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چکیده
در تاظیم راابط خارجی هر کشوری در

ا تبیین صحیح ا کامل از قدرت

ا توان ملی بهایژه در بعد سیاست خارجی ،ماتضیات ا ایژگیهرای محریط
خارجی ا قا ده ا پارادایم حاکم بر محیط مالاهای ا بیناهمللری ،شرااخت
فرصتها ا آسیبپذیریهای محیلری ا تهدیردهرای موجرود ا بسریاری از
وامل دیگر دارای اهمیت اسرت قراره افریارا برا ایژگریهرای جغرافیرایی،
اقتصررادی ،فرهاگرری ا سیاسرری ،در صررر پرر
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مالاهگرایی ،به یکی از مااطق تأثیرگذار تبردیل شرده اسرت کره افریارای
جاوبی در این مجمو ه ناشی کلیدی دارد این مااهه ضمن بررسی پیشریاه
راابط ایران ا قاره افریاا ،بهدنبال بررسری اهمیرت راابرط ایرران ا افریارای
جاوبی است ا بر این فرضیه اسرتوار اسرت کره گسرترش راابرط برا قردرت
مالاه ای ا در حال ظهور ماناد افریاای جاوبی ،ضمن افزایش ماافع ملی ا
تاویت همکاریهای جاوب ر جاوب ،موجب کاهش فشارهای بریناهمللری ا
کشورهای غربی میشود راش این تحایق ،توصریفی ر تحلیلری اسرت ا در
کاار آن از ماتری

سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نارا قروت ا

ضعف جمهوری اسالمی ایران به فرصتها ا تهدیردهای رابلره برا افریارای
جاوبی پرداخته شود ا از این طریق ،راهکارهایی را بره سیاسرتگرذاران در
رصههای فرهاگی ،اقتصادی ،سیاسی ا اجتما ی ارائه دهد

واژههای کلیدی :افریاای جاوبی ،قدرت های نوظهرور ،ایرران ،مارافع ملری،
راابط خارجی

182

از جارر

سرررد ا رانررق

مقدمه
مناطق ،درحال حا ر یکی از ویهگیهای مهم سیاس .بینالملل بهشتمار متیرونتد
منطقه دسته ای از کشورهاس .که از نظر سیاسی ،وابستگی متقابل داشتته یتا تصتور
احساس هوی .جمعی میکنند که این گونه هستند و یا بته مجموعتهای از کشتورها
اشاره دارد که با ج رافیا و یک ویهگی مشترک یا بیشتر ت مانند سطح توسعه فرهنگ
سیستم بینالمللی میداننتد و معتقدنتد «جهتان در آغتاز قترن بیست.ویکتم ،شتاهد
رخنههای جدید در دول .ت مل.هاس .و چال های جدید ،تحلیلگتران زیتادی را
وادار کرده اس .تا اظهتار کننتد کته ممکتن است .شتاهد ت ییتر از نظتم کالستیک
وستفالیایی به نظم جهانی باشیم که در آن نهادهای منطقتهای ،در پتی ایفتای نقشتی
مهم در حکمرانی جهانی هستند (فارل و دیگران )19 :1390 ،رما ا پتس از پایتان
جنگ سرد مدعی شد که در دورانی که افول توانایی دول .را شاهدیم ،باید «الگویی
فدرالی و همکاری منطقهای و جهانی» جایگزین شود تا از طریق آن بتوان بهتتدریج
«دوران آینده منطقهگرایتی» را نهادینته و بتهعنتوان مستیری مطلتو
)(Rosow,1990: 3-7

پیشتنهاد کترد

اندیشمندان زیادی در مورد منطقه و منطقهگرایی نظر دادهاند و با

عناوینی مانند جهان مناطق (کاتزنشتتاین) ،امنیت .جهتانی برآینتد امنیت .منطقتهای
(بوزان ،آالگاپا و ایو ) ،منطقه گرایی دوم (باگواتی) ،منطقتهگرایتی نتو (ایییتر) یتاد
کردهاند که این حکای .از تبدیل شدن مناطق به کانون مهم سیاس .جهتان دارد نته
اینکه صرفا ًپیشنهادی در این باره باشد که سیاس .جهان چگونه باید باشد (فترای و
اهیگن )217 :1390 ،این مسنله باعث شد تا ب ریسبازص با تثکید بر نق
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یا نهادهای سیاسی ت با هم درپیوندند عدهای از کارشناسان ،منطقهگرایی را ت ییر در

منتاطق و

ت ییرات ساختار بینالملل اذعان کند که «طتی نخستتین دهتۀ پتس از جنتگ سترد،
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ساختار قدرت جهانی بهصورت یک به چهار ( )1+4در آمد که امریکا بهعنوان تنهتا
ابرقدرت و چین ،اتحادیۀ اروپتا ،ژاپتن و روستیه بتهعنتوان قتدرتهتای بتزرگ آن
محسو

میشدند» (بوزان و ویور)207 :1388 ،؛ و عتالوهبتر ایتن در جتایی دیگتر

معتقد باشد« :ساختار اجتماعی و در نتیجه ماهی .کلی روابط میان ابرقتدرتهتا ،بتا
آنچه در فاصلۀ سالهای  1945تا  1989اتفتا افتتاد ،کتامالً متفتاوت خواهتد بتود
و عی .اتحادیه اروپا و یا حتی چین تا بیس .ستال آینتده بتا و تعیتی کته در آن
همانند اتحاد شوروی در یک مو ع برخورد هویتی با امریکتا قترار گیرنتد ،فاصتلۀ
زیادی دارد و احتمال اینکه روابط رقابتی و یا دوستی با امریکا داشته باشتند ،بستیار
بیشتر اس( ».بوزان)19 :1389 ،
منطقه گرایی یا همگرایی منطقه ای دارای فواید متعتددی است .کته از آن میتان
می توان به توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی ،بهرهمندی از مزایتای
تجاری ،اصالحات ساختاری سیاسی و اقتصتادی ،محافظت .و بیمته شتدن ،امنیت.
سیاسی ،افزای
نق

قدرت چانه زنی ،ابزار هماهنگی ،دریاف .و توزیع اطالعات و ایفای

تریبونی اشاره کرد (کالیو )11 :1384 ،در مجموع جلوههای امنیتتی ،رویکترد
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همگرایی منطقهای را میتوان در چند محور زیر خالصه کرد همکاریهای فراملی ت
فروملی ،التها های ملیگرایانه را کاه
افزای

میدهد و امکتانایجتاد یبتات و امنیت .را

میدهد شروع همکاری با زمینههای مالیم میتواند زمینهساز مناستبی بترای

بهرهبرداری سیاسی ت امنیتی باشد؛ همکاریهای منطقهای میتواند بهعنوان یک عامل
بازدارنده درون و بیرون منطقه ای ،عمل کند و به تناسب میزان یبات و میزان ادغتام،
این عامل میتواند ناامنی های درونی و بیرونی را مدیری .نماید؛ همگرایی منطقتهای
دارای درونمایههای امنی.سازی اس .و به مرور بنیادهای امنیتتی درونمنطقتهای را
پیریزی میکند (عبداله خانی)126 :1382 ،
از جمله نکات مثب .دیگر منطقهگرایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :فاصتلۀ
سنتی بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را متیپوشتاند؛ فرهنتگ اجتمتاعی
الزم برای ورود به عرصه تعامالت جهتانی را در کشتورها ایجتاد متیکنتد؛ نتهتنهتا
کشورهای کوچک ،قدرت عرضاندام در منطقه را مییابند ،بلکه قتدرت چانتهزنتی

 184مناطق را در مذاکرات چندجانبه و جهانی افزای

متیدهتد؛ گرچته حجتم تجتارت

درون منطقه در قیاس با تجارت بین مناطق بیشتر اس .اما این امر رورتاً بهمعنتای
وخیم شدن تجارت جهانی نیس.؛ چراکه تجارت درونمنطقهای جتایگزین تجتارت
بینمنطقهای نمی شتود ،بلکته هتر دو از افتزای

تجتارت منتفتع متیشتوند؛ چتون

منطقتتهگرایتتی جدیتتد بیشتتتر بتتر پایتته بتتازار استت ،.نتیجتتۀ آن افتتزای

تجتتارت و

سرمایه گذاری فرامرزی خواهد بود؛ و در حقیق .در این نگرش ،منطقهگرایی همتان
جهانی شدن در مقیاسی کوچکتر اس ،.زیترا منطقته دارای محتدودی .ج رافیتایی
اس( .موسوی)129 :1388 ،
شاید معروفترین معیار برای تعیین یک منطقه ،مجاورت ج رافیایی باشتد؛ بتر
این اساس یک منطقه از مجموعه چند کشور همسایه تشکیل میشود (متولر:1381 ،
 ،)5که در مجاورت ج رافیایی نسب .به یکدیگر قرار دارند (لتی نتور)201 :1383،
عالوهبر عامل ج رافیا میتوان منطقهها را براساس ستطح بتاالی تعتامالت سیاستی،
بدون سوءنی( .همانند اتحادها یا همکاریهای امنیتتی دستتههتای منطقتهای) و یتا
م ر انه (همانند مسابقات تسلیحاتی یا جنگ) باشد باری بوزان بتا مبنتا قترار دادن
این معیار مفهوم «مجموعههای امنیتی» را پیشنهاد میکنتد (متولر )7 :1381 ،از ایتن
دیدگاه «منطقه» بهمعنتی شتبه سیستتم مشتخص و مشتهوری از روابتط امنیتتی بتین
مجموعهای از دول .ها اس .که از لحاظ ج رافیایی نزدیک یکدیگر باشتند (بتوزان،
 )213 :1378لائیسسک ن اری و صا یا سصشپیگ نیز منطقه را به عنوان نظام تابعه در
سیاس .بینالملل مطرح میکنند
اینان قبل از هر چیز به ترسیم عرصههای سیاس .بینالملل پرداخته و آن را بته
سه عرصه جهانی ،منطقهای و کشوری تقسیم میکنند بر این اساس سته نتوع نظتام
مسلط ،تابعه و داخلی شکل می گیرد نظام تابعه ،روابتط متقابتل را در درون منطقته
شامل خواهد شد ،این درحالی اس .که نظام داخلی شامل کشور و ستازمانهتای آن
اس( .قاسمی )185 :1384 ،در نتیجه منطقه ،نواحیای از جهان اس .که واحتدهای
تشکیل دهنده آن ،از لحاظ ج رافیایی در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و امور مربوط
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اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و نظامی تعریف کرد؛ البتته ایتن تعتامالت ممکتن است.

