ن، دورچنهدان های نهباشد و درآیندهقدرت اقتصادی میرشدن به ی  قطب پُتبدیل
 امور جهانی پیدا خواهد کرد.

الملهل اقتصاد بی  ةعالقه در حوکمعرفی گروه بریکس برای افراد  ی ،ای  تحقیق رد ههدف عمد
که محقق در ای  تحقیق به دنبهال  ییال اساسی س باشد وو بررسی وضعیت اقتصادی ای  گروه می

گهروه  ،ای  بررسی در ؟ وستا یی گروه بریکس تا کجاآکار ةدامن باشد ای  است که: اهمیت وآن می
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بها  کهه بعهداً ،رقدرت فرض شهده اسهتبینانه منحیث ی  بلوک اقتصادی پُصورت خوشه بریکس ب
 گیرد. بررسی قرار می های تحقیق مورد مقایسه ویافته

ارکیابی  قد وتوصیفی مورد ن - یی به صورت تحلیلیخانهنتایج ای  تحقیق با استفاده اک منابع کتاب
ه بالفعهل گهرو ههای بهالقوه وظرفیت ها وگیتوجه به ویژهبا سعی شده است نهایتاً و قرار گرفته است

 مورد ارکیابی قرار بگیرد. مذکور وضعیت اقتصادی گروه بریکس
ه باک غرب  است برای انتقال مجدد تمدن ی، گروهبریکسگر ای  است که های تحقیق بیانافتهی
رفهاه تر برای افهزایش منصفانه تر وساکی معادالت دنیا به روش عادالنهدگرگونعاملی برای  وشر  

 . اقتصادی کشورهای در حال توسعه
 

  یابی بریکسمعنا
 ه اککه ،های اقتصهادی نوظههور اسهتبری قدرتنام گروهی به ره ،BRICS بریکس به انگلیسی

وبی فریقهای جنها و ، چی ، هند، روسیهکیلابر :های عضوپیوست  حروف اول نام انگلیسی کشورهمبه
ر نهام یهریکس تغیبهبهه  فریقای جنوبی؛ اما پس اک پیوست  اابتدا نام ای  گروه بری  بود . درباشدمی
تصهاد رحال توسعه یها اقد رده کشورهای گی به غیر اک روسیه درهای  گروه هم یچند اعضاهر ؛یافت

ر رگذار بهر امهوثیأ، با نفو  و تفراگیر ،با رشد پرشتاب یهایاقتصاد ةبه واسط اما عموماً ؛نوظهور هستند
 جهان اسهت و گر نیمی اک جمعیتبریکس نمایان .شودها متمایز میاک دیگر کشور ییمنطقه وجهانی 
 .قدرت اقتصادی دنیا را دراختیار دارد 28%
الت عهد دل وتعا ةحال توسعه و برقرارکنندحامی کشورهای در ،ای  گروهی بریکس معتقدند ضااع

 (.124 :1392 )کمانی ؛ بانکی غربی است اقتصادی در مقابله با نظام پولی و
 

 تکامل بریکس  گیری وروند شکل
گذاری گلهدم  سهرمایه ةسسه سهط موت 2001گیری گروهی به نهام بریه  در سهال شکل ةاید
 ،ونیهلاجهیم  های برتر مطهرح گردیهد.قدرت بینی وضعیت اقتصادی جهانی و، به منظور پیشساکس
مهی  اجهالس 61 رد کهار بهرد وه اقتصادی ب ةبار نام مخفف ای  گروه را در سر تیتر ی  روکناماولی 

چهی   ، هنهد وکیهل، روسهیهاهای برکشهور ةوکرای امهور خارجه ،مجمع عمومی ساکمان ملهل متحهد
رگهزار بالی جههان ام مارتباط به اصالح نظ در یهایاجالس بعداً گوهای مقدماتی را آغاک کردند.وگفت

 کردند. 
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نشان  ک خودبه منظور عضویت در گروه بری  ا 2010های فراوانی در سال فریقای جنوبی تالشا
رک برگهزار ویهودر نی 2010سهپتامبر  21های عضو در نشستی کهه در کشور ةداد و وکرای امور خارج

