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چکیده
از دهۀ گذشته ،جامعۀ بینالمللی شاهد اعمال نفوذ قدرتهای نوظهور بریکس در امور جهان است.
تشکیل بلوک بریکس (برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی) که پیشرو نظم جدیدی در
جهان است ،موجب شد این بلوک خود را بهعنوان بازیگر کلیدی در نظم بینالملل مطرح کند .در
این مقاله عملکرد بریکس برای به چالش کشیدن هژمونی غرب و افزایش احتمالی قدرت سیاسی و
اقتصادی بریکس برای تحول در نظم جهانی بررسی میشود و نگارندگان درصدد پاسخگویی به این
پرسشاند که بریکس چگونه میتواند موجب تغییر نظم بینالمللی در آینده گردد؟ یافتههای پژوهش
نشان میدهد که بریکس ،بهعنوان بازیگر سیاسی بینالمللی ،میتواند عامل مهمی در تغییر دستور کار
بینالمللی و تبدیل نظم جهانی تکقطبی به چندقطبی باشد .این احتمال میرود که بریکس موجب ظهور
الگوی جدیدی در نظم لیبرال گردد .بدین ترتیب ،در صورتی که بریکس درست عمل کند و به اهداف
خود جامۀ عمل بپوشاند ،ممکن است بهتدریج در بازیهای کالن بینالمللی جایی برای خود باز کند.
برخی عقیده دارند که موازنۀ قوا استعارهای قدیمی است که توان تحلیل پدیدههای قرن بیستویکم را
ندارد اما پژوهش حاضر استدالل میکند که عملکرد بریکس در عرصۀ بینالملل ،موازنۀ نرمی است که
 . 1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهeyazdan@ase.ui.ac.ir :
. 2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه اصفهان؛ رایانامهmoradi3005@yahoo.com :

بریکس و غرب را ،تحت رهبری آمریکا ،در مقابل یکدیگر قرار میدهد .این پژوهش با استفاده از منابع
کتابخانهای و به شیوۀ توصیفیـتحلیلی نوشته شده است.
کليدواژهها :بریکس ،موازنۀ نرم ،آمریکا ،چندقطبی ،نظم بینالمللی.
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 .1مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم ،آمریکا هدایت نظم جدید جهانی در روابط بینالملل را برای جلوگیری
از پیروزی استبداد ،هرجومرج اقتصادی و آشوب ـکه در دهۀ  1930در جنگ پرهزینۀ تاریخ بشر به
اوج خود رسیده بودـ به عهده گرفت .قدرتهای غربی ،تحت رهبری آمریکا برای پیشرفت قوانین
بینالمللی ،توسعۀ نهادهای جهانی و با هدف تنظیم رفتار کشورها ،بهتدریج موجب شکلگیری نظم
جدیدی در چارچوب نظام لیبرال شدند .اما این نظم جهانی شامل همۀ کشورهای جهان نبود و بلوك
شوروی خارج از نهادهای جدید بود یا بیتفاوت در آنها شرکت میکرد.
آمریکا نفوذ خود را با ایجاد سیستم اقتصادی و سیاسی ،ارزشها و فرهنگ وسیع نظم بینالمللی
لیبرال گسترش داد ،که هنوز هم ویژگی جهان امروز است .با وجود این ،نظم تکقطبی عمر کوتاهی
داشت؛ چرا که در هزارۀ جدید دو رویداد مهم اتفاق افتاد .1 :بحران مالی  .2حملۀ تروریستی  2001م
که آمریکا و سایر نقاط جهان را دچار شوك کرد .با وقوع این دو رویداد ،آمریکا گرفتار مشکالت
داخلی خود و منطقۀ یورو شد و در بحران تضعیفکنندهای فرورفت که موجب طرح سؤالهایی درباره
رهبری و هژمونی آمریکا گردید.
با توجه به این حوادث ،انتظار میرود که نظام بینالملل به طور فزایندهای با خﻸ قدرت مواجه
گردد .این خﻸ قدرت میتواند فرصت خوبی برای بریکس باشد که بهعنوان بازیگر کلیدی نظام
بینالملل ظاهر شود .بریک در  2009م بین برزیل ،روسیه ،هند و چین تأسیس شد و با الحاق آفریقای
جنوبی در  2011م تبدیل به بریکس گردید .ظهور بریکس و بحران مالی ،مباحث جدیدی را ایجاد
کرد که هنجارها ،ایدههای نظم بینالمللی و مؤسسات تحت سلطۀ غرب 3را به چالش کشید.
قدرتهای نوظهور بریکس نوع جدیدی از همکاری را برای اصالح نظم بینالمللی تحت
سلطۀ غرب به وجود آوردند .پس این احتمال هست که اصالح نظم فعلی موجب افزایش تدریجی
قدرتهای غیر غربی و کاهش نسبی قدرتهای غربی تحت سلطۀ آمریکا گردد .تالش بریکس برای
زیر سؤال بردن مشروعیت و ارزشهای هژمونی غرب تحت رهبری آمریکا پرسشهای متعددی را
در ذهن پژوهشگران به وجود میآورد .پرسشهایی چون :بریکس چگونه میتواند موجب تغییر نظم
بینالمللی در آینده گردد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد بریکس بهعنوان بازیگر سیاسی بینالمللی
میتواند عامل مهمی در تغییر دستورکار بینالمللی و تبدیل نظم جهانی تکقطبی به چندقطبی باشد.
 .3با وجود انواع بازیگران با اهداف سیاست خارجی متفاوت ،غرب به مجموعهای از دولتها و سازمانها اطالق
میشود که اغلب بهعنوان هژمونیک ،با تسلط بر دستور کار جهانی درك میشود .بنابراین غرب شامل دولتهای
خاص در غرب اروپا و شمال آمریکا و سازمانهای تحت تسلط همانند سازمان ملل) ،(Harden, 2014: 3بانک جهانی
و صندوق بینالمللی پول است.

