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 3فاطمه دانشور محمدزادگان - 2زاده برمی سمانه شفیع - 1دسیداحمد فاطمی نژا
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 چکیده

گرایی آمریکا در نسبت به یکجانبه نوظهور تجلی سیاست تجدیدنظرطلبانههای ای از قدرتبریکس به عنوان مجموعه

هدای الدلی   توانندد قبد    های اقتصادی، سیاسی و جمعیتی خود میآنها با تقویت قابلیت. باشدالملل میروابط بین

ای معمول در ه، رویهدر این میان، تالش این گروه برای ایجاد سیستم چندجانب. ساختار چندقببی جهان در آینده باشند

سوال اللی پژوهش حاضر این است که سیاست خارجی بدریکس  . ی مقدورات فعلی استالملل اما بر پایهنظام بین

شود که بریکس الملل چگونه است؟ و در پاسخ این فرضیه مبرح میگرایی آمریکا در نظام بینجانبهنسبت به رویه یک

. گرایی آمریکا در پیش گرفته اسدت گری نرم را در مقابل رویه یکجانبهموازنه نوعی سیاست تجدیدنظرطلبانه مبتنی بر

وابسدتگی  »و « اخدتال  قددرت  »شود که از رهگذر دو متغیر در آزمون این فرضیه، از رهیافت موازنه نرم استفاده می

م بدریکس بدا   در این نوشتار ضمن توضدی  چرایدی و چگدونگی موازنده ندر     . کندبه این پژوهش کمک می« اقتصادی

های پدژوهش حداکی از تدالش میرمسدتقیم     یافته. پردازیمروی این گروه میهای پیشگرایی آمریکا، به چالشیکجانبه

 .باشدالملل میگرایی در نظام بینبریکس برای تقویت رویه چندجانبه

 گراییگرایی ، چندجانبهجانبهبریکس، آمریکا، موازنه نرم، یک :واژگان کلیدی
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 مقدمه

، ایاالت متحده به تنها ابرقدرت در عرله جهانی 4334به دنبال فروپاشی شوروی در سال 

ی لحظه»دانستند و از آن به عنوان قببی را خیلی کوتاه میهرچند برخی دوره تک. بدل شد

رسید که نه تنهدا  اما در آن شرایط به نظر می (Layne, 2009: 148)کردند یاد می« قببیتک

بروکز و وولفدور،،  )لکه حتی قرن بیست و یکم را هم باید قرن آمریکا نامید قرن بیستم، ب

به عالوه، هم کلینتون و هم بوش پسر بارها با اطمینان این ادعا را مبرح کردند و (. 4931

« پایدان تداریخ  »بینی نمودند که پایان جنگ سرد به معندای  پروا پیشمحافل آکادمیک هم بی

 .(Fukuyama, 1992: 3)است 

گرایی پرهزینه بوش پسر منجدر  یکجانبه. بینی افراطی زیاد طول نکشیداما این خوش

. به یک دهه جنگ در خاورمیانه و خارج شدن قبار سیاست خارجی آمریکدا از ریدل شدد   

، رکود اقتصادی خبرناکی را باعث شدد کده آمریکدا و بسدیاری از     1006بحران مالی سال 

قاعدده  شان در برابر حرص و طمع بدی ی سیستماتیکپذیرکشورهای مربی را متوجه آسی 

آسیایی ملقمه پیچیده لیبرالیسدم اقتصدادی و    به عالوه، در چین و دیگر کشورهای. بازارکرد

انگیز این کشورها بدرای رشدد اقتصدادی و    داری دولتی نشان دهنده ظرفیت شگفتسرمایه

ای درباره آینده جایگاه آمریکا هخود نگرانی تازاین مسئله به نوبه. نوآوری تکنولوژیک است

     (.3-40: 4931برژینسکی، )است به عنوان قدرت عمده جهانی ایجاد کرده

گرا با آمریکا بود که میرمسدتقیم منجدر بده    های تقابلتر رواج سیاستاما مسئله مهم

رانه گهای موازنهای از نظریه پردازان تالشدر این میان عده. گشتتحدید قدرت آمریکا می

پدردازن  از دیددگاه ایدن نظریده   . کردندهای عمده را در قال  نظریه موازنه نرم تحلیلقدرت

الملل فعلی برقراری موازنه سخت سنتی دشوار یا حتی میرممکن اسدت  اگرچه در نظام بین

توانند از طریق رویکردهای میرنظامی و دیپلماتیک به تحدید قدرت آمریکدا  اما کشورها می

رویکردی که در قال  موازنه نرم تعریف شده و در رفتدار قددرت هدایی از قبیدل     . بپردازند
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اخیراً و با توجه به توسعه . (Paul, 2005: 8)چین، اروپا و روسیه آشکارا قابل بررسی است 