به سیاس .خارجی آنها به یکدیگر مرتبط اس .فعالی.ها و اقدامات دیگتر اعاتای
مشارک .کننده در منطقه از مت یرهای تعیینکننده سیاس .ختارجی واحتد منطقتهای
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بهشمار می رود در حالی که ممکن اس .اعاتایی از منتاطق ختاص ،دارای عالیتق
خار از منطقه باشند ،اما در درجه نخس .عالقه ویهه آنها مربوط به مستائل منطقته
اس .و در شرایط معمولی تا زمانیکه جایگتاه دائمتی ختود را در منطقته بتهدست.
نیاورده یا نتوانند آن را حفظ کنند ،قادر به دستتیابی بته موفقیت .در ستایر نقتاط یتا
مناطق نخواهند بود از دید کانتوری ،منطقه بهصورت ترکیبی از نزدیکی ج رافیتایی،
درجه باالی تعامالت ،چارچو های نهادی و هوی.های فرهنگی مشتترک تعریتف
میشود منطقه گرایی برحسب درجه انسجام اجتماعی (زبان ،قومی ،.نهاد ،فرهنتگ،
مذهب ،تاریخ ،آگاهی از میتراث مشتترک) انستجام اقتصتادی (الگوهتای تجتاری و
مکمل بودن اقتصتادی) یکوتارچگی سیاستی (نتوع رژیتم و ایتدئولوژی) و انستجام
سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقهای) مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد
قدرت منطقه ای مفهومی اس .که پس از پایان نظتام دوقطبتی مطترح شتد در
نظام سلسلهمراتب جهانی ،قدرتهتای منطقته ای بتازیگرانی هستتند کته جایگتاه و
کارکردشان حتائز اهمیت .فتراوان است .صیایندمس صاد مس ،1از محققتان ایتن حتوزه

مطالعاتی ،برای قدرت منطقهای چهتار مشخصته تعریتف متیکنتد :التف) بتهلحتاظ
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ج رافیایی در بخشی از منطقه معینی قرار گیرد؛

) قادر به مقابله با هرگونه ائتالف

سایر دول.ها در منطقه باشد؛ ) نفتوذ بتاالیی در امتور منطقتهای داشتته باشتد؛ د)
به واسطه منزل .و اعتبار منطقه ای ،پتانسیل تبدیل شدن به قدرت بتزرگ در مقیتاس
جهانی را داشته باشد

)(Flemes, 2007: 10

قدرت منطقهای بتواند در نق

همچنین بهنظر ن کسسشان

بترای اینکته

رهبر منطقهای عمل کند ،باید حائز چهار پتی شترط

 -1پویاییهای داخلی در اقتصاد و سیاس.؛  -2تمایل؛  -3ظرفی .پتذیرش رهبتری
منطقه؛  -4پذیرش منطقته از ستوی همستایگان منطقتهای ختود بتههمتراه پتذیرش
فرامنطقتهای را دارا باشتد

)(Schoeman, 2003: 353

دصنید سرلیمدزس 2از دیگتر محققتان

مو وع قدرت منطقهای ،در تعریف و تمییز قتدرتهتای منطقتهای از چهتار معیتار
اساسی استفاده میکند

1. Østerud, Øyvind
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2. Daniel Flemes

جدول شماره ( .)1مؤلفههای قدرت منطقهای از دیدگاه فلیمز

1

شرایط کلی اجزای مهم
طرح ادعای رهبری

2

منابع ضروری قدرت

3

ابزارهای سیاست خارجی

4

پذیرش از سوی دولتهای ثالث

شرایط کلی اجزای مهم
رهبری امنیت و ثبات منطقه
رهبری رشد و توسعه اقتصادی منطقه
مادی :نظامی ،اقتصادی ،فنی ،جغرافیایی و...
غیرمادی :اصول اخالقی ،ارزشها ،هنجارها و...
اجباری (مادی یا غیرمادی)
ترغیبی (مادی یا غیرمادی)
دولتهای منطقه
قدرتهای ذینفوذ فرامنطقهای

منبع( :قنبرلو)60 :1388 ،

در پرتو منطقهگرایی و اجرای سیاس.های یادشده در دو دهه گذشته ،جهتان شتاهد
ایجاد بلوکی از کشورها با عنوان قدرتهای نوظهور اس .که رشد اقتصتادی بتاالیی
داشته و به قطبهای اقتصادی جدیدی در جهان تبدیل شدهاند کته ابتتدا در منتاطق
پیرامونی خود (چین در آسیای جنو

شرقی ،هند در جنو

آسیا ،روسیه در حتوزه

افریقا) ایفای نق

کردهانتد ،امتا بتهتتدریج خواهتان ایفتای نقت

بیشتتر در ستطح

فرامنطقهای شدند و ستوس بتا ائتتالف بتا همتدیگر در بلتوکهتایی ماننتد ستازمان
همکاری شانگهای ،گروهایبستا (هنتد ،برزیتل و افریقتای جنتوبی) بریتک (برزیتل،
روسیه ،هند و چین) و در نهای .بریکس (برزیتل ،روستیه ،هنتد ،چتین و افریقتای
جنوبی) از سویی توانمندی های خود را به رخ دیگر کشورها ازجمله ایاالت متحتده
کشیدند و از سوی دیگر در نق

آلترناتیو نظام بینالملتل و صتدای جنتو

مطترح

شدند
ائتالف بریکس در دو پدیده و عامل اصتلی ریشته دارد :پدیتده نخست .رشتد
اقتصادی این کشورها بهویهه افزای

ذخایر ارزی آنها در سالیان اخیر است .کته بته

آنها اجازه بازیگری در مناسبات مالی و پولی بتینالمللتی را داده است .پدیتده دوم
ماهی .دگرگونی و ت ییری اس .که در ذات سیاس .بتینالملتل بتهطتور عتام و در
دوران پس از جنگ بهطور خاص وجود دارد این ت ییر و دگرگونی با نگترشهتای
ویههای در بین بازیگران کنونی و عمده روابط بتینالملتل همتراه شتده و ترکیتب و
رقاب .با مرزهای مشخص و محدود ،برجسته بهنظر میرسد این قتدرتهتا تتالش
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خواهند کرد تا در شرایط عدم تمایل ایتاالت متحتده بته متداخالت غیر تروری از
امکان شکل دادن به محیط استراتهیک خود بهره بگیرنتد ازآنجاکته مهتمتترین نیتاز
قدرتهای در حال ظهور ،تتثمین منتابع ختام ،انترژی و بازارهتای ختارجی است،.
مناطقی که دارای بیشترین منابع و بزرگترین بازارهای تجاری هستند ،بی

از ستایر

مناطق در معرض رقاب.های جدیتد خواهنتد بتود در وجته دیگتر از رقابت.هتای
ژئوپلیتیک ،کاه

تسلط ایاالت متحده بر مناطق جهتانی ،بلنتدپروازی قتدرتهتای

منطقهای و سایر قدرتهای بزرگ را در مناطق ویتههای ماننتد خاورمیانته و آستیای
شرقی ،افریقا و امریکای التین تحریک خواهد کرد همانگونه کته گتزارش مشتهور
اقتصاددانان گلدمن ساچ نشتان داده است ،.بخت

مهمتی از نگرانتیهتا در جامعته

امریکا ،به رشد سریع اقتصادهای درحالرشد در آسیا بازمیگردد طبق این گتزارش،
چین در سال  ،2027جایگزین اقتصاد امریکا خواهد شد و گتروه بتریکس تتا ستال
 ،2032اقتصادی بزرگتر از گروه هش .خواهند داش .این گروه از کشتورها ،بتین
سالهای  2000تا  30 ،2008درصد در رشد اقتصاد جهانی سهم داشتند درحتالیکته
یک دهه قبل ،سهم آنها  16درصد بود و پی بینی میشود تا سال  2050نزدیتک بته
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 50درصد از داراییهای بازارهای جهانی ،متعلق به ایتن گتروه از کشتورها خواهتد
بود
در جنو

افریقا ،افریقای جنوبی پس از آپارتاید توانسته است .توانتایی و اراده

ایجاد و حفظ رژیم منطقهای را به نفع همگان شکل دهد و از سوی دیگتر نیتز بقیته
کشورها ،از این کشور خواستهاند تا نق

قدرت چیره بیخطر را بازی کند (هتنته و

دیگران )300 :1391 ،با پایان جنتگ سترد ،فروپاشتی نظتام آپارتایتد و ت ییتر نتوع
ایدئولوژی سیاسی ،هوی .سیاسی افریقای جنوبی و نوع سیاس .اعالمتی و اعمتالی
آن نیز دگرگون شد و سیاس .گذاران به بازتعریف مسائل امنیتی خود پرداختند و بتا
از بین رفتن عوامل اصلی اصطکاک در جنو

افریقا و روی کار آمدن یک حکوم.