پس ،این احتمال میرود که بریکس موجب ظهور الگوی جدیدی در نظم لیبرال گردد.
برای پاسخگویی به پرسش یادشده ،با استفاده از تئوری موازنۀ نرم ،چشماندازی از عملکرد
بریکس در مقابل غرب تحت رهبری آمریکا در عرصۀ بینالمللی ارائه میشود.
مقالۀ حاضر از دو بخش تشکیل شده است :بخش نخست با مروری بر تئوری موازنۀ نرم ،چارچوب
تئوریک مقاله را فراهم میکند .بخش دوم نیز با مروری بر چگونگی تشکیل بریکس ،تقابل بریکس
با غرب ،بهویژه آمریکا ،در جهت فراهم کردن زمینههای موازنۀ نرم و حرکت به سمت یک نظم چند
قطبی در جهان معاصر را بیان میکند.
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 .2موازنۀ نرم
موازنۀ قوا یکی از اساسیترین مفاهیم حوزۀ روابط بینالملل است .نظریهپردازان ،موازنۀ قوا را ،با
اختالفهایی ،برجسته و تعریف کردهاند و آن را با سیاست بینالملل مربوط میدانند .مث ً
ال ،هیوم توازن
قوا را ،به دلیل اهمیت آن در سیاست بینالملل ،بهعنوان قانونی علمی بیان کرد و نیز اسنایدر توازن قوا
را بهعنوان مفهوم نظری اصلی در روابط بینالملل برجسته کرد ( .)Naseer et al, 2012:1-2اما موازنۀ
قوا را ،پس از جنگ جهانی دوم ،مورگنتا به صورت یک نظریه تدوین کرد .این نظریه ملهم از این
فرضیۀ بنیادی واقعگرایی است که دولتها بازیگران اصلی نظام بینالمللاند و تحت فشارهای نظام
آنارشی بینالمللی به طور عقالیی در پی افزایش قدرت و یا امنیت خود هستند (مشیرزاده.)101 :1389 ،
در سنت واقعگرایی و نوواقعگرایی ،مفاهیم موازنه عمدتاً محدود به موازنۀ سخت میشوند .این
موازنه اغلب توسط دولتهای درگیر در رقابت شدید به نمایش گذاشته میشود (Paul et al, 2004:
 .)3اما با پایان جنگ سرد ،شکلگیری نظام تکقطبی و هژمونی آمریکا ،از یک طرف ،و شکل نگرفتن
حرکتهای موازنهساز بینالمللی قدرتهای بزرگ در قبال آمریکا ،از طرف دیگر ،موجب میشود
تردیدهای جدی در زمینۀ کارایی نظریۀ موازنۀ قوا به وجود آید .بنابراین ،فقدان موازنۀ سخت در برابر
آمریکا به صورت شکلدهی به اتحادهای نظامی در بین قدرتهای بزرگ منجر به ظهور معمایی برای
نظریۀ موازنۀ قوا گردید (لیتل .)43-42 :1389 ،در چنین شرایطی موازنۀ نرم جایگزین موازنۀ سخت
بهعنوان واکنش قدرتهای بزرگ به جنگ پیشگیرانه آمریکا گردد (.)Pape, 2005: 38
موازنۀ نرم شامل موازنۀ ضمنی کوتاه در اتحادهای رسمی است .وقتی دولتها موافقتنامه یا
تفاهمنامۀ امنیتی محدودی با سایر دولتها برای موازنه با تهدیدهای بالقوۀ قدرتهای در حال افزایش،
امضا میکنند ،این موازنه اتفاق میافتد ( .)Paul et al, 2004: 3بنابراین ،موازنۀ نرم به ابزار غیر نظامی
متکی است ،ولی به صورت غیرمستقیم بر چشمانداز نظامی دولتها تاثیر میگذارد .سازوکار موازنۀ نرم
شامل عدم پذیرش سرزمینی ،دیپلماسی گیر انداختن ،تقویت اقتصاد ،تصمیم برای شرکت در ائتالفی
متوازن در برابر دولت برتر است .همۀ این مراحل ،قدرت نظامی دولت برتر در میدان نبرد را تضعیف
میکند (.)Pape, 2005: 36
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 .1 .2عدم پذیرش سرزمينی

دولتهای برتر اغلب از دسترسی به قلمرو سایر دولتها بهعنوان منطقۀ عملیاتی برای نیروهای زمینی و
حملونقل نیروهای دریایی و هوایی بهره میبرند .عدم دسترسی موجب میگردد موقعیت دولت برتر
برای پیروزی کاهش یابد .محدودیتهایی مانند افزایش مشکالت لجستیکی دولت برتر ،اجبار دولت
برتر برای جنگ هوایی و دریایی بهتنهایی ،نیروی دولت برتر را در مقابل دولت ضعیف کاهش میدهد.
 .2 .2دیپلماسی گير انداختن

دولتهای قوی آزادی کامل ندارند که مقررات و رویههای مهم سازمانهای بینالمللی یا اقدامات
دیپلماتیک قابل قبول را نادیده گیرند و به اهداف خود بدون توجه به آنها دست یابند .بر این اساس،
سایر دولتها با استفاده از نهادهای بینالمللی و اقدامات دیپلماتیک موقت ،برنامهریزی دولت برتر را
برای جنگ به تاخیر میاندازند .کاهش این عنصر موجب میگردد که طرف ضعیفتر ،زمان بیشتری
برای آمادهسازی پیدا کند ( .)Pape, 2005: 36اما گاهی در عمل مشاهده میشود که دولت هژمون
بدون توجه به مقررات سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل بهگونهای یکجانبه علیه سایر دولتها
اقداماتی انجام میدهد.
 .3 .2تقویت اقتصاد

ِ
قدرت نظامی دولتهایی را تهدید میکند که اهداف آنها تالش برای موازنه با دولت برتر است .این
برتری نظامی معموالً از مالکیت قدرت عظیم اقتصادی ناشی میگردد .یکی از راههای موازنه ،حداقل
در درازمدت ،تغییر قدرت نسبی اقتصادی در حمایت از طرف ضعیفتر است .مشخصترین راه برای
انجام این کار ،بلوكهای تجاری منطقهای است که موجب افزایش تجارت و رشد اقتصادی برای
اعضا میگردد ،در حالیکه از تجارت مستقیم با غیر اعضا خودداری میکنند .بنابراین ،اگر دولت برتر
از چنین بلوكهای تجاری مهمی حذف گردد ،نرخ رشد و تجارت کلی آن در طول زمان متحمل
آسیب میشود.
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 .4 .2تصميم برای شرکت در موازنه

قدرتهای درجۀ دوم در پی ایجاد پیمان دستهجمعی ،در مقابل ابرقدرتی که نیاز به اقدام دستهجمعی
برای تحقق بعضی از اهداف خود دارد ،مقابله میکنند .اگر دولتها در بعضی از اقدامات (ذکرشده
در باال) همکاری کنند ،بهتدریج اعتماد آنها به یکدیگر افزایش مییابد و هر یک از قدرتهای درجۀ
دوم تمایل به ایجاد موازنه و همکاری در مقابل جاهطلبی رهبر تکقطبی دارند .بنابراین ،هدف اصلی
موازنۀ نرم ،اجبار یا حتی ممانعت از اقدامات فعلی دولت برتر نیست ،اما تصمیم برای شرکت در موازنه
بازتاب مقاومت در برابر جاهطلبیهای آیندۀ ابرقدرت است (.)Pape, 2005: 36-37
با توجه به موارد چهارگانۀ یادشده ،موازنۀ نرم در این مقاله میتواند مبنای مناسبی برای تبیین

عملکرد بریکس علیه غرب تحت رهبری آمریکا در عرصه بینالمللی باشد.