های نوظهور نیز با اتکا بر تدوان  شود که این قدرتکم مبرح میاین ایده کم 1گروه بریکس

در محدودسازی قدرت آمریکا تأثیرگزار باشند؛ زیرا همواره راببده   تواننداقتصادی خود می

الملل با اقتصاد برتر وجود دارد و های بزرگ در نظام بینقابل توجهی میان قدرت مستقیم و

بزرگ نویدبخش جابجایی قددرت در نظدام بدین     جابجایی و تغییر در وضعیت اقتصادهای

  .الملل است

-قدرت نماییقدرت در جدیدی فصل جهانی، تصادیاق بحران سپس و مالی بحران 

 اقتصدادهای بدریکس از   کمتدر  اثرپدذیری  .پدیدآورد جهانی اقتصاد حوزه در نوظهور های

اقتصداد جهدانی کمدک کدرد و زمینده       در آنهدا  جایگداه  ارتقدا   بده  مزبدور  بحران پیامدهای

ت پیامدهای این آفرینی در مدیریها را برای نقشهای سنتی از این قدرتدرخواست قدرت

 بازسدازی  در بدریکس  اقتصدادهای  نقش ایفای بحران این آثار از یکی .بحران فراهم آورد

 مدالی  و اقتصدادی  نهادهدای  در آنهدا  جایگاه تقویت برای سازیزمینه و جهانی مالی ثبات

 جهانی، نظم بازتعریف و قدرت روند جابجایی بر آن آثار که است المللیبین و چندجانبه

  (.17: 4931سلیمانپور و موالیی، )است  اپذیرانکارن

از استعاره لفحه شدبرن  اقتصدادی و شدبرن      2با این ولف، استفاده جوز  نای

. دهدد المللی را نشان میتوزیع بسیار متضاد قدرت در سیستم بین (Nye, 2002: 39)نظامی 

بزرگ اقتصادی  هایبه این لورت که برتری نظامی آمریکا با رقابت چندقببی میان قدرت

موازنه . های مذکور به طور کامل از هم جدا نیستندبا وجود این، لفحه. همزمان شده است

. ای برموازنه نظامی خواهدد داشدت  نرم برلفحه شبرن  اقتصادی به مرور زمان تاثیر بالقوه

های اقتصدادی خدود   درلد از اقتصاد جهان و تقویت توانمندی 90گروه بریکس با داشتن 

                                                             
1 BRICS: Brazil, Russia, India, Chin, South Africa. 

2 Joseph Nye 
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ی ایاالت متحدده بدر جهدان    ای برای متوقف ساختن سلبهواند با اتحاد اقتصادی، وزنهتمی

 . بوجود آورد

-سیاست خارجی بریکس نسبت به رویه یک»رو پرسش اللی این است که از این

توان این فرضدیه را طدرح   در پاسخ می. «الملل چگونه استگرایی آمریکا در نظام بینجانبه

گری نرم را در مقابدل رویده   یاست تجدیدنظرطلبانه مبتنی بر موازنهکرد که بریکس نوعی س

بده عبدارت دیگدر، هرچندد ایدن گدروه تدوان        . گرایی آمریکا در پیش گرفته استجانبهیک

با آمریکدا را نددارد، امدا بدا توجده بده قددرت        ( موازنه سخت)رویارویی نظامی و گسترده 

های آمریکدا مقاومدت کندد؛ و بده طدور      تتواند در مقابل سیاسرشد خود میاقتصادی روبه

 . به تحدید قدرت آمریکا بپردازد( از طریق موازنه نرم)میرمستقیم 

با توجه به اینکه مبالعه گروه بریکس پیشینه پژوهشی طوالنی ندارد، هنوز آثار قابل 

ت و منابع اندکی نیز که نگاشته شده، بیشتر بر محور اهمی توجهی در این زمینه تألیف نشده

    اندددالمللددی بددوده و جایگدداه روبدده رشددد گددروه بددریکس در نظددام اقتصددادی بددین      

(Narayanaswami, 2014 Singh And Dube, 2014;.) هدای  در مقابل برخی آثار به قدرت

 ؛ برژینسدکی، 4931 سدلیمانپوروموالیی، )پردازند روی آمریکا می های فرانوظهور و چالش

4931  Skak, 2011 Kakonen,2013; ; وEuce,2007.)     در این بین، پدژوهش حاضدر بدر

دارد که سیاست خارجی گروه بدریکس را بدا کاربسدت نظریده     خال  امل  آثار باال سعی

کنندده در ایجداد   ای تعیینبه وزنه تواند -میموازنه نرم تبیین کند و نشان دهد که این گروه 