مردمی در افریقای جنوبی به رهبری کنگتره ملتی افریقتا ،نگترش جدیتد همگرایتی
منطقهای بهجای دشمنی های پیشین پدید آمد در رهیاف .جدید ،پرتوریا مایتل بتود
بهعنوان کانون همگرایی منطقهای ،جنو

افریقا را بتهستوی ستعادت و خوشتبختی

 188جمعی رهنمون سازد این کشور پس از آپارتاید بهعنوان یک قدرت متوسط درصدد

ارائه راهحل بحرانها از طریق چندجانبهگرایتی برآمتد تتا موقعیت .ختود را از ایتن
طریق تثبی .کند

)(Cilliers, 1999: 7

بهتدریج این ایفای نق

باعث شد تا این کشتور

که زمانی بهعنوان بترهمزننتده امنیت .منطقتهای تعریتف متیشتد ،عتالوهبتر نقت
صلحسازی و صلحبانی منطقهای ،در کنار رشد اقتصادی منطقهای ،بهعنتوان یکتی از
قدرتهای نوظهور مطرح شد
با توجه به نق

قدرتهای منطقهای و پتانسیل آنتان در عرصتههتای مختلتف

روابط بین الملل ،این تحقیق درصدد پاسخ به پرس « :چیستی عوامل مؤیر بر روابط
خارجی جمهوری اسالمی ایران بتا جمهتوری افریقتای جنتوبی و منتافع حاصتل از
روابط با این قدرت نوظهور» اس .و با استفاده از روش توصیفی ت تحلیلی؛ فر تیه
«نیازهای متقابل اقتصادی ،سیاسی ،هوی .نسبتاً همسو نسب .به مستائل منطقتهای و
بینالمللی ،همکاریهای جنو

ت جنو

و بتهعنتوان عوامتل متؤیر در گستترش

فشارهای خارجی و غربی و گسترش همکاریهای جنو

ت جنو

بهعنتوان نتتایج

این روابط» ،را به آزمون گذاشته اس .این تحقیق درصدد اس .من تبیتین و تع
موجود ،به بررسی فرص.های بالقوه در روابط دوجانبه اشاره کند تا در کنتار تولیتد
ادبیات مربوط به قاره افریقا ،از این طریتق ،راهکارهتایی را بته سیاست.گتذاران در
عرصه های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ارائه دهد تا با عملیاتی کتردن آن،
جایگاه شایسته افریقای جنوبی را بهعنوان یک قدرت منطقتهای و درحتالظهتور در
روابط خارجی ایران تبیین کرده و با برقراری روابط دوجانبه و متقابل منافع بیشتری
نصیب دو کشور شود و درنهای .بخشی از سند چشتمانتداز کته در رابطته بتا قتاره
افریقا اس ،.محقق شود
 ١افریقای جنوبی و سیاست خارجی ایران
روابط خارجی به بررسی روابط دول.هتا و توصتیف کتن هتای ختارجی آنهتا بتا
یکدیگر ،با سازمانها و نهادهای بینالمللتی و منطقتهای متیپتردازد وجتود روابتط
ختتارجی منتتوط بتته وجتتود تعهتتدها و قراردادهتتا در زمینتته زنتتدگانی صتتلحآمیتتز،
همکاری های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اس .و بدون چنین تعهتدهایی روابتط
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خارجی معنا ندارد روابط میان دول.ها را میتوان یک بتازی گروهتی دانست .کته
بازیگران از آن سود میبرند و الگوی خاص این روابط همواره تعیتینکننتده قتدرت
دیولماتیک طرف مقابل اس .روابط خارجی ایران با قاره افریقتا ،از ستابقه تتاریخی
طوالنی برخوردار اس.؛ این سابقه را میتوان در زمان هخامنشیان و در مصر ردیابی
کرد مو دوم روابط ایرانیان با افریقا ،بیشتر به شر این قاره و بتهویتهه مهتاجرت
شیرازیها به این منطقه برمیگتردد کته بتهصتورت متنظم و منستجم انجتام شتد و
توانستند تاریخ این منطقه را عمیقاً تح .تثییر ختود قترار دهنتد و بتهتتدریج دامنته
فعالی .خود را گسترش داده و کیلوا را به مرکز حکوم .خود تبدیل کنند و جزیتره
زنگبار و شهرهای دیگر را نیز گستترش دادنتد و حکومت.هتایی نیتز در کومتور و
موزامبیک ایجاد کردند این گروه با یروت بهدس.آمده از تجارت بین منتاطق شتر
افریقا با دیگر مناطق جهان ،به تدریج اقدام به ساخ .تجهیزات بندری مانند استکله،
ساختمانهای اداری ،انبار و مراکز تجاری کردند در دوره قاجار نیز روابط ایتران بتا
افریقا ،از طریق کنسولگری ایران در مصر برقرار بود و در دوره پهلوی و بهویهه پس
از استقالل کشورهای افریقایی بود که تصمیم گرفته شد تا با ایجاد ستفارتخانته در
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بعای از کشورها روابط خارجی با این قاره برقرار شتود امتا ایتن روابتط بتهدلیتل
مسائل ایدئولوژیک و روابط شخصی پهلوی دوم گسترش چنتدانی نیافت .در ایتن
زمان ایران تنها در نه کشور این قاره دارای نمایندگی سیاسی بود کته تنهتا «افریقتای
جنوبی» بهدلیل ویهگیهای خاص ختود روابتط پررونقتی بتا رژیتم پهلتوی داشت.
(بخشی)39 :1388 ،
پس از انقال  ،گفتمان انقالبی مبتنی بر صدور انقال

اسالمی و جهتانیکتردن

حکوم .اسالمی در کشور حاکم شد این گفتمان انقالبی ت اسالمی حاکمان جدیتد،
باعث گسستی بنیادین در دکترین سیاس .خارجی ایران شد سیاس .خارجی ایتران
در دورهای که هنوز ده سالی با فروپاشی بلوک سوسیالیستی فاصله داشت .درصتدد
ایجاد بدیل سومی در صحنه جهان آن روز بود ازآنجتاکته قتاره افریقتا در سیاست.
خارجی جمهوری اسالمی ایران بهلحاظ دارا بودن ستابقه استتثمار تتاریخی توستط
استعمارگران ،از جایگاه ویههای برخوردار بود ،لذا بسط و گسترش تعامالت سیاسی

 190و همکاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای افریقتایی در دستتورکار دولتمتردان

قرار گرف .روابط سیاسی ایران با دول.های افریقایی در ایتن دوران ،بتا توجته بته
فاا و شرایط حاکم بر آن و تثکید بر نفی اتحاد با بلوک شر و غر

بیشتتر جنبته

آرمانی داشته و برقراری روابط دیولماتیک ،گسترش روابط و حمای .از جنب هتای
آزادیبخ

بیشتر در چارچو

روابط عدم تعهد قابل تحلیل اس .با گذش .زمان،

سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران در افریقا به دو برابر پی

از انقال

یاف .و تعداد سفارتخانههای سیاسی افریقایی مقیم تهران نیز از ش
بی

از بیس .نمایندگی افزای

افتزای

نمایندگی بته

پیدا کرد ،امتا بتا وجتود گستترش همکتاریهتا در

زمینههای مختلف با این قاره ،هنوز روابط به حد مطلتوبی نرستیده است .مبتادالت
تجاری (صادرات غیرنفتی) کمتر از یتک میلیتارد دالر بتین طترفین ،ختود نشتان از
ناکافی بودن روابط دارد متثسفانه قاره افریقا در بسیاری از سیاس.گذاریهای ما در
رده آخر قرار دارد ،این درحالی اس .که براساس قانون اساسی این قتاره دارای سته
جهان سوم و کشورهایی که بهنحوی نیازهای طرفین را برطرف کنند) میباشد البتته
این سخن به معنای آن نیس .که نباید بته دیگتر منتاطق جهتان توجته شتود ،بلکته
جایگاه واقعی این قاره در سیاس .ختارجی ایتران بایتد تقویت .شتود قتارهای کته
براساس شواهد و گزارشهای رسمی سازمانهای بینالمللی ،دارای استتعداد بتالقوه
قابلتوجهی برای فعالی .های اقتصادی اس .که بترای برختی از کشتورها ،بتهویتهه
جمهوری اسالمی ایران ،آنگونه که رورت دارد ،شناختهشده نیست .وجتود 187
میلیون هکتار زمین قابل کش 15 ،.درصد از جنگلهای جهان و  25درصد از مراتع
دنیا در این قاره مؤید این نظریه اس .این قاره هم از نظتر مستاح .و هتم از نظتر
جمعی ،.دومین قاره بزرگ جهان پس از آسیاس .و با جمعیتی بی

از یک میلیتارد

نفر ،حدود  15درصد از جمعی .جهان را در خود جتای داده است .ایتن درحتالی
اس .که این رقم در سال  819 ،2000میلیون نفر بوده و پی بینتی متیشتود کته در
سال  2050به دو میلیارد نفر برسد

)(World Population, 2010

این قاره دارای باالترین

بازگش .سرمایه در جهان اس .که این میزان چهار برابر کشورهای گروه هش ،.دو
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ویهگی از  4چهار ویهگی روابط خارجی (بهجز اصل همسایگی ،کشورهای اسالمی،

برابتتر کشتتورهای قتتاره آستتیا و دو ستتوم بیشتتتر از کشتتورهای امریکتتای التتتین
میباشد )(African Union, 2004
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افریقا از قرنها پی

بهدلیل دارا بودن منابع معدنی غنی و دس.نختورده متورد

توجه اروپاییها بوده اس .در سالهای اخیر این مو وع اهمی .بیشتری پیدا کترده
اس .قسم .اعظم تولیدات معدنی این قاره به خار  ،بهویهه اروپا و امریکا صتادر
میشود عمدهترین متواد معتدنی افریقتا عبارتنتد از :فلتزات و ستنگهتای قیمتتی،
آلیاژهای آهن ،مس و قلع ،فسفات و

این قاره  48درصد المتاس و پالتینیتوم46 ،

درصد کروم 35 ،درصد کبالت 29 ،.درصتد طتال 25 ،درصتد فستفات 22 ،درصتد
اورانیوم و  23درصد منگنز جهان را دارا میباشد

)(Turner, 2012: 376

نف .جهانی در سالهای اخیر به  9/7درصد رسیده اس.