ه جنهوبی به فریقهایکردند. عنوان بری  پس اک پیوسهت  افریقای جنوبی موافقت عضویت اگردید، با
 (. 143 :1392 پور؛)سلیمانر نام یافت یبریکس تغی

 

 گروه بریکس  یاعضا

 
 

 زیل ابر

بانه   المللهی پهول ویکی اک کشورهای امریکای التی  براسهاس گهزارش صهندو  بی  ،کیلابر
ن اک تصادی جههایاکدهمی  قدرت اق نهمی  اقتصاد بزرگ جهان اک نظر برابری قدرت خرید و  ،جهانی

چهون مه را یمهمه تیار، که اقالم صادمتنوع استدارای اقتصاد  براکیل .وستد باکار استنظر نرخ داد
 . داردوسایط نقلیه  ، قهوه، سویا وفوالد

 ؛ی بهودهی رشهد پرشهتاب اقتصهاداکهه داریی است صادیهای نوظهور اقتاک جمله کشور ،براکیل
یکهی اک  بهه ولهی فعهالً؛ های جهان بودهدارتری  قرضیکی اک بزرگ ،سی سال گذشته طوری که در

 .های جهان تبدیل شده استدهندهقرضه
 

 روسیه 

اقتصهاد  روسهیه دارای .های اوراسهیا اسهتکشور ءجز اروپای خاوری سیای شمالی وآ کشوری در
عهی اروپها را گهاک طبی %25نفت در جهان مشههور اسهت و  ةکنندتولیدکه به دومی  ،محور بودهانرژی

 ده ودنیها محسهوب شه هایهکننهدتولیدتهری  کنهد. یکهی اک بزرگمی  میأپروم ت کگاتوسط شرکت 
 .امریکا در اختیار دارد کا قدرت نظامی دنیار را بعددومی 
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 هند 

ده ختصاص داجمعیت جهان را به خود ارکشور پُکه لقب دومی  است، سیاآ ةکشوری در جنوب قار
قهدرت  .باشهدچهارمی  اقتصاد بزرگ جهان را اک نظر قدرت خرید می ،براساس نرخ رشد سریع. است

سط کایی توهای اشتغالتری  کمینهکه بیش ،رددگمی تر به سکتور کراعت براقتصادی ای  کشور بیش
ه ی ملقب شدفرهنگ ل تنوعات قومی وکمان به دلیعنوان ملت رنگی  به شود ومی  میأای  سکتور ت

 است.
 

 چین 

 اقتصهاد بهزرگدومی  جمعیت جهان بوده ورکشور پُاولی  است. آسیا ةکشوری در شر  قار ،چی 
رحهال د ر کرده ویتندی تغیاقتصاد چی  در ای  اواخر به  دهد.ر قدرت خرید تشکیل میجهان را اک نظ
ظهر ، چهی  اک نچنان ادامهه یابهدهم ،اگر رشد کنونی چی  ،گرانبینی تحلیلبراساس پیش .رشد است
ورت شور به صکای   و ؛تری  اقتصاد فعلی جهان استیعنی بزرگ ،، درحال رسیدن به امریکااقتصادی
 . مبدل خواهد شدتر در منطقه  به مراتب قوی ینیروی
 

 افریقای جنوبی 

 سهنتی و ةنهدوگای اقتصاد اکشوری است دار. باشدمد متوسط میآدر با ،کشوری در جنوب افریقا
سهوم صهادرات داری ی دام کشهاورکی و .باشهدطال در جهان می ةتری  تولیدکنندبزرگکه  ،صنعتی

 دهد. فریقای جنوبی را تشکیل میا
 

 اهداف گروه بریکس 
خواهند معماری یمگروه ای   ،گرانتحلیل ةکه به گفتتا جایی ؛دارد ییهپرواکاناهداف بلند ،بریکس
به ویژه اک  ،ترتر و منصفانهسیس و ایجاد نظم جهانی عادالنهأتهدف اصلی . دنایجاد کن ییجهانی تاکه