تا با نگاهی الالحی بده نظریده   شود در ادامه تالش می. موازنه در مقابل آمریکا تبدیل شود

 . گری نرم مبرح گرددموازنه نرم، چرایی گرایش بریکس به سوی موازنه
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 چارچوب نظری؛ سیاست تجدیدنظرطلبی و موازنه نرم

ها از دیددگاه  الملل، بررسی رفتار دولتهای تجزیه و تحلیل سیاست بینیکی از چارچوب

هدا در چدارچوب قددرت    قد است که دولتمعت( 19-497: 4961) مورگنتا. قدرت است

حفد  وضدع موجدود، افدزایش     : های سیاسی محدودی هستند که عبارتند ازدارای انتخاب

در مورد این پرسش (. کس  پرستیژ)خره نمایش قدرت و باأل( سیاست امپریالیستی)قدرت 

یرندد،  گهای تجدیدنظرطلبانه یا حف  وضع موجود را  در پیش میها سیاستکه چرا دولت

باشدد، بحدث و بررسدی    و یا در مورد اینکه چه عواملی در اتخاذ اینگونه سیاستها مؤثر مدی 

در ایدن  . باشدد بسیار لورت گرفته و تشری  این عوامل خارج از حولله این نوشدتار مدی  

های نوظهدور چده ندوی سیاسدتی را     پژوهش بحث عمده بر سر این مسئله است که قدرت

گرایی آمریکا در پدیش  و به طور مشخص، نسبت به رویه یکجانبهنسبت به نظام بین الملل 

 . گیرندمی

موازنده  . توان به مسأله باال داد موازنده قددرت اسدت   هایی که مییکی از اولین پاسخ

الملل به طور عمدده بدرای تولدیف سیاسدت     محققان روابط بینقدرت، راهبردی است که 

های قوی نیز کنند؛ هرچند دولتتفاده میهای ضعیف علیه دولت قدرتمند اسخارجی دولت

در کتداب  ( 165: 4961)مورگنتدا  . گیرندبرای حف  برتری خود این استراتژی را بکار می

ای و هدای منبقده  طلبدی چندد کشدور در حدوزه    قدرت»: کندبیان می« هاسیاست میان ملت»

، لزوما به تشکلی کوشند وضع موجود را حف  کنند یا آن را براندازندجهانی که هر یک می

-شدود، کده اجتنداب   های معبو  به حف  آن منتهدی مدی  ی قدرت و سیاستبه نام موازنه

 .«شوندهای حاکم محسوب میی دولتناپذیرند و عامل اللی ثبات در جامعه

یدا  . الوالً فرایند توازن میان دو یا چند کشور به دو طریق قابل ایجاد و تداوم است

و « تدر ی سدبک بوسیله افزایش قددرت کفده  »و یا « تری سنگینهکاهش قدرت کف»از طریق 

جهت دستیابی به این . باشدهد  مایی هر یک از دو طریق مذکور،  برقراری توازن قوا می
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-های مختلفی ارائده گردیدده   ها و مکانیسمپردازان راهمقصود از سوی اندیشمندان و نظریه

مسل  شدن، ایجاد مناطق حائدل،  : اندین قبیلکه مهمترین آنها از ا( 18: 4960طی ،)است 

کن، مراقبت و هوشیاری دولتمردان، اعبای مداخله، اتحاد و ائتال ، تفرقه بینداز و حکومت

زندی دیپلماتیدک، حدل و فصدل     های نفدوذ، چانده  های ارضی پس از هرجنگ، حوزهجبران

  .(47-48: 4931، حسینی و دانشورکیوان)آمیز اختالفات و خود جنگ حقوقی و مسالمت

سدخت همچدون    طلبیهای توازنقدرت که ریشه در استراتژی هرچند نظریه توازن

های بزرگ فعلدی  دارد، چندان مناس  توضی  رفتار قدرت 2و تشکیل ائتال  1تجهیز ارتش

دوم ی ردههدای عمدده  توان گفت که در دوران پس از جنگ سدرد، قددرت  باشد اما مینمی

سازی، مذاکرات طلبی محدود، ضمنی و میرمستقیمی را از طریق ائتال ازنهای تواستراتژی

ی نظامی رسدمی دوجانبده و چندجانبده    المللی و کاهش اتحادهاهای بیندیپلماتیک در نهاد

ی دیپلماتیک و سازمانی که درلددد مهدار قددرت آمریکدا     هااین استراتژی. اندکرده تعقی 

 (. Paul, 2005: 58) کندرم را ایجاد میطلبی نهستند، اشکالی از توازن
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دازان مبرح در این زمینه معتقد است که هد  ایجداد  یکی از نظریه پر 1رابرت پیپ