4. Yekarinburg
5. BRICK
6. BRIMC
7. BRICA
8. BRICET

 .9چین 1/371میلیون نفر ،هند 1/311میلیون نفر ،برزیل 207میلیون نفر ،روسیه 144میلیون نفر و آفریقای جنوبی 54میلیون نفر

).(Worldbank, 2015
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 .3تشكيل بلوك بریكس
اونیل کارشناس موسسۀ گلدمن ساکس در  2001م اصطالح بریک را برای شناسایی بزرگترین
بازارهای در حال ظهور جهان ،ابداع کرد .واژۀ بریک مخفف حرف اول نام چهار کشور تشکیلدهندۀ
آن یعنی برزیل ،روسیه ،هند و چین است ( .)O’Neill, 2001: 1اما بلوك اصلی بریکس در  2006م
در هنگامی تشکیل شد که وزرای خارجۀ چهار کشور شروع به برگزاری گفتگوهای سیاسی کردند
( )Besada & Tok, 2014: 78و موقعیت خودشان را بهعنوان گروه سیاسی تثبیت کردند .بریک
در اولین اجالس  2009م در یکاترینبورگ 4روسیه به واقعیت سیاسی تبدیل شد (Mielniczuk,
 .)2013: 1075اما بریکس در پی افزایش تعامل و همکاری با کشورهای غیر عضو بریکس بهویژه
کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور است ( .)Duggan, 2015: 19به همین دلیل ،در سالهای
اخیر پیشنهادهای مختلفی برای گسترش بریک مطرح شد .پیشنهادهایی نظیر بریک K) 5داللت بر
کره جنوبی و قزاقزستان) ،بریمک M( 6داللت بر مکزیک) ،بریکا A( 7داللت داللت بر کشورهای
عربی بهویژه شورای همکاری خلیج فارس) و بریکت E( 8داللت بر شرق اروپا و  Tداللت بر ترکیه)
( .)Mostafa & Mahmood, 2015: 157اما در نهایت وزرای خارجۀ بریک در سومین اجالس در سانیا
چین ،در  2011م برای اینکه دسترسی اقتصادیـسیاسی خود را به آفریقا گسترش دهند از ورود آفریقای
جنوبی به گروه استقبال کردند ( )Harden, 2014: 2و پس از پیوستن آفریقای جنوبی ،به بریکس تغییر
نام یافت (.)Kakonen, 2013: 1
9
بریکس بیش از  43درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهد ( .)Harden, 2014: 3عالوه بر این،
در  2001م تولید ناخالص داخلی بریک  9درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود ،اما در  2016م
حدود  25درصد تولید ناخالص داخلی جهان را بریکس دارا است ( .)Lemco, 2016: 2با این وصف،
قدرتهای نوظهور بریکس شباهتهایی برای شرکت در ائتالف دارند .شباهتهایی نظیر ثبات سیاسی
و صلح ،که پیشنیازی برای تجارت منطقهای و سرمایهگذاری مشترك ،کمک خارجی ،توسعۀ منابع
مالی ،تجارت و سرمایهگذاری مستقیم بریکس که در نهایت به کاهش فقر و بهبود اجتماع منجر
خواهد شد .این تقویت رشد تجاری و تولید مرتبط با استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی خوب
میگردد .همچنین همکاریهای توسعهای بریکس ،تمرکز بر کمکهای فنی به جای کمکهای
مالی دارد ( .)Morazan et al, 2012: 27از طرفی ،بریکس در پی نفوذ در سازمانهایی نظیر سازمان
ملل ( ،)Lemco, 2016: 3و اصالح نهادهای بینالمللی است (.)Besada & Tok, 2014: 80
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با وجود این شباهتها ،بریکس بلوك سیاسی همفکری نیست .بروچ و پاپا در پژوهش خود
ارزشهای منحصر به فرد کشورهای بریکس را مطرح کردهاند .مث ً
ال ،مسکو برای دستیابی به برخی
از درخششها و برای هماهنگی با رشد چین وارد گروه بریک شد .چین نیز در پشت متحدان مقطعی
خود پنهان میگردد تا تالشهایش را برای پایدارسازی محیط بینالمللی ،به عنوان یک اصالحگ ِر
ِ
تجدیدنظرطلب فردی معرفی کند .هند از بریکس برای احترام بینالمللی استفاده
جمعی و نه یک
میکند .برزیل با پیشنهاد رهبری محیط زیست جهانی به بریکس ملحق گردید .آفریقای جنوبی هم
زیر چتر بریکس شتافت تا محو شدن ملت رنگین پوست را جبران کند و ادعای خودش را برای
رهبری قارهای تثبیت کند (.)Brutsch & Papa, 2013: 303-304
 .4قدرت اقتصادی بریكس
قدرتهای نوظهور بریکس در پی تقویت حضور جمعی خود در مجامع بینالمللی هستند .از اینرو،
محتمل است که تشکیل بلوك اقتصادی به منظور افزایش  GDPو اصالحات بانک جهانی ،صندوق
بینالمللی پول و سازمان ملل برای ایجاد موازنۀ نرم با غرب تحت سلطۀ آمریکا در نظم بینالمللی از
جمله خواستههای بریکس باشد.
 .1 .4بلوك اقتصادی
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بریکس بهعنوان بلوك تجدیدنظرطلب بزرگی در اقتصاد جهانی ،موجب نگرانی غرب دربارۀ آینده
و تحول در نظم اقتصاد بینالمللی میگردد ) .(Unay, 2013: 78از این ایدۀ تحول در نظم اقتصادی،
شورای اطالعات ملی آمریکا در گزارش روند جهانی حمایت کرد و تحول قدرت اقتصادی به سمت
کشورهای درحال توسعه برای بیست سال آینده پیشبینی شده است .براساس تخمین سازمان همکاری
و توسعه ،سهم کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته از تولید ناخالص داخلی جهانی در  2012م برابر
بود .با وجود این ،سهم کشورهای در حال توسعه از تولید ناخالص داخلی جهانی به  57درصد افزایش
و سهم کشورهای توسعه یافته به  43درصد کاهش ،در  2030م پیشبینی گردید (CRS Report,
 .)2011: 3اگر روند فعلی ادامه پیدا کند ،سهم کشورهای در حال توسعه بدون شک در  2050م
نزدیک به  70درصد افزایش مییابد (.)CRS Report, 2011:27
موسسۀ گلدمن ساکس در  2003م در مقالهای 10پیشبینی کرد که در کمتر از  40سال آینده،
اقتصاد بریکس بسیار بزرگتر از اقتصاد  11G6میشود ( .)Wilson & Purushothaman, 2003: 4با
توجه به این امر ،در  2025م GDP ،بریکس بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی  G6پیشبینی میشود
تا در نهایت در سال  GDP ،2040بریکس از  G6پیشی میگیرد (ONeill et al, 2005: 3; Lobell,
.)2016:34; Wilson & Purushothaman, 2003: 4
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 .11گروه G6متشکل از آمریکا ،ژاپن ،بریتانیا ،آلمان ،فرانسه و ایتالیا ).(Wilson & Purushothaman, 2003: 4