 .باشدمی المللی کنونیهای مالی بی طریق اصالح نهاد
 :اکاندسایر اهداف گروه بریکس عبارت

 ر کس و سایاصالح ساختار اقتصادی و مالی جهانی با افزایش وکن اقتصادی کشورهای بری
 ؛های درحال ظهوراقتصاد

 ؛المللیها و اصول قوانی  و قواعد بی تقویت استاندارد 

 ؛کاری و مشارکت در سط  گستردهتعامل و هم 
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  ؛اقتصادی در جهانگروه حامی کشورهای درحال توسعه اک طریق برقراری عدالت  

 ؛های عضوافزایش مبادالت تجاری بی  کشور  

 ؛امریکا گی اقتصادی به اروپا وهکاهش وابست  

 ههانی ویهر مناسهبات اقتصهاد جیدرحهال توسهعه بهرای تغ یاستفاده اک پتانسهیل کشهورهای 
 (. 87 :1387؛ )استیگلتزکردن آن ترعادالنه

 

 ها در بریکس اهداف متفاوت کشور
 ؛جهان اقتصاد لوژیتکنا قطب به شدنتبدیل د:هن  

  ؛جهان کردن شرکایی در راستای ارتباطات خود دربه دنبال پیدا ن:چی 

  ؛المللیبی  ةگی و حضور در صحنهیافتبه دنبال توسعه ی:افریقای جنوب  

 دورو و ورهاکشه ای  تجربیات اک استفاده و شوروی فروپاشی اک بعد  خسارات جبران ه:روسی 

  ؛جهانی تجارت ةجامع به

 س اقتصههادی در جهههان در قالههب بههریک ةگههاه مناسههبی در عرصههجاینمودن پیههدا :برازیللل

  (. 21: 1386 ؛)پوراحمدی

 

 عضویت افریقای جنوبی 
تهر بهه دلیهل نقهش میلیونی بیش 50با جمعیت  ،فریقای جنوبیاچون پذیرش کشوری هم اساساً

چهرا ؛ آن اقتصادی تا قدرت ،ا بوده استفریقا ةش در قارا ییای  کشور و نفو  منطقه دیپلماسی فعالِ
 ست.ا فریقاا ةگذار اتحادیای بنیانافریقا اک اعض ةثر درقار که ای  کشور به عنوان یکی اک کشورهای م

گهروه  ،الملهل پهولصندو  بی  ،ساکمان تجارت جهانی کشورهای هم سود، ةاتحادی ،در ساکمان ملل
 .ضهویت داردآن ع درفریقهای جنهوبی اکه  ،المللی استهای بی اکجمله ساکمان ،پنج ةبه عالوهشت 

 . شده استجهانی  ةبه ی  پدید شدن آنپذیرش ای  کشور در گروه باعث تبدیل
یس ئن رعنوا هبچی   ه:چنی  بیان کرد ک ،چی  در توجیه پذیرش افریقای جنوبی ةوکیر امور خارج

و  BRIC ةالحا  افریقای جنوبی به ای  گروه موجهب توسهع هک ،عتقد استم BRIC گروه فعلی
 (. 25: 1388 ؛وکانب) کاری اقتصادی نو ظهور خواهد شدتسهیل هم
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 بررسی وضعیت اقتصادی گروه بریکس 
تهوان اکطریهق یی ایه  گهروه را میآکهار اهمیت و ؟ستا یی بریکس تا کجاآکار اهمیت و ةدامن

ا به نه  جههانیمار باآبنا به  ای  گروه که طوری ؛تر درک کردبررسی وضعیت اقتصادی ای  گروه به
یهد ناخهال  درصد تول 25درصد تجارت جهانی و  15 مالی جهان و درصد اک منابع 40داشت  دردست
گرفتهه ظهر اگر ی  مجموعه در ن ؛باشدگرفت  اک هفت کشور صنعتی جهان میدر حال پیشی ،داخلی
گهذاری بهریکس در ثیرأت ةدامنه ،رواکایه ؛ شوندجهانی محسوب می ةتری  عضو جامعمندثروت ،شود