کردن عملکرد دولت در حال رهبری بدون مقابلده مسدتقیم   توان خنثینرم را میطلبی توازن

نرم تنها کنارگذاشتن یک سیاسدت از سدوی ابرقددرت    طلبیتوازنو معیار موفقیت  دانست

ابرقددرت نیدز معیدار خدوبی     علیه گرهای بیشتر در ائتال  موازنهنیست، بلکه حضور دولت

طلبی ندرم  های توازنترین ابعاد و شاخصمهم 4جدول شماره  .Pape,2005: 37))باشد می

 .دهدرا نمایش می

گزینندد،  طلبی ندرم را برمدی  ها استراتژی توازنبا این حال، در مورد اینکه چرا دولت

  هدا و رقبایشدان؛ و  ین دولتاختال  قدرت ب( 4: برخی معتقدند دو عامل مؤثر وجود دارد

سب  وابستگی اقتصادی دولت به رقبایش باتوجه به افزایش یدا کداهش ایدن دو عامدل      (1

برای مثال با شکا  قدرت زیاد و وابستگی . گزینندهای متفاوتی را برمیها استراتژیدولت

                                                             
1 Robert Pape 

 طلبی نرمهای توازنابعاد و شاخص. 4جدول شماره 

 توازن طلبی نرم

 ابعاد هاشاخص

 اقتصادی تقویت قدرت اقتصادی و حذ  قدرت برتر از بلوک تجاری

هددای آن، عدددم همراهددی بددا قدددرت برتددر، امتنددای از پددذیرش خواسددته   

زدایدی از  هدای قددرت برتدر و مشدروعیت    جرای برنامده تأخیرانداختن در ا

 قدرت برتر

 سیاسی

 نظامی افزایش توانمندیهای نظامی و تالش برای استقالل نظامی

 ژئوپلتیکی گرفتن تصر  سرزمینی قدرت برترنادیده

 Pape, 2005; He and Feng, 2008تدوین نویسندگان بر مبنای : منبع
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د طلبدی سدخت وجدو   میان دو دولت، احتمال کمتری برای برگزیدن تدوازن  بیشتر اقتصادی

هدا  در ایدن شدرایط دولدت   . توان دولت ضعیف را مغلدوب سداخت  زیرا به آسانی می؛ دارد

 1جددول شدماره   . گزینندد  نرم را برای تعقی  امنیدت خدویش برمدی   طلبی استراتژی توازن

موازنده سدخت از    .دهدد طلبی سخت و نرم را نشان میهای توازنشرایط انتخاب استراتژی

دنبال افزایش قددرت نسدبی دولدت در    بندی خارجی، بهطریق تجهیز ارتش داخلی و لف

موازنه نرم از طریق هماهنگی دوجانبه و چندجانبه . مقابل دولت قدرتمند و تهدیدگر است

-درحالیکه نظام بین. ها بر تحلیل بردن دولت قوی و تهدیدگر تمرکز داردمیان سایر دولت

وابسدتگی   سدازد، اب موازنه متمایل میها را برای تأمین امنیت به انتخالملل آنارشیک دولت

بندابراین  . دهدد ی سخت سنتی را افدزایش مدی  ی موازنهها هزینهعمیق اقتصادی میان دولت

ها، موازنه نرم بده  برای تأمین امنیت در شرایط آنارشی و وابستگی اقتصادی باال میان دولت

 (.He and Feng, 2008: 373-4)شود عنوان استراتژی عقالنی جایگزین می

 

 
 شرایط اتخاذ استراتژی موازنه قدرت سخت و نرم. 1جدول شماره 

  

 
 موازنه نرم. 4

 کم: باال                اثرات: هزینه

 موازنه سخت <موازنه نرم . 1

 کم: کم                   اثرات: هزینه

 موازنه نرم= موازنه سخت .  9

 زیاد: باال               اثرات: هزینه

 موازنه نرم <موازنه سخت . 1

 زیاد: کم                 اثرات: هزینه

Source:  He and Feng, 2008: 374 
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ی نظریده موازنده قددرت در    ی الالح شدهاگرچه نظریه موازنه نرم، به عنوان نسخه

گرایدان را بدرای برقدراری موازنده     بینی واقعقببی مبرح شد و تالش داشت، پیشنظام تک

قببی تحقق بخشد اما این نظریه نیز مصون از انتقاد باقی نماندد؛  قابله با نظام تکقدرت و م

از لحاظ منبقی موازنه نرم در جهانی که تمرکز مندابع در یدک   »تا جایی که برخی معتقدند 

           «اسددت، اعتبددار و روایددی چندددانی ندددارددادهای رخسددابقهواحددد سیاسددی بدده شددکل بددی

ازجملده  )کنندکه اگر موازنه با این حال، طرفداران این مفهوم تأکید می (.11 :4963لیتل، )