سهم افریقتا از

)(Villiers, 2008: 83-93

پس از پایان جنگ سرد بر اهمی .ژئواکونومیک این قاره افزوده شد؛ بهطتوری
که کشورهای اروپایی ،امریکا ،چین ،کانادا ،ژاپن و به این قاره بهعنوان یتک منبتع
تمامنشدنی مینگرند که باید در آنجا سرمایهگذاری کرد و دلیل این امتر ،دارا بتودن
منابع معدنی بود ،بهگونهای که این قاره از ذخایر معدنی بسیاری برخوردار اس .کته
تثمینکننده مواد اولیه بسیاری از منتابع کشتورهای صتنعتی است .نقت

و جایگتاه

بینالمللی و سیاسی این قتاره نیتز دارای اهمیت .فراوانتی است .وجتود  55واحتد
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سیاسی و عاوی .آنها در سازمانهای بینالمللی و منطقتهای ،باعتث شتده کته بته
بلوک قدرتمندی تبدیل شود که دیگر کشورها نیازمنتد آن هستتند از ستوی دیگتر،
رهبران و کارگزاران افریقایی در شرایطی که کشورهای خارجی و محیط بتینالملتل
به آنها فشارهایی را تحمیل میکرد ،درصدد چارهاندیشی برآمدند برای مثال رهبران
بسیاری از کشورها با طرحهای خود ،درصتدد همگرایتی منطقتهای و توستعه قتاره
برآمدند که میتوان از میان این طرحها به دو طترح بتزرگ اتحادیته افریقتا و طترح

مشارک .نوین برای افریقا 1اشاره کرد

در دهه هفتاد میالدی پرتن ترین مسنله جهان پس از بحران فلستطین ،مستنله
افریقای جنوبی بود افریقای جنوبی ،آخرین حد استعمار رنگینپوستان بتود و ختط
قرمز مل.های تازهمستقلشده قاره سیاه با دیگر کشورها برای ایجاد رابطه بهحستا
می آمد اما ایران و افریقای جنوبی به دلیل همسویی سیاس .خارجی در گترای

بته

)1. The New Partnership for Africa's Development (NEPAD

و ایفای نق

غر

نیروی حافظ منافع ایاالت متحده در شتمال و جنتو

اقیتانوس

هند ،رابطه نزدیک با رژیم اش الگر اسرائیل و لزوم برقراری روابط مثلثتی بتین ایتن
کشورها بنا به نظر امریکا و دنیای غر ؛ نیاز افریقای جنوبی به نف .ایتران و عالقته
ختتاص ختتانواده شتتاه بتته افریقتتای جنتتوبی پتتس از تبعیتتد ر اشتتاه بتته دوربتتان و
ژوهانسبورگ از روابط نزدیکی برخوردار بودند تبعید ر اشاه به این کشتور ،نقطته
عطفی در روابط خارجی دو کشور بهوجود آورد پس از مرگ ر اخان ،ستاختمانی
که وی مدت هیجده ماه در آن زندگی میکرد به مبلتغ نتیم میلیتون دالر برابتر بتا 5
میلیون تومان در سال  1349از افریقای جنوبی خریداری شد این ساختمان دوطبقته
و با وسع 12 .هزار متر با  15اتا به موزه تبدیل شتد و اشترف ختواهر شتاه نیتز
ساختمان دیگری را بهعنوان محل اقام .ختود خریتداری کترد پتس از آن ،روابتط
جنبه رسمی به خود گرف( .بخشی و قربان اوغلی)11 :1387 ،
اقدام و سرکنسولگریهای خود را در پایتخ.های دو کشور افتتاح کردند و بهدنبتال
آن ،مقامات دو کشور برای برقراری تماس های رسمی و بستط و توستعه مناستبات
خود در زمینههای مختلف ،عازم پایتخ.های یکدیگر شدند وزارت خارجته ایتران
در جزوه روابط خارجی ایران در سال  1349دالیلی برای این کتار برشتمرده است:.
 1حاور ر اشاه پهلوی در چند سال آخر عمر خود در ژوهانستبورگ و تقا تای
مصرانه افکار عمومی ایران برای خرید منتزل وی و حفتظ و صتیان .آن؛  2روابتط
بازرگانی و وجود اتبتاع ایرانتی در افریقتای جنتوبی (وزارت امتور خارجته:1350 ،
)143
روابط ایران و افریقای جنوبی پی

از انقتال

در ستطح بتاالیی قترار داشت،.

بهگونهای که ایران در سالهای  1355-1356به دومین شتریک تجتاری ایتن کشتور
پس از اسرائیل تبدیل شد (شریفی ساداتی )238 :1384 ،فعالی .هتای اقتصتادی دو
کشور در زمینه اقتصادی عمدتاً پی

از انقال

منحصر به فعالی.های نفتی بتود در

زمینه مسائل نفتی قراردادهای پاالیشگاه ساسولبرگ (ناتروف) و قرارداد فروش نف.
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مسنوالن دو کشور طی توافقی در بیستم آبان  ،1349نسب .به برقتراری رابطته

بهصورت طوالنی مدت از اهمی .بیشتری نسب .به دیگر توافقات برخوردار بود کته
به موجب این قرارداد ،پاالیشگاه ناتروف در  40کیلومتری ژوهانسبورگ با مشتارک.
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شرک .ملی نف .ایران ،شرک .نف .توتال فرانسه و شرک .ساسول افریقای جنوبی
به ظرفی 50 .هزار بشکه در روز تثستیس و در اواختر ( 1349فوریته  )1971متورد
بهرهبرداری قرار گرف .میزان مشارک .پاالیشگاه مذکور بهصورت زیر بوده اس:.
شرک .ساسول افریقای جنوبی 52/5 :درصد ،شرک .توتال فرانسته  30درصتد
و شرک .ملی نف .ایران 17/5 :درصد پس از انقال  ،ایران درصدد فتروش ستهام
خود برآمد ،اما پس از مدتی اعالم کرد که نتوانسته اس .سهام را بتهدلیتل مخالفت.
ساسول بفروشد پی

از انقال

فروش نف .ایران به افریقای جنوبی بهرغم قطعنامه

سازمان ملل ،باعث انزوای ایران در کشورهای خط مقدم و کشورهای استالمی ایتن
قاره شد با وجود تحریمهای اجباری سازمان ملل ،ایتران تتا زمتان ستقوط شتاه بته
صادرات نف .ادامه داد ،بهطوری که پس از تحریم اوپتک در ستال  1973تتا زمتان
سقوط شاه ایران ،بی

از  90درصد از واردات نف .افریقتای جنتوبی توستط ایتران

سازماندهی میشد و در عوض از افریقای جنوبی سنگ آهن ،استیل ،ستیمان ،ذرت،
شکر و دیگر محصوالت کشاورزی وارد می شد در قترارداد دیگتری شترک .ملتی
نف .ایران متعهد شد تا برای مدت  15سال  70درصد از نف .مورد نیتاز پاالیشتگاه
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

ناتروف ،برابر با  25/035/000تن متریک نف .خام را تثمین کند و در برابر نفتی کته
به افریقای جنوبی صادر می شد ،اورانیتوم و فتوالد وارد کشتور متیشتد (چمنکتار،
 )128 :1373همانگونه که ذکر شد ،موفقی .ژاندارمی ایران بته نیابت .از غتر
منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و همچنین ایفای نق
وکیل از سوی غر

در

افریقای جنوبی بتهعنتوان یتک

برای مبارزه با گسترش نفوذ فعالی.های کمونیستی ،همگرایتی

دو کشور را برای جلوگیری از گسترش حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شتوروی و نظتام
کمونیستی در مناطق مربوطه و نیاز رژیتم آپارتایتد بته نفت .ایتران ت متورد تحتریم
سازمان ملل قرار داش .ت دلیل گسترش روابط این دو کشور بود سپس از انقتال

و

تحریم ایران ،عرا  ،عربستان و قطر به مهمترین تثمینکنندگان نف .افریقای جنتوبی
تبدیل شدند این درحالی اس .که ایران در سال 78 ،1974 -1975درصتد ،در ستال
 90 ،1977درصد و در سال  98 ،1978درصد نف .افریقای جنتوبی را تتثمین کترد
) (Gurdon, etal, 1994: 29س
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در راستای همکاری های سیاسی ،ایران با همکاری پاکستان و افریقتای جنتوبی

درصدد ایجاد پیمان دفاعی مشترک در حوزه اقیانوس هند بتر آمتد (یقتی عتامری و
تقتتیزاده )187 :1372 ،و همچنتتین محمدر تتا شتتاه پیشتتنهاد تشتتکیل جامعتته
مشترک المنافع کشورهای غیرکمونیس .حاشیه اقیتانوس هنتد را مطترح کترد ایتن
حرک .با ت ییرات داخلی در سال  1975-1976افریقای جنوبی و انقتال
ستال  1979جنبته عملتی بته ختود نگرفت.
انقال

)(Barber &Barrett ,1990: 118

ایتران در
پتی

از

ایران همچنین قرارداد خرید  15درصد از سهام شرک .راسینگ کته ستازمان

انرژی اتمی این قرارداد را به مبلغ  4میلیون دالر اماا کرد و در حال حا ر شترک.
سرمایهگذاری خارجی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی ستهامدار ایتن
شرک .میباشد (شریفی ساداتی)245 :1384 ،
قطع رابطه با افریقای جنوبی در اندیشه انقالبیون حتی پی

از پیروزی انقتال

بود؛ برای مثال امام خمینی در نوفللوشاتو در مورد فروش نف .به افریقتای جنتوبی
و دشتتمنان بشتتری .و انستتانی .نیستتتیم (مجموعتته آیتتار 140 :1372 ،و  )340و یتتا
«افریقای جنوبی تا به این و عی که دارد خاتمه ندهد ما با او رابطتهای نمتیتتوانیم
برقرار کنیم و نف .هم به او نخواهیم داد» ( همان )378 :تمام دولتمتردان ایتران دو
کشتتور استترائیل و رژیتتم آپارتایتتد را جتتزو استتتثنائات در سیاستت .ختتارجی تلقتتی
میکردند پس از انقال  ،براساس ماده  10آییننامه اجرایی قانون مقررات صتادرات
و واردات« :هر گونه مبادالت بازرگانی با کشورهای افریقای جنوبی و رژیم اش الگر
قدس بهطور مستقیم و غیرمستقیم ممنتوع» شتد دولت .جمهتوری استالمی ایتران،
براساس ایتدئولوژی استالمی ،اصتل جهتانستومگرایتی و حمایت .از جنتب هتای
آزادیبخ  ،به دستور حارت امام (ره) به نفع مردم سیاهپوس .افریقاى جنتوب بته
روابط خود در کلیۀ زمینهها با افریقاى جنوب پایان داد و از صتدور نفت .ختود بته
افریقاى جنوب جلوگیرى کرد در پ قطع روابط ،دول .ستوئیس بتهعنتوان حتافظ
منافع دو کشتور تعیتین شتد و دفتتر حفاظت .منتافع جمهتورى استالم ایتران در
ژوهانسبورگ زیر نظر نمایندگ سوئیس در افریقاى جنتوب مشت ول بته کتار شتد

ایران و آفریقای جنوبی :سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده  احمد بخشی

و اسرائیل اعالم می کنند که ما حا ر به فروش نف .به کشور نهادپرس .و جنایتکار

درپی سیاس .جدید دول .ایران ،نمایندگان شرک .مل نف .ایتران نیتز از شترک.
در جلسات مختلف در پاالیشگاه ناتروف خوددارى کردند و مو وع سهام ایران در
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شرک .ساسول معو ماند ،اما از سال  1986به بعد چون قرارداد  15ساله واگتذارى
حق تصفیه پایان یافته بود ،هزینههاى پاالیشگاه را به نسب .سهام بهحستا
مل نف .ایران منظور کرده و با احتسا

شترک.