 (.95 :1382؛ و دیگران )اسمیت ستا معادالت جهانی باال
را  درصهد مسهاحت خهاک جههان30درصد اک جمعیت جهان و بهیش اک 43امروکه دارای  ،بریکس
ارت تجهدرصهد 17درصد قدرت اقتصهادی دنیها و بهیش اک 25بیش اک  هاای  کشور .دهدتشکیل می

 600ن و تریلیهو13 آمار تولید ناخال  داخلی ای  گهروه بههاساس آخری بر جهانی را در اختیار دارند.
اک  وی  طرف  ها اکبودن آنرجمعیتپُ ،کشورهای بریکس ةقابل توجه دربار ةنکت .رسدملیارد دالر می

ادی بهی  چنهی  بهاالتری  رشهد اقتصههم؛ ابع طبیعی و وسعت قابل توجه استطرف دیگر داشت  من
اند کهه رشهد ییکشورها ءجز ،هند و چی  ،براکیلها میان ای  کشور در ،استا دار را های جهانکشور

 د.تری دارناقتصادی سریع
 یاعضهار دیگه رسهی بهوده وشورای امنیت ملل صاحب کُدر روسیه و  چی  کشورِ دو ،سواک دیگر

ت افهزایش ثیرگهذاری را بهه شهدأت کنی وکه قهدرت چانهه ،بریکس نامزد حضور در ای  شورا هستند
 (. 143 :1384 ؛روکنا) دهدمی
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 بریکس ةآیند
شهدن قطبیدغرب به سهمت چن ةاک پارامترهای تحت سلط هاپالیسی یریاقتصاد جهانی در حال تغ

 ،کننهدیمطور خاص در ای  مسیر حرکهت هب ،های مختلفقارهاقتصادی در  رهای نوظهواست. قدرت
گونه تحلیل ا ای وضعیت بعدی بریکس ر ،امور کارشناسانِ کرد بوده ونماد ای  روی ،که گروه بریکس

 :اندکرده
 
  درصدی گروه بریکس از اقتصاد جهان تا ده سال آینده  50سهم 

 ،بهریکس کشهور عضهو پنجحجم اقتصاد  ،آتی ةرود در طول ی  دهانتظار می ،وردهاآبراساس بر
ا بهه خهود رسوم اقتصاد جهان گروه بریکس حجم ی  ،حال حاضرردرصد افزایش یابد. د 20بیش اک 

جمی بهال  بهر رود ای  گروه حانتظار می ،2030های سال در اما ی  دهه بعد و؛ اختصاص داده است
 (.76 :1392؛ کمانی)درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده باشد  50

 
  های غربی چالش بزرگ اقتصاد ،گرفتن بریکسقدرت 

ان ارشناسککه تمامی  ،امری حتمی است ،نزدی  ةافزایش سهم بریکس اک اقتصاد جهان در آیند
 .گذارندالمللی برآن صحه میبی  ةعرص
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؛ چهرا اسهت هاای  کشورمتحدان اروپایی  مریکا واهای امروک تری  چالشیکی اک مهم ،لهأای  مس
ی مل کشهورهاعابتکار  کاهد وجهان می داقتصا غرب بر ةکه تداوم ای  روند به وضوح اک قدرت سلط

 (.123 :1388 ؛سیمبر) دهدعضو بریکس را افزایش می
  
 های کشورهای عضو بریکس ترین برنامهمهم ،تجاری تسهیل تبادالت مالی و 

رای بهتهالش  های تجاری وکاهش محدودیت ،های آتیای  گروه در طول سال ةتری  برناممهم
 . شدن به ی  الگو برای دیگر کشورها استتبدیل

ات اقهدام ،های اخیهر، در سهالدر راسهتای تسههیل تبهادالت تجهاری ،کشورهای گروه بهریکس
رار قهستور کار دهان در ج بانکی کنونی حاکم بر گی به نظام مالی وهی را برای کاهش وابستیگسترده
  کانهال یهایجهاد  ، افزایش سهم ارکههای ملهی اک تجهارت و. ایجاد سیستم پرداخت مستقلاندداده

؛ پور)سهلیمان تهای بریکس در ای  کمینه بوده اسهتری  برنامهاک جمله مهم ،مستقل تبادل اطالعات
1392: 18). 
  