باشیم شود، پس باید انتظار داشته قببی محسوب نمیرفتار معتبری در نظام تک( موازنه نرم

ها رو آمریکا شوند و انتقاد از موازنه نرم بدین معنی است که دولتها دنبالهی دولتکه همه

در حالی که این طور نیسدت و  . کنندواره از رهبری آمریکا اطاعت میقببی همدر نظام تک

و « اخدتال  قددرت  »مندد  موازنه نرم به عنوان رفتاری عقالندی بدر اسداس دو متغیدر نظدام     

 (.He and Feng, 2008: 363)گیرد می ها شکلمیان دولت« وابستگی اقتصادی»

-راتژی جذابی بدرای قددرت  نرم استی پس از جنگ سرد، موازنهچنین، در دورههم 

ی های مداخله جویانهاست تا از طریق آن قادر باشند مشروعیت سیاستدوم شده های رده

المللدی و هدم از طریدق افکدار عمدومی      بین( نهادهای)آمریکا و متحدینش را هم از طریق 

  (.Saltzman, 2011: 2)داخلی به چالش بکشند 

تواند فقدان موازنه قدرت سدخت یدا   نه نرم میشد نظریه موازبا توجه به آنچه گفته 

-اما این مسئله که آیا دولت. الملل پس از فروپاشی شوروی را توجیه کندسنتی در نظام بین

-آورند یا این رفتار نتیجه گزینهها در پاسخ به ساختار قدرت جهانی به موازنه نرم روی می

توان علت می در این بین. ردگذاری است، جای بحث و بررسی داشده سیاستهای حساب

« وابستگی اقتصدادی »و « اختال  قدرت»ها به موازنه را با توجه به دو متغیر گرایش دولت
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هدا بدا   توضی  داد؛ به این لورت که هرچه اختال  قددرت و وابسدتگی اقتصدادی دولدت    

 .نندگزیها موازنه نرم را به عنوان راهبردی عقالنی برمیقدرت برتر بیشتر باشد، دولت

 

 المللجایگاه کشورهای بریکس در نظام بین

هدای نظدری را در سدبوح    های الدلی منداظره  های نوظهور، امروزه یکی از موضویقدرت

آمدوزه  قالد   در را هاقدرت این یابیقدرت هارئالیست. دهدمی ای و جهانی تشکیلمنبقه

 مهار و قدرت موازنه هایسیاست اتخاذ خواهان و نموده بررسی محور قدرت سیاست های

هنجارهای  و هاارزش با نوظهور هایقدرت طیف، این باور به .باشندمی آنها با مواجهه در

 حاشیه در هنجارها این پذیرش از پیش تا باید و ندارند تمامی و تام همسوئی مربی بنیادی

گری امدا کنشد  (. 44: 4931 ،پدور و مدوالیی  سدلیمان )بداقی بمانندد    جهانی حکمرانی نظام

بیدانی   مانند بدریکس  های نوظهوررشد و سیاستهای تجدید نظرطلبانه قدرتاقتصادی روبه 

 .باشدتازه از سنت موازنه قدرت می

برگرفته از حرو  اول نام کشورهای تشکیل دهنده آن یعندی برزیدل،    1«بریک»واژه 

المللدی  نکارشناس موسسده بدی   (Oneill, 2001: 3)روسیه، هند و چین است که جیم اونیل 

آن را ابددای نمدود، و در سدال     1004در آمریکدا در سدال    2گذاری گلدمن سداکس سرمایه

این عنوان را منتشر کرد که البته با پیوستن آفریقای جنوبی بده ایدن گدروه در سدال      1007

                                   تدددر بددده خدددود گرفدددت  موسدددوم گشدددت و شدددکل جهدددانی « بدددریکس»بددده  1044

 (.400: 4931سادات، زاده و هوشیولی)

کرد بینی میمنتشرشد، پیش 1009مقاله دیگری که از سوی گلدمن ساکس در سال 

شود؛ تواند به نیرویی بزرگ در اقتصاد جهانی تبدیل سال دیگر اقتصاد بریکس می 70که تا 

با سدهمی   4330بریکس که در سال . کنند بینی را تأیید میهای اخیر این پیشکه پیشرفت

                                                             
1 BRIC 

2 Goldman Sachs 
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درلد در تجارت جهدانی   1درلد در تولید ناخالص داخلی جهانی و کمتر از  40کمتر از 

درلدد از تجدارت    47درلد تولید ناخالص داخلدی جهدانی و    17آماز به کارکرد، اکنون 

دهد که این افزایش در تولید ناخالص داخلی نشان می. دهدجهانی را به خود اختصاص می

درلدد   470برحس  سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهانی، وسعت اقتصادی بریکس 

عالوه بر این تمام کشدورهای بدریکس اکندون    . استدر طول دو دهه گذشته افزایش یافته 

المللی و چندجانبه از قبیل سازمان تجارت جهانی، سدازمان ملدل،   عضو نهادهای عمده بین

ده و مشارکت فعالی در آنها دارند و کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل بو 10گروه 
(Singh and Dube, 2011: 9.) 