سود سهام معوقه شرک .مل نفت .ایتران

را بدهکار اعالم کردند که این بده در هر ماه رو به افزای

بتود بته همتین دلیتل

وزارت نف .جمهورى اسالم ایران پس از انجام بررس هتاى الزم تصتمیم گرفت.
که سهام پاالیشگاه افریقاى جنوب را با قیمت مناسب به فروش برساند
مهمترین فعالی.های ایران در دوران تعلیق روابتط عبتارت بتود از 1:شترک.
فعال در تحریمهای بینالمللی علیه رژیم آپارتاید؛  2برقراری رابطته بتا گتروههتای
مانند کنگره ملی افریقا 1و کنگره پان افریقا 2و حمایت .متالی و

مبارز و آزادیبخ

سیاسی و فرهنگی از آنها در ستطوح مختلتف داخلتی ،منطقتهای و بتینالمللتی؛ 3
شرک .فعال وزارت امور خارجه در اجالسها و سمینارهای بینالمللی در رابطه بتا
محکومی .رژیم آپارتاید؛  4حمای .از کشورهای ختط مقتدم؛  5صتدور بیانیته از
ستتوی وزارت امتتور خارجتته در متتورد مستتائل افریقتتاى جنتتوبی؛  6حمایتت.
سفارتخانههاى جمهورى اسالم ایران در همه کشورها بهویهه افریقتا از گتروههتاى
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آزادیبخ

افریقاى جنوبی؛  7انعکاس گسترده اخبار و تحتوالت افریقتاى جنتوب

در رسانههاى داخل و صدا و سیماى جمهورى اسالم ایران؛  8ستفر ندکسمتداس،
رهبر کنگره پان افریقا به تهران در سال  1369و سفر نلسدا سن ندمالس ،رهبتر کنگتره
مل افریقا و رئیس جمهورى وقت .افریقتاى جنتوب بته تهتران در ستال 1371؛ 9
افزای

تماس بین ایران و تجار مسلمان افریقتاى جنتوب پتس از روى کتار آمتدن

دکل ک ،رئیس جمهتور پیشتین افریقتاى جنتوب در ستال  1989و ایجتاد ت ییترات
تدریج در راستای ل و آپارتاید و آزادى نلسون ماندال در فوریه 1990
جمهوری اسالمی ایران در راستای حمای .از مبتارزات تد آپارتایتدی متردم
جنو

افریقا ،نمایندگی افریقای جنوبی را در تهران ،تعطیل و در مقابل ،دفتر جنب

آزادیبخ

3

سواپو که برای استقالل نامیبیا مبارزه متیکترد ،در تهتران افتتتاح شتد
)1. African National Congress (ANC
)2. Pan Africanist Congress (PAC
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)3. The South West Africa People's Organization (SWAPO

فروش نف .به افریقای جنوبی قطع و نمایندگی دیولماتیک ایران در کشورهای ختط
مقدم یکی پس از دیگری تثسیس شد او حمای .دول .ایران از کشتورهای ختط
مقدم ،شرک .رئیسجمهور وق .ایران (آی.اهلل خامنهای) در اجتالس جنتب
تعهد در زیمبابوه و تثکید بر اولوی .مسائل جنو

عتدم

افریقا در این اجالس بود

با پایان جنگ سرد ،پایان سیستتم آپارتایتد و ت ییتر نتوع ایتدئولوژی سیاستی،
هوی .سیاسی کشور افریقای جنتوبی و نتوع سیاست .اعالمتی و اعمتالی افریقتای
جنوبی نیز دگرگون شد و سیاس.گذاران به بازتعریف مسائل امنیتی خود پرداختنتد
با از بین رفتن عوامل اصتلی اصتطکاک در جنتو

افریقتا و روی کتار آمتدن یتک

حکوم .مردمی در افریقای جنوبی به رهبری کنگره ملی افریقا ،نگرش جدیتدی بتا
عنوان همگرایی منطقهای بهجای دشمنیهای پیشین پدید آمتد در رهیافت .جدیتد،
پرتوریا مایل بود بهعنوان کانون همگرایی منطقهای ،جنو

افریقا را بهسوی سعادت

متوسط درصدد ارائه راهحل بحرانها از طریق چندجانبتهگرایتی برآمتد تتا موقعیت.
خود را از این طریق بهبود بخشتد

)(Cilliers, 1999: 7

در دوره پتس از جنتگ سترد،

به دنبال ت ییر در محیط جهانی ،محیط سیاسی افریقای جنوبی نیز ت ییتر کترد دیگتر
نهتنها سیاس .خارجی ،بر پایه سیاس.های جنگ سرد قرار نداش ،.بلکه در جهت.
دموکراسی ،حقو بشر و حرک .بهسم .حکوم .مطلو

به پتی

متیرفت ،.کته

این عوامل مقدمات صلح و یبات ،رشد اقتصادی و توسعه پایدار را در منطقه فتراهم
کرد در این راستا ت ییراتی اساسی در سیاست .ختارجی و امنیتتی افریقتای جنتوبی
بهوجود آمد
پس از آپارتاید ،سیاس .حمایت .از حقتو بشتر سترلوحه سیاست .ختارجی
افریقای جنوبی قرار گرف .با ت ییر ایدئولوژی حاکم بر سیاست .ختارجی و ایجتاد
فاای جدید در این کشور و با توجه به روی کار آمدن کارگزاران جدیتد ،سیاست.
جهان گرایی در اولوی .قرار گرف .و تمن برقتراری روابتط بتا تمتامی کشتورها،
سیاس« .ا افه کردن» را در دستورکار دیولماسی خود قرار داد و با توجه به هویت.
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و خوشبختی جمعی رهنمون سازد این کشور پس از آپارتاید بهعنوان یتک قتدرت

ابرازی خود در نظام بینالملل ،کشورهای همسایه و نظام بینالملل ،خواستتار ایفتای
نق

بیشتر این کشور در معادالت جهانی شد این کشور که زمانی عامتل نتاامنی در

197

منطقه بود به عامتل ا منیت .و برقتراری صتلح در منطقته تبتدیل شتد و در فعالیت.
صلحبانی شرک .کرد و فعالی.های خود را از امنی .به سم .توسعه ت ییر داد نوع
ایدئولوژی سیاسی و هوی .ناشی از آن نگرش کشورهای همسایه و نظام بینالملتل
را نسب .به افریقای جنوبی عتوض کترد بتهطتوری کته کشتورهای منطقته و نظتام
بین الملل خواستار ایفای نق

بیشتری از سوی افریقای جنتوبی شتدند امتا پتس از

مدتی ایده ژئوپلیتیک جنگ کتاه

یافت .و جتای ختود را بته ژئوپلیتیتک صتلح،

همگرایی با سیاس .جهان ،مذاکرات در داختل و همچنتین دخالت .شتهروندان در
سیاس .خارجی داد و بافتار امنی .منطقهای بهشتدت از ستاختار منازعته بته رژیتم
امنیتی ت ییر یافت .دیگتر ستاختارهایی ماننتد کشتورهای ختط مقتدم و کنفترانس
همکاری منطقه ای و حتی سازمان وحدت افریقا فلسفه وجتودی ختود را از دست.
دادند در نتیجه با شرایط جدید این سازهها ،یا میبایس .به فراموشی ستورده شتوند
و یا اینکه برای آن کار ویهه جدیتدی تعریتف شتود بتا هویت .جدیتد ،کشتورهای
همسایه و نظام بینالملل خواستار ایفای نق

این کشور در منطقته و جهتان شتدند

با توجه به این نوع ت ییر ،افریقتای جنتوبی بته عاتوی .ستازمانهتای منطقتهای و
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بینالمللی در آمد و توانس .اولوی .امنی.محور را به سیاس .توستعهمحتور ت ییتر
دهد (سریعالقلم و دیگران)35 :1385 ،
ایران از نخستین کشورهایی اس .که روابط خود را با افریقای جنتوبی پتس از
فروپاشی آپارتاید در سال  1994شروع کرد بته دنبتال تحتوالت مثبت .در افریقتاى
جنوب و درخواس .ماندال در تاریخ  1372/9/18مجمع عموم ستازمان ملتل طت
قطعنامهاى که به تصویب رسید کلیه تحریمها و محدودی.هاى اقتصادی ،تجتارى و
نفت علیه این کشور را ل و کرد بهدنبال این واقعه ،ستاد هماهنگی روابتط اقتصتادی
خارجی طبق پیشنهاد شماره  500 /110-1/01/8024مورخ  1372/10 /13تصتویب
کرد که وزارت امور خارجه نسب .به برقراری روابط دول .جمهوری اسالمی ایتران
با کشور افریقای جنوبی و ل و تحریمها علیه آن کشور اقدام کنتد هینت .دولت .در
جلسه  1372/10/15آن را تصویب کرد و هین .وزیران نیز در تصویبنامته شتماره
55702ت  297به تاریخ  1372 /10 /28مقرر داش« :.وزارت امتور خارجته نستب.
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تحریم های برقرارشده علیه آن کشور اقدام نماید» پیرو این اقدام منع قانونی منتدر
در قانون واردات و صادرات در فروردین  1373برداشته شد همچنین ایران در قبال
طرح سازمان ملل 4 ،دیولمات را بهعنوان ناظر در انتخابات سال  1994به آن کشتور
اعزام کرد و نیز همچنین قائم مقام وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف و شتروع بته
کار ریاس.جمهوری ماندال شرک .کرد (پاکآیین)104 :1377 ،
چند روز پس از آن بتا اعتزام هینتتی از شترک .ملتی نفت ،.توانست .روابتط
اقتصادی دو کشور را بر پایه مبادالت نفتی برقرار کنتد در دوره  1994-1996ایتران
تثمینکننده حدود  70درصد از نف .مورد نیتاز ایتن کشتور بتود ایتران و افریقتای
جنوبی به دلیل قدرت منطقه ای در منتاطق پیرامتون ختود و تمتایالت دو کشتور در
سطح بینالمللی ،شاهد گسترش روابط در سطوح متفاوت بودهاند بهعنوان مثتال در
این دوره همای ها و کنفرانسهایی مانند کنفرانس جهانی دنهادپرستی و اجتالس
وزیر امور خارجه دیداری از افریقای جنوبی داش .و در این دیتدار نلستون مانتدال
اعالم کرد که کشورش به روابط با جمهوری اسالمی ایران بهتا متیدهتد ،زیترا ایتن
کشور زمانی به ما کمک کرد که ما در شرایط نامساعد و تنهتا بتودیم در ایتن ستفر
قرارداد تشکیل کمیسیون مشترک بین دو کشور به امااء رسید در این دیدار طرفین
در مورد اماای قرارداد برای ذخیرهسازی  15میلیون بشکه نف .در خلیج سالدهانا

1

به مبلغ  13/7میلیون دالر در سال به توافق رسیدند (دامن پاک جتامی)92 :1385 ،؛
که این بدین معنا اس .که افریقای جنوبی این اطمینتان را حاصتل کترد کته ذخیتره
نف .استراتهیک خود را از  4ماه به  2ماه کاه

دهد از دیدگاه ایران ،ذخیتره نفت.