جدول  .1مقایسۀ توليد ناخالص داخلی بریكس و  G6در  40سال آینده

منبعWilson & Purushothaman, 2003; O’Neill et al, 2005; Wilson et al, 2011; Lobell, 2016 :
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موسسۀ گلدمن ساکس در این پژوهش موارد ذیل را پیشبینی میکند:
 .1در پنجاه سال آینده ،میانگین نرخ رشد  GDPبرزیل 3/6 ،درصد می شود و اقتصاد برزیل در
 2025م از ایتالیا 2031 ،م از فرانسه و  2036م از آلمان پیشی میگیرد.
 .2نرخ رشد  GDPچین از  8/1درصد از  2003به  5درصد در  2020م پیشبینی میشود .در
اواسط دهۀ  2040م نرخ رشد کند میشود و به  3/5درصد میرسد .اما وجود نرخ سرمایهگذاری باال،
نیروی کار زیاد و ثبات موجب میگردد که چین بزرگترین اقتصاد را در  2041م دارا باشد.
 .3نرخ رشد  GDPهند بیشتر از  5درصد در همۀ دورهها است و تولید ناخالص داخلی هند در
 2032م از ژاپن پیشی میگیرد.
 .4کاهش جمعیت مانعی برای رشد روسیه پیشبینی میشود (فرض بیش از حد منفی) .اما نرخ
رشد به نفع روسیه کار میکند و تا  2050م سرانۀ تولید ناخالص داخلی روسیه در باالترین بخش گروه
و قابل مقایسه با  G6است .اقتصاد روسیه در  2018م از ایتالیا ،در  2024م از فرانسه ،در  2027م از
اتحادیه اروپا و در  2028م از آلمان پیشی میگیرد.
 .5چهار کشور مذکور ،بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه را دارند .اما الزم است که به
پتانسیلهای آفریقا بهویژه آفریقای جنوبی ،که بزرگترین اقتصاد را در منطقه خود دارا است،
توجه شود .چرا که آفریقای جنوبی به رشد  5درصد در دهۀ آینده دست خواهد یافت (& Wilson
.)Purushothaman, 2003: 10-11
احتماالً تغییرات عمدهای در اقتصاد سیاسی بینالمللی در  25سال آینده اتفاق میافتد که مربوط به
رشد قدرتهای نوظهور همانند چین ،هند ،روسیه ،برزیل و آفریقای جنوبی است (.)Phillips, 2008: 1
در این گزارشها رشد اقتصادی قدرتهای غیر غربی بریکس ،تغییر قدرت اقتصادی از غرب به شرق
و کاهش نسبی قدرت غرب ،بهوضوح ،محتمل است.
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 .2 .4بانك توسعۀ جدید بریكس

بریکس جایگزینهایی نظیر بانک توسعه ،برای نوآوریهای غرب و نهادهای غربی ایجاد کرد (Ham,

ِ
منطق این بانک تمرکز بر نیازهای اصلی در زیر ساختها و توسعۀ پایدار است (Griffith
.)2015: 27

 .)Jones, 2014: 4ایدۀ بانک توسعۀ بریکس نخستین بار در اجالس  2012م دهلی مطرح (BRICS
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 )Summit, 2012و در اجالس  2013م از راهاندازی بانک حمایت شد (.)BRICS Summit, 2013
اما سرانجام ،در اجالس  2014م بریکس ،توافقنامۀ تأسیس بانک توسعۀ جدید با هدف بسیج منابع برای
پروژههای زیربنایی و توسعۀ پایدار در کشورهای بریکس و دیگر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
به امضا رسید .این بانک  50میلیارد دالر سرمایۀ مشترك دارد ،به طوری که هر یک اعضای مؤسس از
سهم برابری برخوردار هستند (.)BRICS Summit, 2014
صندوق ذخیرۀ ارزی با  100میلیارد دالر سرمایه ( )BRICS Summit, 2014برای حمایت از
نقدینگی اعضای گروه ،عملکردی شبیه صندوق بینالمللی پول دارد (.)Danns & Danns, 2015: 128
در این میان ،چین بخش عمدۀ این سرمایه 41 ،میلیارد دالر را فراهم کرده و برزیل ،روسیه و هند هر یک
 18میلیارد دالر و آفریقای جنوبی  5میلیارد دالر کمک کردهاند (.)Solstad Sonnesyn, 2014: 70
بانک توسعه مکمل تالشهای موجود چندجانبه و نهادهای مالی منطقهای برای توسعه و رشد
جهان است ( .)BRICS Summit, 2013این به معنای ترویج طرحهای سرمایهگذاری مشترك و انجام
معامالت با واحد پولی سازمان بریکس است ( .)Besada & Tok, 2014: 82پس ،بریکس در اجالس
 2009م برای جایگزینی دالر آمریکا بهعنـوان ارز بینالمللی تجاری و ذخیـرۀ بانک تالش کرد
( .)Wrobel, 2009: 24اما در نهایت ارز جدید در عمل کنار گذاشته شد .بریکس با ایجاد مؤسسات
مالی نظیر بانک توسع  Gجدید نهتنها بهعنوان بازیگر جهانی محسوب میشود ( ،)Ham, 2015: 7بلکه
چالشهای غیر مستقیمی برای نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ()Gross, 2013: 2
تحت سلطۀ آمریکا و اروپا ایجاد میکند ( .)Lemco, 2016: 2نقش بریکس در جریان اصلی روابط
بینالمـلل عمدتاً مخالفـت با سلـطۀ آمریکا ( )Piper, 2015: 1و تغـییر قـدرت از غـرب است
( .)Besada & Tok, 2014: 82بنابراین ،بانک توسعۀ جدید نهتنها جایگزینی برای نهادهای تحت کنترل
غرب است ،بلکه مانع تحریمهای تحمیلی غرب میگردد و روشی برای اعمال نفوذ از دست رفته در
صحنه جهانی است (.)Lemco, 2016: 3
 .5اصالحات بریكس
قدرتهای نوظهور بریکس به ایجاد موازنه و مقاومت در برابر هژمونی تحت رهبری آمریکا تمایل
دارند .با توجه به این امر بریکس در پی اصالحات بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل
برای توزیع مجدد قدرت سیاسی و اقتصادی در نظم بینالمللی هستند.