هدای اقتصدادی و   رشد بریکس در اقتصاد جهانی بازتدابی از شداخص  اهمیت روبه 

جمعیت جهان را در اختیدار  % 19اعضای بریکس  1049در سال . باشدجمعیتی متعدد می

میلیدون   996/4)چدین  : اند که ترتی  جمعیت اعضای این بلوک  بدین شکل اسدت داشته

و ( میلیدون نفدر  414)، روسدیه  (میلیدون نفدر   104)، برزیل (میلیون نفر 460/4)، هند (نفر

ترین کشورهای از نظر وسعت نیز اعضای بریکس، وسیع(. میلیون نفر 13) آفریقای جنوبی 

، چین سومین (میلیون کیلومتر مربع 45حدود )جهان را در اختیار دارند که روسیه نخستین 

 ، هندد هفتمدین   (میلیون کیلدومتر مربدع   74/6)، برزیل پنجمین (میلیون کیلومتر مربع81/3)

میلیدون کیلدومتر    1/4)آفریقای جنوبی بیست و چهدارمین   و( میلیون کیلومتر مربع 9/ 16)

از نظر حجم اقتصادی نیز این مجموعه در سال گذشدته  . باشدکشور وسیع جهان می( مربع

ص داخلی جهان و طبق اعالم بانک جهانی نیمی از رشد اقتصدادی  تولید ناخال% 17حدود 

میلیارد  161به میزان  1041تجارت بین اعضای بریکس در . استجهان را در اختیار داشته

این در حالی است کده ایدن رقدم در    . میلیارد برسد 700تواند به می 1047دالر بود که تا 

یزان ذخایر طدال و ارز خدارجی کشدورهای    م. میلیارد دالر بوده است 10فقط  1001سال 

کل این ذخدایر را تشدکیل   % 10که حدود  است تریلیون دالر 1/1عضو بریکس نیز حدود 
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به طور مشخص این رشد  1و  4نمودارهای شماره  (.9: 4939رضایی اسکندری،)دهد می

 .دهداقتصادی را نشان می
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دهد رشد ناخالص داخلی کشورهای عضدو  نشان می 9همان طور که نمودار شماره 

در آینده پیشدی   (G6) بریکس از شش کشور فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، آلمان، و ژاپن

به بعد بدیش   1010ها میزان تولید ناخالص داخلی گروه بریکس از بینیطبق پیش. گیردمی

طلبدی ندرم   فرایندد موازنده  زنی این گدروه را در  خواهد بود که این امر توان چانه 8از گروه 

 .دهدافزایش می

 

 بریکس و موازنه نرم اقتصادی با آمریکا

امروز جهان شاهد پراکندگی قدرت است و چندین مدعی جدید قددرت در شدرظ ظهدور    

در نتیجه، جهان کنونی بسیار کمتر از گذشته آماده پذیرش سلبه تنها یدک قددرت   . اندکرده

حده که از لحاظ نظامی نیرومند و از لحاظ سیاسی پرنفوذ است؛ حتی قدرتی مانند ایاالت مت

در سال های اخیر، سلبه جهدانی آمریکدا ایدن مسدأله را     (. 101: 4931برژینسکی، )است 

قببی تا چه زمانی تداوم پیدا خواهدکرد و کشورهای دیگر چگونه پیش کشیده که نظام تک

ش در کانون توجه ادبیداتی اسدت   این پرس. دهندبه هژمونی ایاالت متحده واکنش نشان می

-پردازان استدالل میالبته نظریه. گرددهای آن به مباحث موازنه قوای سنتی باز میکه ریشه
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کشدیدن هژمدونی   ها از طریق ابزاهایی میر از تهدید زور به دنبال بده چدالش  کنند که دولت

 (.189-181: 4931واتکر، )ایاالت متحده باشند 

ای کده از رویدارویی   ها با پیدداکردن راهبردهدای موازنده   لتقببی، دودر جهان تک 

بده  . کنند خود را با هژمونی آمریکا تببیق دهندکند تالش مینظامی با هژمون جلوگیری می

هدای  هدای دیگدر بده دنبدال شدیوه     رمم اندک بودن موازنه سخت در برابر آمریکدا، دولدت  

(. 435-436: 4930لیدون،  )وه موازنه نرم اند، به ویژه شیجایگزین موازنه در برابر آن بوده