  نقش ترکیه در تقویت گروه بریکس 

ست. حضور اهای اخیر دعوت شده اجالس در ،بر منطقهره عنوان شری  استراتیژی  وترکیه به 
 ترکیه در ای  اجالس باعث تقویت ای  بلوک خواهد شد.

های رفهت سیاسهتنقهش بسهیار مهمهی در پیش فریقای جنوبی اسهت واترکیه اک شرکای مهم 
. حضور ترکیه مندی برخوردا ر استاقتصادی قدرت چنان ترکیه اک سیاستهم خارجی ای  کشور دارد.

 کنداهم میفر ی را با کشورهای عضو بریکستربیش ، باعث تعمیق روابط تجاری هرچهای  گروه در
 (. 224 :1383؛ دولتشاهی)
 

 های فراروی بریکس چالش

ه کهههای پهیش رو داشهته بعضی چالش ،جهانی ةهای موجود در عرصبا داشت  فرصت ،بریکس
  :کشانددی ای  گروه را ممک  به تهدید بقدرت اقتصا

حالی . ای  درباشداک جمله اهداف اعضای بریکس می ،فریقااروابط تجاری با  تقویت مناسبات و. 1
ریقها ی  در افترش چهنفود رو بهه گسه مثالً ؛رو شده استاست که ای  موضوع با برخی انتقادات روبه

کشهی اک رهمعتقدند که چی  قصد به یبعض شده است وهای ای  کشور رفت  فعالیتال موجب کیر س
 ؛پروراندفریقا را در سر میا ةهای قارکشور
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رفت  تعهادل در ایه  موجب اک میهان ،مد میان کشورهای عضو گروه بریکسآتفاوت فاحش در. 2
 ؛(123 :1388؛ والرشتای )گروه خواهد شد 

 نوک توافقاما ای  کشورها ه ؛حال رشد استگروهی بریکس به سرعت در تجارت درون چه. اگر3
 ؛جدی خواهد شد أ چالشای  خود منش. انددیگر امضا نکردهبا ی  را تجارت آکاد

 ر شرایط ودرات ینیز تغی گذاری خارجی و، عدم جذب سرمایههای موجود اقتصادیوجود بحران. 4
ایجهاد  ای  کشورها خلل اساسیها ممک  در روند رشد نآکاهش  افزاری توسعه وهای سختشاخ 
 ؛(45 :1394؛ کارانو هم )ایزدی کند
ایجهاد بانه   غربهی وغیر ةبدبینی به اهداف بریکس در حرکت به سمت ترویج الگوی توسهع. 5
 ؛(15 :1390 ؛)خضری ممک  مشکالتی را به ای  گروه ایجاد کند توسعه
های ری  کشوا کمردم بعضی ا های طبقاتی کیاد، که اک فاصلههای عضومعیارهای نابرابر کشور. 6

 (.127 :1383؛ )دولتشاهی عضو برخوردارند

 

 گیری نتیجه
 ی جنهوبیو افریقها براکیهل، ، هند، چی متشکل اک کشورهای روسیه ،ساکمان نوظهوری ،بریکس

 .ده اسهتشه ی اک اقتصاد جهانی تشکیلالمللی جهت مدیریت بخشبی  ةنامبراساس ی  تفاهم. است
تهری  یشکشهورهای عضهو بهریکس ب .استفوالد بوده  و اقتصاد ةتر بر حوکها بیشهدف ای  کشور

 ههدایت و دارسهردم به عنهوان براکیل اند.به عهده داشته فروش باکار جهانی فوالد نقش را در تولید و
گذشهت  لهذا بعهد اک؛ داشهتفهوالد، نقهش مهمهی  ةکنندبخش اک گروه کشورهای تولید مدیریت ای 