 .1 .5اصالحات بانك جهانی و صندوق بينالمللی پول

 .2 .5اصالحات سازمان ملل

بریکس در اجالس  2012م به نیاز سازمان ملل از جمله شورای امنیت بر اصالحات برای ساختار

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،23ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 96

بریکس یک سازمان عالقهمند به اصالح نظم بینالمللی موجود است ( .)Kakonen, 2013: 8این
مجموعه در اجالس  2009م خود را متعهد به پیشبرد اصالح نهادهای بینالمللی ،برای تغییر در اقتصاد
جهان کرد .اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه باید صدای رساتر و نمایندگی بیشتر در مؤسسات
مالی بینالمللی داشته باشند و مدیران از طریق انتخابات باز و شفاف منصوب شوند (BRICS Summit:
 .)2009در اجالس  2010م برزیل ،بریکس در تالش برای رسیدن به نتیجهای بلندپروازانه و اصالحات
بهتعویقافتاده ،در حال انجام و طوالنی نهادهای برتون وودز است (.)BRIC Summit: 2010
بریکس تأکید دارد که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی باید کمبود مشروعیت خود را سریع
برطرف کنند .در واقع ،اصالح ساختاری این دو نهاد ،موجب تغییر اساسی در قدرت رأیگیری به نفع
اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه میشود .از طرفی ،مشارکت اقتصادهای نوظهور و
کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیری بانک جهانی و صندوق بینالمللی باید مطابق وزن نسبی این
اقتصادها در جهان باشد .همچنین ،به روش انتخاباتی باز و شایسته ،صرفنظر از ملیت ،برای موقعیتهایی
مانند ریاست در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیاز هست ()BRIC Summit: 2010؛ چراکه
به طور سنتی ،ریاست صندوق بینالمللی پول همواره با یک اروپایی و ریاست بانک جهانی با یک
آمریکایی بوده است (زکریا.)42 :1393 ،
بنابراین ،بریکس از نامزدهای کشورهای در حال توسعه برای رهبری بانک جهانی استقبال
کرد .عالوه بر این ،رهبر جدید بانک جهانی باید برای تبدیل بانک به نهاد چندجانبه ـکه نشاندهندۀ
تصویری از تمام اعضا و ساختار حاکمیت بانک که منعکسکنندۀ واقعیتهای سیاسی و اقتصادی
فعلی استـ متعهد شود .ماهیت بانک باید از نهاد همکاری شمال ـ جنوب به نهادی برای ترویج
مشارکت یکسان ،برابری همۀ کشورها برای مقابله با موضوعات مرتبط به توسعه و غلبه بر دوگانگی
اعطاکنندهـدریافتکننده تغییر کند ( .)BRICS Summit :2012عالوه براین ،کارمندان این نهادها باید
منعکسکنندۀ تنوع عضویت خودشان باشند .بنابراین ،نیاز ویژهای برای افزایش مشارکت کشورهای
در حال توسعه وجود دارد (.)BRIC Summit: 2010
بریکس در اجالس  2014و  2015م از اجرا نکردن اصالحات صندوق بینالمللی پول در 2010
م ابراز نگرانی کرد که تأثیر منفی بر مشروعیت ،اعتبار و اثربخشی صندوق بینالمللی پول دارد .روند
اصالحات در صندوق بینالمللی پول در تعهدات سطح باال است که منابع صندوق را تقویت و به
نوسازی ساختار آن منجر میشود؛ به گونهای که منعکسکنندۀ وز ِن در حال افزایش اقتصادهای
نوظهور و کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهان باشد .صندوق بینالمللی پول باید نهادی مبتنی بر
سهمیه باقی بماند (.)BRICS Summit, 2014; BRICS Summit, 2015
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مؤثرتر و نمایندگی کارآمد تأکید کرد ( .)BRICS Summit: 2012همچنین ،در اجالس  2013م
دوربان ،بریکس تأکید دارد که سازمان ملل نیاز به اصالحات جامعی دارد ،ساختار شورای امنیت نیاز
به نمایندگی بیشتر ،برای پاسخگویی بیشتر به چالشهای جهانی دارد .روسیه و چین اهمیت موضوع را
تکرار کردند و به برزیل ،هند و آفریقای جنوبی در امور بینالمللی پیوستند و از آرمانهای آنان برای
ایفای نقش بیشتر در سازمان ملل ،پشتیبانی کردند ( .)BRICS Summit, 2013در این میان ،برزیل
قصد خود را برای کرسی دائم به شورای امنیت اعالم کرد .همچون برزیل ،هند نیز خواستار عضویت
در شورای امنیت است ( .)Jimenez, 2012: 92احتماالً بریکس در پی افزایش صدای خود در ساختار
سازمان ملل و مبارزه با هنجارهای غالب نظم بینالملل است.
با توجه به این امر ،بریکس منجر به تغییر الگوی رأیگیری آفریقای جنوبی در سازمان ملل
گردید .رفتار رأیگیری قبلی آفریقای جنوبی بهصورت پراکنده متمایل به اروپا و آمریکا بود ،اما
متحدان بریکس ،روسیه و چین به طور خاص ،که کرسی دائم شورای امنیت را دارا هستند ،بر الگوی
رأیگیری آفریقای جنوبی بهعنوان عضو غیر دائم شورای امنیت در  2007و  2011م اعمال نفوذ
کردند ( .)Anthony et al, 2015: 7همچنین ،در  2011م همۀ اعضای بریکس عضو شورای امنیت
بودند ( )Haibin, 2013: 2که بهوضوح تأثیر عمدهای بر الگوی رأیگیری و دستور کار حفظ صلح
سازمان ملل گذاشتند.
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 .6تالش بریكس برای گسترش امنيت در نظم بينالملل
گفتمان بریکس عمدتاً اقتصادی است و در این راه ،بریکس تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده
است ( .)Kakonen, 2013: 1اما اخیرا ً کشورهای بریکس خود را بهعنوان بازیگر امنیتی نشان داده
( )Ham, 2015: 6و خواستار استقالل ،حاکمیت ،وحدت و حفظ تمامیت ارضی همۀ ملتها هستند
( .)Kakonen, 2013: 10این سختگیریها نسبت به حاکمیت ،از آغاز بهار عربی ،به طور قابلتوجهی
افزایش یافت و موجب شکلگیری اتحاد اعضای بریکس در سازمان ملل ،علیه کشورهای غربی
گردید .این اتحاد از رأی به قطعنامهای که موجب نقﺾ حاکمیت دولتهای سرکوبگر میشود،
جلوگیری کرد (.)Laidi, 2011: 8
بریکس اولین بار در مارس  2011م ،در مدار استراتژیک غرب وارد شد؛ زمانی که این کشورها
از تصویب قطعنامۀ  1973م شورای امنیت در واکنش به اقدامات سرهنگ قذافی در لیبی خودداری
کردند .)Ham, 2015: 6( 12با توجه به این امر ،بریکس در اجالس  2012م بر ثبات ،صلح و امنیت در
خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید کرد ( (BRICS Summit:2012و دربارۀ سایر مسائل امنیتی سوریه،
افغانستان ،اوکراین ،فعالیتهای اسرائیل و برنامۀ هستهای جمهوری ایران از خود حساسیت نشان داد و
مواضع خود را در مسائل امنیتی اعالم کرد.
کشورهای بریکس خود را بهعنوان بازیگر امنیتی در طول جنگ داخلی سوریه در  2011م
نشان دادند ( .)Ham, 2015: 6بریکس در اجالس  2012م نگرانی خود را از وضعیت فعلی سوریه