شود و ابتدا این پرسش مورد گری نرم بریکس با آمریکا پرداخته میدر ادامه به بحث موازنه

گرایی آمریکا در گیرد که چرا بریکس موازنه نرم را در مقابله با رویه یکجانبهتوجه قرار می

اخدتال   »مؤثر در اتخاذ این راهبرد یعنی در این زمینه دو عامل . گزیندالملل برمینظام بین

 .گیردمورد توجه قرار می« وابستگی اقتصادی»و « قدرت

 

  بریکس و چرایی موازنه نرم با آمریکا

های ضعیف نظام اختال  قدرت چشمگیری وجدود داشدته   وقتی میان قدرت برتر و دولت

خود را به قدرت شوند امنیت و حاکمیت های ضعیف حاضر نمیباشد، از یک طر  دولت

های در نتیجه، دولت. پذیر نیستبرتر واگذارکنند و از سوی دیگر، موازنه سخت هم امکان

هدای  هدای نهدادی وتدالش   سیاسدت  کنند تا از طریق اقدامات دیپلماتیک،ضعیف تالش می

 (. He And Feng, 2008: 378) نظامی محدود مانع سلبه و نفوذ گسترده قدرت برتر شوند

های نوظهور این گروه به عنوان مجمعی از قدرت. کندال در مورد بریکس لدظ میقاعده با

ای کده چنددان موجدد    طلبدی آن در حدوزه  قددرت . آسیایی با اهدا  اقتصادی تشکیل شدد 

-الملل یعنی یکجانبهگرایی با رویه موجود در نظام بینساز تقابلگشت، زمینهحساسیت نمی

در بررسدی سیاسدت خدارجی بدریکس نسدبت بده آمریکدا         رواز این. گرایی آمریکا گردید

. تری نسبت بده سیاسدت حفد  وضدع موجدود دارد     سیاست تجدیدنظرطلبانه وزنه سنگین



 64... / های نوظهور نسبت به آمریکاسیاست خارجی قدرت

قابل تدوجهی بدا آمریکدا دارد، امدا رشدد اقتصدادی       « اختال  قدرت»اگرچه بریکس هنوز 

چشمگیر دو کشور چدین و روسدیه و تدالش دیگدر کشدورهای بدریکس بدرای رهدایی از         

به آمریکا، به طور میرمستقیم به تحدید قدرت آمریکدا منجدر خواهدد    « ابستگی اقتصادیو»

 .گیردشد؛ که در ذیل بر مبنای چارچوب موازنه نرم به طور عینی مورد بحث قرار می

 

  وابستگی اقتصادی کم و اختالف قدرت باال

ن و روسدیه  در راببه با چرایی سیاست تجدیدنظرطلبانه دو کشور مهم بدریکس یعندی چدی   

کددام از ایدن   بایدگفت، اگرچه فالله قدرت این کشورها با آمریکا تقریباً زیاد است و هیچ

کننده تفدوظ آمریکدا   های نوظهور ترکی  قدرت نرم و قدرت سخت که عنصر تعیینقدرت

در عرله جهانی بود را دارا نیستند، اما قدرت اقتصادی چین و موقعیت ژئوپولیتیک روسیه 

شتاب اقتصادی چشمگیر چدین، قابلیدت ایدن کشدور در گدرفتن      . باشدمماض میمیرقابل ا

تصمیمات سیاسی قاطع و هوشمندانه بر محدور مندافع ملدی، آزادی نسدبی آن از تعهددات      

خارجی تضعیف کننده، و افزایش مداوم پتانسیل نظامی آن همراه بدا انتظدارات جهدانی در    

کنندده  ت جهانی آمریکا توسط چین، توجیده الوقوی موقعیمورد به چالش کشیده شدن قری 

المللدی اسدت   قرارگرفتن چین دقیقاً در رتبه بعد از آمریکا در سلسدله مراتد  کندونی بدین    

 (.16: 4931برژینسکی، )

های اخیر با افزایش قدرت اقتصدادی ایدن کشدور واجدد اعتبدار      یوان چین در سال

داشتن ارزش پدول  ن با پایین نگهآمریکا معتقد است که چی. استبیشتری در معامالت شده

ها، دولدت پکدن بدا    از دید آمریکایی. استخود، ضربات مهمی به اقتصاد آمریکا وارد کرده

تکیه بر نیروی کار ارزان و تولید کاالهدای ارزان قیمدت، بدازار کشدورهای مختلدف را بده       

امکدان  ای و حقدوظ گمرکدی،   هدای تعرفده  گیری از سیاستتصر  خود درآورده و با بهره
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زای دیگر، کسری تجاری مسئله اختال . استرقابت و ورود به بازاهای خود را سل  کرده