 ،توجه قرار گرفالمللی مورد تل بی ئمسا سایر در و چندسال گروه کشورهای بریکس توسعه پیدا کرد
 کند.المللی به عنوان ی  قدرت جهانی فعالیت میبی  ةعرص حال حاضر در که در

روه گادی ای  اک نظر توان اقتص است وا گروه بریکس اک لحا  جمعیتی نصف جمعیت جهان را دار
، کندرا تولید می تولید ناخال  داخلی جهان درصد 25چنان هم؛ درصد اقتصاد جهان را دارد28 حدوداً

مریکها اکه اقتصاد در ای  بی  با توجه به ای  .گیر ای  گروه استچشم ةتوسع ةدهندکه ای  امر نشان
حضهور  و کس جهت رقابت، کشورهای عضو بریکشورهای جهان داشته رد ثیرگذاری مهمیأت نفو  و

دت وحه و تهربیش یتند با هدف حمااهای  گروه را تشکیل داد ،عدم توجه به امریکا در باکار جهانی و
 . ها بوده استبردن شکاف طبقاتی ای  کشوربی  اک کشورهای درحال رشد و
  :شامل ای  موارد بوده است ،توجه بریکس محورهای کلی موردِ

 ؛تجاری بی  کشورهای عضوافزایش مبادالت -
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 امریکا؛ ی اقتصادی به اروپا وگهکاهش وابست- 
 ؛.های غربیارکی در برابر نهاد ة خیر یل بان  توسعه وتشک -
 ؛ایجاد روابط با جنوب-
 ؛ر مناسبات جهانییتغی های کشورهای درحال توسعه برایاستفاده اک پتانسیل -
 ؛گیههای در حال ورشکستکشوررساندن به ثر در یاریایفای نقش م  -
  .سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی هایثیرگذاری مثبت بر بحرانأت -
 

 ها سرچشمه

نشهر  هران:تة مسعود کرباسیان. ترجم .تجارت منصفانه برای همه .(1387) .جوکف ستیگلتز،. ا1

 .چشمه

 ةترجمه. ویکمبیسلت ةالملل درسداقتصاد سیاسی بین. (1382) .دیگران ، روی واسمیت. 2

 مخاطب. :نتهرا اهلل طالبی آرانی.روح حاجی یوسفی و امیرمحمد

 :رانههت«. ایتالف ناتمام بریکس. »(1394) .، مصطفیمطهری خوشینانی ؛، جهانبخشایزدی. 3

  .31ة شمار. ة هشتمدور .المللمطالعات روابط بی  ةنامفصل

 :. ایههرانعبدالحمیههد حیههدری ةترجمه .های بللزرگقللدرت امریکللا و. (1388). ، بههریوکان. به4

 بردی. مطالعات راه ةکدپژوهش

 :تههران. یرات قدرت امریکایتغ الملل وسیاسی بین اقتصاد(. 1386). حسی  ،پور احمدی. 5

 . مطالعات استراتیژی  خاور میانه های علمی ومرکز پژوهش

 ةنامفصهلتههران: «. آسلیا ةدر منطقلچین  استراتیژی امریکا و»(. 1390) .، رویاخضری. 6

 ی.سیاست خارج

 شاب . . تهران : انتشاراتالمللهای اقتصادی بینسازمان(. 1383) .، طهماسبدولتشاهی. 7

 .دیحسهی  پوراحمه ةترجمه .شدنالملل، جهانیقتصاد سیاسی بینا .(1384) .، جیمزروکنا. 8

 قومس.  :تهران

 ةنامفصهل: تههران«. اقتصلادی بلریکس –انداز سیاسلی چشم»(. 1392). ناصر ،کمانی. 9

  . 1 ةشمار .وهفتمسال بیست .سیاست خارجی

«. الملللدوران گلاار نالام بین های نوظهلور درقدرت. »(1392) .هادی پور،سلیمان. 10

 ة اول. شمار .سال پنجم .روابط خارجی ةنامفصل تهران:
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 سمت. نشر  :تهران .چاپ دوم .متحول جهانی
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