 .12در  2011م ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎى ﺑﺮﯾﮑﺲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

بیان میکند و خواستار پایان دادن فوری خشونت و نقﺾ حقوق بشر در سوریه میشود (BRICS
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 .)Summit:2012از آغاز بحران در سوریه ،روسیه و چین (دو عضو دائم شورای امنیت) تالش کردهاند
از فعالیتهای دولتهای غربی و عربی برای مجازات رژیم اسد به منظور سرکوب قیامهای مردمی در
سوریه جلوگیری کنند .همچنین ،برزیل ،هند و آفریقای جنوبی عم ً
ال با حمایت از روسیه و چین با تغییر
رژیم مخالفت کردند ( .)Ham, 2015: 6در حقیقت ،مواضع روسیه و چین در سازمان ملل متحد دربارۀ
سوریه و مداخلۀ روسیه ،مطابق با اصول بریکس دیده میشود (.)Juutinen & Kakonen: 2016
در مورد افغانستان ،بریکس معتقد است که برای همکاری و کمکهای توسعهای ،دسترسی به
بازارهای جهانی ،سرمایهگذاری خارجی و استراتژی نهایی برای دستیابی به صلح پایدار به زمان نیاز
دارد .بریکس حمایت خود را از ظهور افغانستان بهعنوان دولتی دموکراتیک و صلحآمیز ،رها از تروریسم
و همکاری منطقهای و بینالمللی مؤثر برای ثبات در افغانستان اعالم کرد (.)BRICS Summit: 2012
همچنین ،بریکس در اجالس  2014و  2015م ،نگرانی عمیق خود را از وضعیت در اوکراین بیان
و تأکید دارد که تنها راهحل آشتی از طریق گفتگوهای گسترده است (;BRICS Summit, 2015
.)BRICS Summit, 2014
بریکس اعالم کرد که با فعالیت اسرائیل در مناطق اشغالی مخالف است؛ چراکه اسرائیل قوانین
بینالمللی را نقﺾ میکند و به طور جدی تالشهای الزم برای صلح و مفهوم دو دولت را بهعنوان
راه حل تهدید میکند .همچنین ،بریکس از تمام طرحها ،با هدف دستیابی به وحدت داخلی فلسطین
استقبال خواهد کرد .بریکس در اجالس  2015م درپی ایجاد خاورمیانۀ عاری از سالحهای هستهای و
سایر تسلیحات براساس توافقنامه آزادانهای ،در بین دولتهای منطقه بود (.)BRICS Summit, 2015
بریکس با بررسی وضعیت ایران در اجالس  2012م تأکید کرد که نمیتوان اجازۀ جنگ را داد
و عواقب ناشی از جنگ به نفع هیچکس نیست .همچنین ،ایران نقش مهمی برای توسعۀ صلح و رونق
اقتصادی و سیاسی منطقه ایفا میکند .ایران بهعنوان عضو مسئول جامعۀ جهانی ایفای نقش میکند
(.)BRICS Summit, 2012
بریکس حق ایران را برای استفادۀ صلحآمیز از انرژی هستهای مطابق با تعهدات بینالمللی به رسمیت
میشناسد و از راهحلهای مرتبط با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و گفتگو حمایت میکند .از گفتگو
بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران با توجه به مفاد قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ،مطابق
با تعهدات ایران تحت ان.پی.تی حمایت میکند (;BRIC Summit, 2012; BRIC Summit, 2013
.)BRIC Summit, 2014
همچنین ،اعضا تأکید میکنند که از تهدید به اقدام نظامی و تحریمهای یکجانبه علیه
ایران نگران هستند و امیدوارند که همۀ مسائل مربوط به برنامۀ هستهای ایران از طریق بحث و
ابزارهای دیپلماتیک حل شود ( .)BRICS Summit, 2013; BRICS Summit, 2014بریکس
معتقد است که برنامۀ جامع اقدام مشترك منجر به احیای اعتماد به نفس کامل ماهیت صلحآمیز برنامۀ
هستهای ایران میگردد و تحریمهای تحمیلشده بر ایران را لغو میکند .این برنامه ایران را به اجرای
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حق استفادۀ صلحآمیز از انرژی هستهای ،از جمله غنی سازی اورانیوم ،تحت ان.پی.تی ،سازگار با
تعهدات بینالمللی و پادمانهای بینالمللی قادر میکند .همچنین ،موجب عادیسازی روابط تجاری
و سرمایهگذاری با ایران میگردد .بریکس اعتقاد دارد که اجرای این برنامه بهشدت به تقویت امنیت
بینالمللی و منطقهای کمک میکند (.)BRICS Summit, 2015
اینگونه به نظر میرسد که بریکس میتواند نیروی جایگزینی برای شکلدهی به امنیت و نظم
جهانی باشد ) .(Besada & Tok, 2014: 79این بلوك با به چالش کشیدن مداخالت نظامی و
موضعگیریهای غرب و آمریکا در نظم بینالملل ،مشروعیت هژمون را در آینده زیر سؤال میبرد.
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 .7تالش بریكس برای ایجاد نظم جهانی چندقطبی
وزاری این پنج کشور تأکید دارند که بریکس در ایجاد نظم جهانی چندقطبی مشارکت دارد (Naik,
 .)2016در واقع ،بیانیۀ مشترك روسیه و چین که در آوریل  1997م برای ایجاد جهان چندقطبی
به تصویب رسید ( ،)Russian-Chinese Joint Declaration, 1997چشمانداز بریکس از جهان
چندقطبی است ( .)Papa, 2014: 364در این بیانیه ،اعضا در تالش برای گسترش «جهان چندقطبی
و ایجاد نظم بینالمللی جدید» هستند« .همۀ کشورها ،بزرگ و کوچک ،فقیر و غنی ،قوی و ضعیف
در جامعۀ بینالمللی برابرند» و «هیچ کشوری نباید در جستجوی هژمونی باشد و مشارکت در روابط
قدرت در نظم بینالمللی نباید انحصاری باشد» (.)Russian-Chinese Joint Declaration, 1997
همواره یک ابرقدرت بر نظام جهانی مسلط است که قدرت نظامی و اقتصادی را در اختیار دارد.
در طـول تاریخ ،بریتانیا ابرقدرت قرن هجدهم و آمـریکا ابرقدرت قرن بیستم میالدی بوده است
( .)Naik, 2016اما کشورهای بریکس خود را بهعنوان موجودیتی کموبیش خارج از ساختار نظام
جهانی میدانند و در بسیاری موارد با نمایندگان قدرتهای قدیمی (غرب به طور کلی ،آمریکا به طور
خاص) مواجه میشوند ( .)Petropoulos, 2013: 40در سیستم در حال ظهور چندقطبی ،بازیگران
بزرگی مانند چین و روسیه از قدرت اقتصادی بهعنوان ابزار دیپلماتیک خود برای نفوذ در منافع
سیاسی و اقتصادی غرب استفاده میکنند ( .)Unay, 2013: 78همچنین ،روسیه و چین اعالم کردند
که سیاستهای امنیتی هماهنگی به منظور «ترویج جهان چند قطبی» و «مخالفت با هژمونی» برای
موازنه با آمریکا در عرصۀ بینالمللی ایجاد کردند (.)Troitskiy, 2015: 77
روسیه و چین مدت طوالنی با منافع غرب در شورای امنیت و سایر نهادهای بینالمللی مبارزه
میکنند .برزیل با ایاالت متحده در منطقۀ تجارت آزاد آمریکا و موضوعات دیگر مواجه است .هند
هنوز حمایت غرب از پاکستان را به یاد میآورد .آفریقای جنوبی از حاکمیت منطقه خود در برابر
مداخلۀ غرب (اخیرا ً زیمبابوه) دفاع میکند .در نهایت ،این تجربیات مشترك درك قابل توجهی بین
کشورهای بریکس با غرب ایجاد کرده است (.)Petropoulos, 2013: 40
بریکس به سمت تغییر نظم جهان در حرکت است ،همچنین در بحث گسترده از روابط بینالملل و
حکومت جهانی در پی اثرگذاری است ( .)Unay, 2013: 83این بلوك در اجالس  2009و  2010م ،از