در خلیج سالدانها ،مهم ترین عامل برای تامین در هر نوع اختالل در صادرات نف.
این کشور در بحران های خلیج فارس بود که در آنجا بالغ بر  15میلیون بشکه نفت.
ذخیره کنند و این در مقابل باعث میشد تا افریقتای جنتوبی ذخیترهستازی ختود را
کاه

دهد و این امر ستود ستاالنه  750میلیتون رانتدی بترای ایتن کشتور داشت.

)(Brodreick, 2001: 175

1. Saldanha Bay
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 .٢روابط ایران و آفریقای جنوبی پس از آپارتاید
رابطه میان دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهتوری افریقتای جنتوبی پتس از
آپارتاید از جنبههای زیر دارای اهمی .اس :.نیاز استراتهیک؛ نیاز به خریتد نفت .از
ایران؛ آمادگی شرک.های افریقای جنوبی برای سترمایهگتذاری در ایتران (ساستول،

ام تتتی ان ایرانستتل)1؛ حاتتور بتتی

از یتتک میلیتتون مستتلمان در افریقتتای جنتتوبی؛

دیدگاههای سیاسی مشتترک دو کشتور در متورد تحتوالت بتینالمللتی و منطقتهای
ازجمله در مورد مسنله فلسطین ،حقو بشر ،افزای
و انرژی هستهای؛ عاو فعال جنب

سهم شورای امنی ،.حتق وتتو

عدم تعهد؛ همکاری جنو

ت جنو ؛ همکاری

در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند
از زمان تجدید رابطه با افریقای جنتوبی در ستال  ،1994ایتران جتزو نخستتین
کشورهایی بود که روابط خود را با تشکیل کمیسیون مشتترک در ستال  1995بنیتان
نهاد و تاکنون  11کمیسیون مشتترک بتین دو کشتور در فواصتل بتین  1تتا  2ستال
تشکیل شده که دهمین دوره آن در سال  1387برگتزار شتد و متثستفانه یتازدهمین
کمیسیون مشترک با تثخیر در آبانماه 1392در پرتوریا برگزار شد (ستفارت افریقتای
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جنوبی،1392 ،

2013

 )Ebrahim,افریقای جنوبی بهختاطر برقتراری روابتط بتا ایتران

نار ایتی دول .امریکا را برانگیخ ،.اما این امتر هرگتز باعتث نشتد تتا بته نفتع و
خواس .امریکا به دشمنی با ایران بوردازد و بتا وجتود همته مخالفت.هتای دولت.
امریکا ،رهبران این کشور اعالم کردند که مشکالت امریکا ،مشکالت آنهتا نیست .و
آنها میکوشند تا دوستان خوی

کننتد افریقتای

را براساس منافع ملیخود انتختا

جنوبی با برقراری روابط با کشورهایی که در دهه  1980به این جنب

(کنگره ملتی

افریقا) کمک کردند ،مانند کوبا و ایران خشم ایاالت متحده را برانگیخت .زیترا ایتن
کشورها از نظر ایاالت متحده مطرود و حامی تروریست.
)&152

بعای از متخصصان معتقدند افریقای جنوبی مجبور اس .این کتار را انجتام

دهد زیرا کنگره ملی افریقا در طول مبارزات
بود

بودنتد (Broderick, 2001: 88

)(Spence, 1998: 167

از کمکهای این کشتورها برختوردار

روابط ایران و افریقای جنوبی فارغ از مشکل ایران و امریکا
1. MTN Irancell

در سطح خوبی بوده اس .ایران در زمان آپارتایتد از حتز

کنگتره ملتی و حتز

کمونیس .افریقای جنوبی حمای .کرد و در نتیجه زمانی که ماندال به قدرت رستید
اعالم کرد :ما نباید محدودیتی در روابط با دوستانمان که در روزهای تاریتک تتاریخ
این کشور به ما کمک کردهاند داشته باشیم امروز دو کشور از روابط سیاسی بستیار
خوبی برخودارند و همکاری دوجانبه منطقهای و بینالمللی آنها نمونتهای از روابتط
دوستی و برادری و همدلی تعریف میشود در زمینه اقتصادی و تجاری نیز گامهای
بلندی برداشته شده اس .روابط اقتصادی دو طترف در ستال  2006بته  19میلیتارد
راند رسید که نسب .به سال قبل  27درصد افزای

داشته اس.

پس از برقراری روابط دوبتاره ،افریقتای جنتوبی بتی

از  50درصتد از نفت.

مصرفی وارداتی خود را از ایران تثمین میکرد ،اما این رقم بین ستالهتای  2003تتا
 2006به متوسط  33/7درصد کاه

یاف .و در عوض واردات از عربستان در ایتن

واردات از نیجریه از رقم  5درصد به  17درصد افزای
کاه

یاف.

)(Nkomo, 2009:20

این

به عل .تصمیمات این کشور برای متنوعستازی واردات نفت .از کشتورهای

مختلف و عدم اتکا به یک کشتور رخ داد ،بتهگونتهای کته از ستال ،)1996( 1375
دول .افریقای جنوبی با طراحی «اقتصاد بازار» در راستای تنوعبخشی به منابع تثمین
نف .به منظور کاه

اتکا به نفت .ایتران ،خریتد نفت .ارزان (بتا شترایط ختاص)،

معامالت پایاپای با کشورهای صاحب نف .و حفظ نوعی توازن در واردات نفت .و
صدور کاال و خدمات خود به کشورهای تثمینکننتده نفت .گتام برداشت .افریقتای
جنوبی در راستای این سیاس.ها ،از سال  1997بهطتور چشتمگیری میتزان واردات
نف .از ایران را کاه

داده اس .البته دالیل دیگری نیتز در کنتار ایتن امتر وجتود

داشته که به این مسنله کمک کرده اس .در ایتن میتان متیتتوان بته دالیلتی ماننتد
اولوی .فروش نف .ایران به کشورهای حوزه آسیا ،عدم توجته شترک .ملتی نفت.
ایران به حفظ بازار مطمنن افریقای جنوبی و عدم انعطاف در سیاس.هتای بتانکی و
پولی اشاره کرد
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دوره زمانی از  10درصد به  46درصد در سال  2003و  36درصد در ستال  2006و

شرک .هتای فعتال افریقتای جنتوبی در ایتران عبارتنتد از :ام تتی ان ،ساستول،
پتروسا ،مینتک ،بیتمن ،استاندارد بانک ،شرک .صادراتی کلین کارو ،الجابر گرینتاکر،
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اینتلکام و شرک .مهندسی گلوبتال ریتل وی در مقابتل شترک .چینتی مقصتود بتا
فرمانداری کیپ شرقی برنامهای برای احداث کارخانهای بتا ارزش  100میلیتون دالر
در دس .تثسیس دارنتد همچنتین حتدود  68شترک .ایرانتی بتا افریقتای جنتوبی
مبادالت تجاری دارند

)(8Th bilateral Commission, 2004

ایران و افریقای جنتوبی پتس

از برقراری روابط حدود  80موافق.نامته در متورد مو توعات تجتاری ،اقتصتادی،
فرهنگی ،ورزشی ،همکاری های بهداشتی و درمانی ،مستکن و زنتان و امتور امنیتتی
اماا کردهاند همکاریهای سرمایهگذاری افریقای جنوبی با ارزش  800میلیون دالر
در سال  2002توسط شرک .نفتی ساستول در پتروژه شتماره نته الفتین مهتمتترین
سرمایهگذاری افریقای جنوبی در ایران و اعزام پزشتک ایرانتی بته افریقتای جنتوبی
برای پزشکی در مناطق روستایی این کشور در لیمووپو ،ام پیوماالنگا و استان شتمال
غربی از دیگر موارد همکاریهای دوجانبه اس .الزم بته ذکتر است .کته ایتن کتار
پی تر توسط پزشکان کوبایی و انگلیسی در این کشور سابقه دارد ایران مدتی قبتل
یک گروه  28نفره از پزشکان عمومی خود را برای کار در مناطق روستایی افریقتای
جنوبی به این کشور فرستاد .ایتن پزشتکان در قالتب قراردادهتای ستهستاله توستط
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وزارت بهداش .و درمان افریقای جنوبی بهکار گرفته شدهاند
آمارهای رسمی حاکی از آن اس .که تا سال  ،2011افریقای جنوبی حتدود 25
درصد از نف .خام وارداتی خود را از طریق ایران تثمین کرده اس.؛ بتهگونتهای کته
در این سال ،این کشور با واردات روزانه حدود  98هزار بشکه نفت .ختام از ایتران
پس از کشورهایی همچون چین ،هند ،ژاپن ،کتره جنتوبی ،ترکیته ،ایتالیتا ،استوانیا و
یونان ،نهمین مشتری بزرگ خریدار نف .ایران بوده اس.؛ در واقع براساس گتزارش
ساالنه افریقای جنوبی ،در این مدت ،نیمی از نف .وارداتی این کشور از کشتورهای
عربستان و ایران تامین شده اس.