یک جهان دموکراتیکتر و نظم چندقطبی براساس حاکمیت بینالمللی قانون ،احترام متقابل ،برابری،
همـکاری ،اقـدام هـماهنگ و تصمیمگیری جمـعی همه کشـورها ،حـمایت میکـند
( .)BRICS Summit, 2009; BRICS Summit, 2010بریکس بستری برای گفتگو و همکاری در
میان کشورهایی است که نمایندۀ  43درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند ،و برای ارتقای صلح،
امنیت ،توسعه در نظم چند قطبی ،وابستگی متقابل و جهانی شدن تالش میکند (BRICS Summit,
 .)2012بنابراین ،بریکس بیشتر ائتالف دفاعی است تا تهاجمی ( .)Kakonen, 2013: 10انتظار میرود
همکاری عمیق بین کشورهای بریکس ،نظم جهانی لیبرال غربی را با چالش مواجه کند.
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 .8تالش بریكس برای تأمين انرژی
گسترش تولید و مصرف انرژی پایدار برای توسعۀ اقتصادی کشورهای بریکس بسیار مهم است و
توازن منافع ،شفافیت و پیشبینی عرضه و تقاضا در اولویت قرار دارد .با توجه به توزیع نابرابر منابع
انرژی و ذخایر محدود اعضای بریکس و افزایش قابل توجه مصرف انرژی در کشورهای در حال
توسعه ،این موضوع بسیار حائز اهمیت است ( .)BRICS Summit, 2015بریکس تأکید میکند که
انرژی یک منبع اساسی برای بهبود استانداردهای زندگی مردم است و دسترسی به انرژی برای رشد
اقتصادی همراه با عدالت و مشارکت اجتماعی اهمیت دارد (.)BRICS Summit, 2010
از بین اعضای بریکس ،روسیه بهعنوان تولیدکنندۀ انرژی اهمیت جهانی دارد ،گرچه برخالف
برزیل بسیاری از منابع نفتی خود را برای نیازهای داخلی استفاده میکند .با وجود این ،روسیه رتبۀ هشتم
در جهان و بزرگترین ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در جهان را دارا است .همچنین برزیل ،بهعنوان
بزرگترین تولیدکنندۀ نفت و گاز در دهۀ گذشته ظهور پیدا کرد .برزیل محصوالت نفتی خود را در
درجۀ اول بهعنوان عضو بریکس به چین میفروشد .از طرف دیگر ،برزیل در حال حاضر تولیدکننده و
صادرکنندۀ عمده انرژی تجدیدپذیر بهویژه اتانول بهدستآمده از نیشکر است .وضعیت سه عضو دیگر
بریکس ،چین ،هند و آفریقای جنوبی از نظر تقاضای انرژی و منابع ،با توجه به اولویت توسعۀ اقتصادی
متفاوت است ( .)Rich & Rowe, 2012: 6-7میتوان استدالل کرد که افزایش رشد اقتصادی و سیاسی
چین به تأمین امنیت و دسترسی مطمئن به منابع انرژی بستگی دارد.
تالشهای بینالمللی چین برای دستیابی به منابع نفت و گاز و وجود زغالسنگ داخلی موجب
رشد اقتصادی این کشور شده است .با وجود رشد اقتصادی هند و آفریقای جنوبی ،هنوز این دو در
محدودیتهای مختلفی (مانند فقر ،توسعه اقتصادی) به سر میبرند .منبع اصلی انرژی در هند ،چین و
آفریقای جنوبی زغالسنگ است .این سه کشور بهویژه چین بیش از  58درصد مصرف و تولید
زغالسنگ در جهان را دارا هستند .همچنین ،این سه کشور واردکنندۀ نفت و گاز طبیعی هستند .هند
بیشتر نفت و گاز خود را از خاورمیانه ،و چین منابع خود را از کشورهای جنوب صحرای آفریقا تأمین
میکند .براساس پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی ،چین بیش از  70درصد نفت تا  2030م نیاز دارد.
هند در پی افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی از جمله سوختهای زیستی است .بدین ترتیب،
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هدف این سه کشور افزایش نقش انرژی هستهای است (.)Rich & Rowe, 2012: 7-10
در بین اعضای بریکس ،روسیه ،چین و هند دارای سالح هستهای هستند و دو کشور دیگر ،یعنی
برزیل و آفریقای جنوبی ،نیز از توانمندی هستهای برخوردارند و عضو پیمان منع گسترش سالح هستهای
هستند .دارا بودن این ویژگیها در بین اعضا بریکس نه تنها چانهزنی آنها را در ابعاد مختلف بینالمللی
افزایش میدهد (ایزدی و مطهری خوشینانی ،)45 :1394 ،بلکه این احتمال وجود دارد که موجب
کاهش هژمونی غرب ،بهویژه آمریکا ،در حوزۀ انرژی برای توسعه اقتصاد گردد.
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 .9بریكس بهعنوان بازیگر سياسی
بریکس بهعنوان بازیگر سیاست خارجی بین قارهای ،در تمام قارههای جنوبی جهان ،در موافقتنامههای
دوجانبه و منطقهای حضور دارد و بر همبستگی جنوبـجنوب ،همکاری افقی در مقابل سلطۀ غرب
تأکید دارد ) .(Morazan et al, 2012: 27در حقیقت ،بریکس به دنبال رهبری جهان در حال توسعه
است ) (Brutsch & Papa, 2013: 324و به نمایندگی از این کشورها در جامعه جهانی ،G20 ،شورای
امنیت سازمان ملل و همایش جهانی آب و هوا ،صحبت میکند و برتری غرب در سیاست بینالملل
را به چالش میکشد ).(Morazan et al, 2012: 27
امروزه ،نشستهای بریکس که در  2008م آغاز شده فراتر از زمینههای اقتصادی است و طیف
گستردهای از مسائل در سطح حکومت جهانی دربر میگیرد ( .)BRICS Summit,2011در واقع،
عملکرد بریکس بهعنوان بازیگر سیاست خارجی فقط تشکیل بلوك اقتصادی ،ابتکارات و اصالحات
و تغییر در نظام بینالملل نیست ،بلکه بریکس بر این موضوعات نیز در نشستهای خود تأکید میکند:
 .1نمایندگان بریکس ،دربارۀ امنیت سایبر ،مبارزه با تروریسم ،امنیت حملونقل و بحرانهای
منطقهای در نشست خود بحث کردند و یک گروه کاری در زمینۀ امنیت سایبر تشکیل دادند
(.)BRICS Summit, 2014
 .2وزیران بهداشت بریکس مرت ّباً از 2011م ،در حاشیۀ اجالس سازمان بهداشت جهانی نشستهایی
را برگزار میکنند .عالوه بر هماهنگی با دستور کار سازمان بهداشت جهانی این گروه امکان تأسیس
شبکۀ همکاریهای فناوری را فراهم میکند (.)BRICS Summit, 2014
 .3بریکس معتقد است که تغییرات آبوهوایی یک تهدید جدی است که نیاز به تقویت اقدام
جهانی دارد ( .)BRICS Summit, 2010بریکس در اجالس  2015م آمادگی خود را برای تغییرات
آبوهوایی در جهان و در سطح ملی و دستیابی به توافق جامع و عادالنه تحت کنوانسیون سازمان
ملل دربارۀ تغییرات آبوهوا بیان کرد (.)BRICS Summit, 2015
 .4بریکس از جامعۀ بینالملل درخواست میکند که تالشهای الزم را برای مبارزه با فقر،
محرومیت اجتماعی و نابرابری با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه ،کمتر توسعهیافته،
جزایر کوچک و کشورهای آفریقایی انجام دهند (.)BRICS Summit, 2010
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نتيجه
در این نوشتار ،تالش شده است با مروری بر نظریۀ موازنۀ نرم ،تأثیر بریکس بر نظم جدید جهانی بررسی
شود و چشماندازی از افزایش احتمالی قدرت سیاسی و اقتصادی قدرتهای نوظهور در مقابل قدرت
هژمون ارائه شود .از طرفی ،فقدان موازنۀ سخت و قدرت نظامی در برابر دولت هژمون ،منجر به استفاده
از راهبردهایی شد که به موازنۀ نرم معروف گردید .با توجه به این امر ،موازنۀ نرم به هر نوع تالش غیر
نظامی مرتبط است ،که موجب کاهش قدرت برتر و افزایش قدرت سایر دولت ها میگردد .بر همین
مبنا ،در تشریح این موضوع که بریکس چگونه میتواند موجب تغییر نظم بینالمللی در آینده گردد،
فرضیۀ نوشتار تأیید میکند که بریکس بهعنوان بازیگر سیاسی بینالمللی میتواند عامل مهمی در تغییر
دستورکار بینالمللی و تبدیل نظم جهانی تکقطبی به چندقطبی باشد و احتماالً موجب ظهور الگوی
جدیدی در نظم لیبرال میگردد.
دولتهای نوظهور بریکس برای ایجاد تعادل و تشکیل اتحادیه در پی موازنۀ نرم با غرب هستند؛
چراکه اطمینانی به دولت برتر یا مسلط ندارند .بریکس برای ایجاد موازنه در عرصۀ بینالملل به مقابله
علیه غرب میپردازد؛ چرا که ائتالف این قدرتهای نوظهور میتواند موازنۀ نسبتاً باثباتی را در عرصۀ
بینالمللی بهوجود آورد و چالشهای احتمالی متعددی را برای غرب بهویژه آمریکا فراهم سازد .هدف
دولت های بریکس تقابل مستقیم با قدرت برتر نیست؛ به همین دلیل ،این دولتها با استفاده از ابزارهای
موازنۀ نرم در پی مقابله با آمریکا و افزایش نفوذ و جایگاه خود در نظام بینالمللاند.
ساخت بریکس میتواند بهعنوان پاسخی برای عدم تعادل نظم بینالمللی باشد .این احتمال میرود
که بریکس قواعد و هنجارها ،دستور کار بینالمللی و رویکرد مؤسسات بینالمللی را در آینده به
چالش بکشد .با توجه به این امر ،بریکس بهعنوان بازیگر سیاست خارجی با استفاده از ابزارهای
موازنۀ نرم در همۀ حوزهها وارد شده است .بریکس نهتنها در اقتصاد ،اصالحات سازمانی ،سیاست و
امنیت ،بلکه در حوزههای زیست محیطی ،اجتماعی و بهداشت نیز خود را بهعنوان بازیگر کلیدی در
عرصه بینالمللی نشان میدهد .دارا بودن این ویژگیها در بین کشورهای بریکس ممکن است قدرت
چانهزنی آنها را در نظام بینالملل افزایش دهد و موجب تغییر در ساختار توزیع قدرت شود .به این
ترتیب ،متحمل است که بریکس با دارا بودن رهبری جهان در حال توسعه در پی گسترش دستور کار
جدید ،بازسازی نظم بینالملل و حرکت به سمت نظم چندقطبی در آینده باشد.
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