)(Annul Report, 2012: 57

اما بهتدریج و با افتزای

تحریمهای ایران ،این رقم به روزانه  80هزار بشکه نف .خام و معادل  14درصتد از
کل واردات نف .کاه

یاف.؛ بهگونهای که در  ،2012ایتن کشتور اعتالم کترد کته

«اگرچه با تحریم نفتی ایران موافق نیس ،».اما واردات نف .خود از ایران را متوقتف
کرده اس( .ویکی پدیا )1393 ،این در حالی اس .که شرک.های افریقای جنتوبی،

 202از جمله ام تی ان ،پی تر برای انتقال داراییهایشان از ایران با مشکل روبتهرو شتده

بودند ،بهطوری که وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در دیدار بتا مستنول سیاست.
خارجی اتحادیه اروپا ،من انتقاد از تحریم نف .ایران گفت« :.ایتن امکتان وجتود
ندارد که یک روز از ختوا

بیتدار شتویم و بگتویم متا دیگتر از ایتران نفت .وارد

نخواهیم کرد» (اعتراض افریقای جنوبی به تحریم)1391 ،
باوجود تحریمها ،در سال  70 ،2012درصد نف .صادراتی ایتران (شتامل 910
هزار بشکه در روز) به  3کشور عاو بریکس یعنی چتین ،هنتد و افریقتای جنتوبی
صادر شده اس( .جام جم )4 :1391 ،حجم مبادالت تجتاری( صتادرات غیرنفتتی)
بین دو کشور نیز بهرغم پتانسیلهای زیاد ،حتدود  100میلیتون دالر است .کته ایتن
رقم ،معادل سال  2005اس .نکته مهم این اس .که تتراز تجتاری غیرنفتتی کته در
سالهای قبل به رر ایران بوده است ،.در ستال  2012بتا  42میلیتون دالر بته نفتع
جمهوری اسالمی ایران اس( .جدول شماره)
( ٢٠٠٤میلیون دالر)

سال
صادرات
واردات
تراز تجاری
حجم مبادالت

2005
18/1
86/8
-68/7
104/9

2006
17
127
-110
144

2007
18/1
86/8
-68/7
104/9

2008
17
127
-110
144

2009
38/1
84/1
-46
122/-2

2010
60
79
-19
139

2011
33
51
-19
84

2012
73
31
42
104

منبع( :سازمان توسعه تجارت ایران 1392 ،و اتا بازرگانی و صنایع و معادن تهران)1393 ،

 .3ظرفیت سنجی روابط
در روابط ایتران و افریقتای جنتوبی ،ایتن کشتور بته دالیلتی در سیاست .ختارجی
جمهوری اسالمی ایران از اهمی .برخوردار اس .سیاس .خارجی فعتال در حتوزه
پیرامونی ،قاره افریقا و حتی نظام بینالملل به این کشور اهمی .مااعف بخشتیده و
هوی .این کشور را در کمتر از دو دهه از یک کشور یاغی با ژئوپلیتیتک جنتگ بته
کشوری صلحطلب و توسعهگرا با ژئوپلیتیک صلح تبدیل کرده اس.؛ بهگونتهای کته
امروزه نق

اساسی را در عرصه بینالملل ایفا میکند ،و بتا ایتن مؤلفتههتا ،امتروزه
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جدول شماره ( .)٢مبادالت تجاری(غیرنفتی) جمهوری اسالمیرایران ورافریقای جنوبی طی سالهای -٢٠13

بهعنوان قدرت منطقهای در قتاره افریقتا و قتدرت در حتال ظهتور در ستطح نظتام
بینالملل شناخته میشود همکاری دوجانبه ایران و افریقای جنتوبی هماننتد روابتط
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با چین ،روسیه ،برزیل و هند بهعنوان دیگر قدرتهای نوظهور عالوهبر منافع متقابل
برای طرفین ،برای جمهوری اسالمی ایران که بتا مستائل بتینالمللتی ماننتد بحتران
هستهای ،اعمال تحریمها و نگاه متفاوت به ساختار ههمونیتک بتینالمللتی روبتهرو
اس ،.مزی.هایی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود :ایران متیتوانتد بتا
توجه به وابستگی افریقای جنوبی به نف ،.نق

مهمی در روابتط ختارجی بتا ایتن

کشور ،اتخاذ کند ،زیرا در حال .عادی ایران بین  25تا  40درصد از نفت .وارداتتی
افریقای جنوبی را تثمین کرده اس .شرک .ساسول بهشدت وابسته بته نفت .ایتران
اس ،.و حدود  20درصد از نف .خام خود را که در حدود  120هزار بشکه در روز
میباشد ،برای مصرف پاالیشگاه ناتروف از ایران تثمین میکند؛ حمایت .از ایتران در
آژانس بینالمللی انرژی هسته ای در گروه جنب

عدم تعهد (با محوری .سه کشتور

افریقای جنوبی ،مالزی و کوبا)؛ بهطوری که بارها مقامات آژانس بینالمللتی انترژی
اتمی از افریقای جنوبی بهسبب میانجی گری و همکاری قدردانی کردهانتد؛ افریقتای
جنوبی در زمان عاوی .در شورای امنی .سازمان ملل ،به نسب .رژیم صهیونیستی،
کمتر از ایران انتقاد کرده اس .ایران از حامیان کنگره ملی افریقتا در زمتان آپارتایتد
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اس .و این کشور بههمراه ترکیه ،برزیل و لبنان ،به قطعنامه  1929ستازمان ملتل (در
تاریخ  9ژوئن (2010رأی ممتنع داده اس .جمعی 1/5 .تا  1/7درصتدی مستلمانان
تثییر زیادی بر شکلگیری روابط با ایران داشته و دارد )(Bishku, 2010: 10؛ کارشناسان
معتقدند اگرچه در دوره امبکی سیاس .خارجی افریقتای جنتوبی نستب .بته ایتران
خو

بود ،اما در دوره زوما ،روابط با ایران بیشتر بعد عمل گرا به خود گرفت ،.امتا

طبق گفته مقامات افریقای جنوبی ،این کشور هیچ وقت .مو تع خشتن نستب .بته
ایران اتخاذ نکرده اس(Bishku, 2010: 10) .؛ تجارت افریقای جنوبی در سالهای اخیر
با ایران گسترش یافته اس .برای مثال شرک .مخابراتی ام تی ان ،بی

از  10درصد

از درآمد خود را از حاور در ایران کسب میکند ،درحالیکه در بسیاری از کشورها
بهویهه کشورهای افریقایی حاور دارد و درصد کمتتری نستب .بته ایتران نصتیب
میشود؛ بهنظر میرسد که افریقای جنوبی بهلحاظ دارا بودن تواناییهای اقتصتادی و
امکانات فراوان ،موقعی .خاص ج رافیایی و عاویت

در سازمان تجتارت جهتانی

 204می تواند دروازه خوبی برای ورود کاالهای ایران به بازار جنو

افریقا باشتد انتقتال

خطوط تولید برخی از مصنوعات ایران که در کشورهای همستایه افریقتای جنتوبی
خریدار مناسبی دارد ،مسنله هزینه نقلوانتقال و زمان ارسال کاال به جنو

افریقتا را

نیز حل می کند از دیگر سو ،موقعی .ویهه ج رافیایی ایران در حاشیه خلیج فتارس
و همسایگی با جمهوریهای تازهاستقاللیافته آستیای میانته ،زمینته عبتور تولیتدات
افریقای جنوبی از طریق ایران به بازارهای مذکور را فتراهم متیکنتد؛ دو کشتور بتا
توجه به درک مشترک نسب .بته بستیاری از مو توعات منطقتهای و بتینالمللتی و
شناخ .بیناالذهانی در قالب منطقهگرایی شناختاری میتوانند بتا همتدیگر فعالیت.
کنند و به منطقه گرایی اقتصادی و سیاسی در قالب جامعه کشورهای حاشیه اقیانوس
هند ،همکاریهای جنو

ت جنو

و عدم تعهد ،کمک کننتد پتانستیلهتای روابتط

دوجانبه عالوه بر موارد یادشده در تثمین نیازهای استراتهیک متقابل مانند نف ،.متواد
غذایی ،سرمایهگذاری متقابل ،دیدگاههای مشترک سیاسی و بینالمللتی ،حمایت .در
مسلمان و نیز قابل گسترش اس.؛ افریقای جنوبی بههمراه دیگر اقتصتادهای ملتی
درحالظهور ( بریکس) ، 1تاکنون یابت .کترده است .کته نگتاه انتقتادی نستب .بته
و عی .موجود نظام بین الملل دارد و اعترا ات خود را در مورد مو وعاتی ماننتد
اعرا

و اسرائیل ،حقو بشر ،مداخالت در دیگر کشورها ،تحریمهای اعمالشده از

سوی غر

و بارها اعالم کرده اس .این نگاه میتواند در راستای منتافع ایتران و

همکاری های بیشتر دو و چندجانبه تعریف شود حال با توجه به مطالتب ذکرشتده،
میتوان با استفاده از مدل سوات ،2به بررسی روابط خارجی ایران و افریقای جنوبی
پرداخ .و راهکارهایی را در این مورد بیان کرد
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آژانسهای بینالمللی ،فعالیت .در ستازمانهتای منطقتهای و بتینالمللتی ،جمعیت.

1. Emerging National Economies (BRICS: Brazil, Russia, India, China and
)South Africa
)2. SWOT Matrix (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
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جدول شماره ( .)3نقاط قوت ،فرصتها ،تهدیدها و راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صادرات ایران به
افریقای جنوبی

فرصتها

تهدیدها

نقاط قوت

نقاط ضعف
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وجود روابط بلندمدت سیاسی و اقتصادی دوستانه میان ایران و افریقای جنوبی
تبدیل افریقای جنوبی به قدرت منطقهای و درحالظهور
امضای موافقتنامه بازرگانی ،گمرکی و ترانزیتی میان دو کشور
وجود بازار مناسب برای محصوالت صنعتی و کشاورزی ایران
رشد اقتصادی مثبت افریقای جنوبی و گسترش همگرایی منطقهای و قارهای
آگاهی کارگزاران برای حل مشکالت مبتالبه قاره و چارهاندیشی برای آن
دوری مسافت ،نبود موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بین دو کشور،
شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیتهای همکاری مشترک
وجود رقبا و سنگاندازی آنها برای گسترش روابط
اجرا نشدن بسیاری از موافقتنامهها و کمرنگ شدن اعتماد طرف افریقایی نسبت به وعدهها از سوی ایران
توجه ویژه دولت به گسترش صادرات غیرنفتی در تدوین چشمانداز بیستساله
وجود پتانسیلها و ظرفیتهای مناسب در تولید نفت خام ،فرش ،خشکبار ،میوه ،مواد پالستیکی و...
موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت کاال به آسیای مرکزی و قفقاز
امنیت داخلی ایران
بازار بزرگ و پرجاذبه ایران برای شرکتهای افریقایی جنوبی
ارائه سیاست های حمایتی از صادرکنندگان پرداخت یارانه و جوایز صادراتی
وجود یادداشت تفاهم همکاری میان اتاق بازرگانی دو کشور
امضای موافقت نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف میان دو کشور
حضور رایزن بازرگانی ایران در افریقای جنوبی
عدم تنوع در مبادالت تجاری دو کشور
نبودن مرکز تجاری ایران در افریقای جنوبی برای ارائه خدمات فروش و پس از فروش
تحمل عوارض گمرکی باال به علت عدم عضویت ایران در مجامع و بازارهای مشترک منطقه از جمله
2

راهبردهای
تهاجمی
SO

راهبردهای

کومسا 1و یا سادک
بوروکراسی پیچیده در ایران
دولت محور بودن برنامهها و طرحها از سوی ایران
فعال نبودن اتاق مشترک بازرگانی میان دو کشور و نبود شعبۀ بانپهای ایرانی در افریقای جنوبی
اختالف نظر و تنوع متولیان و نبود انسجام در فعالیتها از سوی طرف ایرانی
عدم بهره برداری از تجارب دیگر کشورها
بهرهگیری از توانمندی های صادراتی کشور برای صادرات محصوالت مورد نیاز این کشور مانند نفت خام،
فرش ،آجیل ،خشکبار ،میوه ،مواد پالستیکی و محصوالت شیمیایی آلی و غیرآلی
تالش برای افزایش سهم بازار کاالهای ایرانی با توجه به روابط تجاری دوستانه و ردیفهای اعتباری میان
دو کشور
بهرهگیری ایران از جایگاه منطقهای و فرامنطقهای افریقای جنوبی بهعنوان صدای جنوب
انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بین ایران و افریقای جنوبی
تبدیل ایران به محور ترانزیتی کاالهای کشورهای افریقایی به کشورهای همسایه
تالش برای بهرهگیری و گسترش موافقتنامه های تجاری میان دو کشور
)1. Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA
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)2. Southern African Development Community (SADC

تنوعی
ST

راهبردهای
بازنگری
WO

راهبردهای
تدافعی
WT

راهبردهای
ترکیبی
SWOT

منبع( :بخشی 57-58 :1388 ،و مسعودی)145-147 :1389 ،

نتیجهگیری
قاره افریقا با ویهگی های ج رافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ،در عصتر پتس از
جنگ سرد و رونق منطقه گرایی ،به یکی از مناطق تثییر گذار تبتدیل شتده است .در
این مجموعه ،افریقای جنوبی با توجه به تواناییها و تعامل کارگزار و ساختار نقت
کلیدی دارد؛ بهطوری که طی مدت کمتر از دو دهه از یک کشور منزوی بته قتدرتی
منطقهای و نوظهور تبدیل شده اس .ایتن تحقیتق بتا استتفاده از روش توصتیفی ت
تحلیلی و با استفاده از مدل سوات ،به بررسی روابط ایران با قدرت منطقتهای افریقتا
پرداخته اس .و من بررسی فرازوفرود در روابط دو کشور معتقد است .بتا توجته
به تثییرگذاری ،وزن ژئوپلیتیکی و نق

سیاسی کشور افریقای جنوبی ،روابط با ایتن

کشور دستاوردهای کالنی ازجمله تسهیل در روابط با دیگر کشورهای ایتن قتاره را
نصیب ایران می کند و دو کشور بتا توجته بته درک مشتترک نستب .بته بستیاری از
مو وعات منطقهای و بین المللی و شتناخ .بتیناالذهتانی در قالتب منطقتهگرایتی
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تقویت جایگاه کاالهای ایرانی در ذهن خریداران این کشور از راه تبلیغات
برگزاری نمایشگاههای تخصصی کاالهای ایرانی در افریقای جنوبی برای افزایش نگاه مثبت به
محصوالت ایرانی
شناسایی کاالهای مزیتدار داخلی مورد نیاز بازار افریقایی جنوبی برای گسترش بازار و تنوع بخشیدن به
محصوالت صادراتی ایران
تالش برای ارائه محصوالت باکیفیت به بازار افریقایی جنوبی به منظور تقویت جایگاه و سهم بازار ایران با
توجه به تقاضای روبهرشد مصرف در این کشور
ایجاد مرکز تجاری ایران در شهر ژوهانسبورگ و...
تالش برای تقویت روابط بانکی و بیمهای موجود میان دو کشور
ارائه تسهیالت به شرکتها و بازرگانان این کشور برای حضور پررنگ در بازارها و نمایشگاههای ایران
کاهش بوروکراسی و اجرای موافقتنامهها
تقویت خطوط دریایی بین دو کشور برای افزایش مبادالت تجاری دوجانبه
ایجاد خط مستقیم هوایی بین ایران و افریقای جنوبی
بهرهگیری ایران از جایگاه منطقهای و فرامنطقهای افریقای جنوبی در راستای همکاریهای جنوب ه
جنوب
برنامه ریزی برای منسجم کردن فعالیتها و عمل به موافقتنامهها
ارائه چهره مثبت از ایران بهمنظور کاهش تهدیدها
انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و افریقای جنوبی
تقویت روابط بانکی و تأسیس بانپ مشترک
عرضه محصوالت باکیفیت به بازار افریقای جنوبی برای ایجاد ذهنیت مثبت
راهاندازی مرکز تجاری ایران در افریقایی جنوبی
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شناختاری می توانند با همدیگر فعالی .کنند و به منطقه گرایی اقتصادی و سیاسی در
قالب جامعه کشورهای حاشیه اقیانوس هند ،همکاریهای جنو

ت جنتو

و عتدم

تعهد کمک کنند پتانسیلهای روابتط دوجانبته عتالوهبتر متوارد یادشتده در تتثمین
نیازهتتای استتتراتهیک متقابتتل ماننتتد نفتت ،.متتواد غتتذایی ،ستترمایهگتتذاری متقابتتل،
دیدگاههای مشترک سیاسی و بینالمللی ،حمای .در آژانسهای بینالمللتی ،فعالیت.
در سازمانهای منطقهای و بینالمللی ،جمعی .مسلمان و نیز قابل گسترش اس.
دو کشور دارای فرص .هایی مانند وجود روابط بلندمدت سیاستی و اقتصتادی
دوستانه ،وجود بالقوه و بالفعل بهعنتوان قتدرت منطقتهای و درحتالظهتور ،وجتود
توافقنامه های بازرگانی ،فرهنگی و سیاسی میان دو کشور ،وجود بازار مناسب بترای
محصوالت و فراوردهها ،اراده برای همگرایی منطقهای و قارهای ،آگتاهی کتارگزاران
دو طرف برای حل مشکالت و چاره اندیشی برای آن و هستند از سوی دیگر باید
به موانع و مشکالتی مانند دوری مستاف ،.شتناخ .ناکتافی نستب .بته امکانتات و
ظرفی .های همکاری مشترک ،وجود رقبا و سنگاندازی آنها برای گسترش روابتط،
اجرا نشدن بسیاری از موافق.نامهها و کمرنگ شدن اعتماد طترف افریقتایی نستب.
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به وعدههای طرف ایرانی ،بوروکراستی پیچیتده و دولت.محتور بتودن برنامتههتا و
طرحها از سوی ایران ،فعال نبودن اتا مشتترک بازرگتانی میتان دو کشتور و نبتود
شعبه بانکهای ایرانی در افریقای جنوبی ،اختالفنظر و تنوع متولیان و نبود انسجام
در فعالی.ها از سوی طرف ایرانی ،عدم بهرهبرداری از تجتار

دیگتر کشتورها و

اشاره کرد در این راستا الزم اس .تا راهکارهایی مانند بهرهگیتری ایتران از جایگتاه
منطقهای و فرامنطقهای افریقای جنوبی بهعنوان صدای جنو  ،تبدیل ایران به محتور
ترانزیتی کاالهای کشورهای افریقایی به کشورهای همسایه ،تقوی .جایگاه کاالهتای
ایرانی در ذهن خریداران این کشور از راه تبلی تات ،کتاه

بوروکراستی و اجترای

موافق.نامهها ،تقوی .روابط بانکی و تثسیس بانک مشترک برای تحقق بهتر روابتط،
عملی شود
باید به این نکته نیز توجه داش .که امروزه ،مناطق به یکی از ویهگیهتای مهتم
سیاس .بینالملل تبدیل شدهاند و از همگرایتی منطقتهای متیتوانتد مزایتایی ماننتد

 208توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی ،بهرهمنتدی از مزایتای تجتاری،

اصالحات ساختاری سیاسی و اقتصادی ،امنی .سیاسی ،افزای
ابزار هماهنگی ،دریاف .و توزیع اطالعات و ایفتای نقت

قتدرت چانتهزنتی،

تریبتونی بتهدست .آیتد

امروزه افریقتای جنتوبی و دیگتر قتدرتهتای منطقتهای (از جملته دیگتر اعاتای
اقتصادهای ملی درحالظهور) با رشد اقتصادی و فعالی.های سیاسی و بینالمللی به
بازیگران مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی تبدیل شدهاند که میتوانند دستتاوردهای
مثبتتتی ماننتتد ایفتتا و گستتترش همکتتاریهتتای جنتتو
یکجانبه گرایی و کاه

ت جنتتو  ،جلتتوگیری از

فشار امریکا و اروپا بر ایران داشته باشند که نمونته آن را در

مو وعاتی مانند تحریم و یا مو وعات مرتبط با انرژی صلحآمیتز هستتهای شتاهد
هستیم هرچند ذکر این نکته نیز روری اس .که قدرتهای نوظهور ممکن است.
بهمنظور پذیرش و امکان ادامه رشد از سوی قتدرتهتای بتزرگ و فرامنطقتهای در
بعای از مواقع ،سیاس.های متناقض و متفاوتی اتخاذ کنند
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