 (. 476-473: 4931سالمی، . )فزاینده ایاالت متحده در برابر چین است

از سوی دیگر، ابتکار چین در ایجاد شانگهای دلیلی بر مخالفت آن کشور بدا نظریده   

بده  . استقببی تلقی شده این دولت در مورد جهان تکالمللی و ادعای آمریکایی نظام بین

دانسدت و  قببی را تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی خدود مدی  عبارت دیگر، چین نظم تک

لذا برخی موازنه طلبی . شدن سوظ دهد المللی را به سوی چندقببیتالش داشت نظام بین

ارچوب نظریده رئالیسدم   چین در قال  شانگهای را به عنوان اتحادی ضددهژمونیک در چد  

، بنابراین چین که بین پن  کشور بدریکس (. 488: 4931سالمی، ) اندساختاری تبیین کرده

ی برخی، بدریکس بددون   خود اختصاص داده و به عقیده ترین قدرت اقتصادی را به  بزرگ

، خواهان موقعیتی بهتر ندزد  (Policy Department, 2012: 14)دندان است چین یک ببر بی

تر واحد پولی خود در تجارت جهانی شده و در واقدع   المللی پول و نقش مهم دوظ بینلن

 . داند بریکس را فرلتی مناس  برای به مبارزه طلبیدن دالر و یورو می

روسیه عمدتاً به دلیل منابع منی نفت و گاز و موقعیت آن به عنوان دومین قددرت   

گیدرد  ای دنیا پس از ایداالت متحدده از لحداظ ژئوپولیتیدک در رده بداالیی قدرار مدی       هسته

 مفرط ضعف دلیل به میالدی 4330دهه  ینیمه تا این کشور که(. 16: 4931برژینسکی، )

 از جست پدس مدد می آمریکا با همراهی یا رویدنباله بردراه از الالحات، روند شروی و

 در اثرگدذاری  و نفدوذ  حدوزه  انبسداط  لدد داری درسرمایه جهان در خود موقعیت تثبیت

 دهده  اواسدط  از رویکدرد  ایدن  با .خود برآمد موقعیت ارتقای آن تبع به و المللیبین لحنه

 سیاسدت  چدرخش  شاهد بعد، هایسال در مدود  و پوتین یابیقدرت با سپس و 4330

 تهاجمی رویکرد نماندکه ناگفته .هستیم گریموازنه به رویدنباله راهبرد از روسیه خارجی

 از کشدور  ایدن  تخبدی  و هدا بحدران  حدل  در سدپتامبر  44 از پدس  آمریکا گراییکجانبه و

 کشورهایی نگرانی تشدید و تحریک در المللی،بین نهادهای و قانونی هنجارهای چارچوب
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ندرم   موازنده  برقدراری  در کشدورها  این شد باعث و گذاشت سزاییبه تاثیر روسیه مچونه

 عدامی  سیاسدت  تدوان مدی  را موقعیدت  حداکثرسازی روسیه، با ارتباط در .تر گردندمصمم

 متحده ایاالت علیه نرم برقراری موازنه اولویت با خاص هد  دو جستجوی در که دانست

     . اسدت شدده  بکارگرفتده  آیندده  چنددقببی  نظدام  رد مدؤثر  قبد   یدک  بده  شددن تبددیل  و

  .(410-411: 4931پور، سلیمانی)

روسیه بر این گمان است که کشورهای جهان و در این مورد کشورهای بریکس که 

جز  اقتصادهای نوظهور جهان هستند و اهمیت اقتصادی و تجاری آنها در لدحنه جهدانی   

هدای  مداهنگی و اتحداد رودرروی آمریکدا و سیاسدت    یابد، باید با هروز به روز افزایش می

-ها بایستند و مانع از ادامه این روند میرمنبقی و سدلبه خصمانه آن از جمله اعمال تحریم

از دیدگاه روسیه این کار از طریق افزایش نقش و اهمیت . المللی شوندگرانه در لحنه بین

تدر در مجدامع   حضور پررندگ  بریکس در لحنه سیاست و اقتصاد جهانی و در این راستا،

های سدوریه و  رفتار اخیر روسیه در بحران. المللی میسر خواهد شدسیاسی و اقتصادی بین

گری سخت با نوی نرم آن تواند نشانگر رمبت این کشور در ترکی  موازنهاوکراین حتی می

 .مریکا باشدآگرایی در تقابل با یکجانبه

 

 الوابستگی اقتصادی و اختالف قدرت با

برزیدل، هندد و   )در راببه با چرایی سیاسدت تجدیدنظرطلبانده دیگدر کشدورهای بدریکس      

زمانی که هم اختال  قدرت و هم وابستگی اقتصادی باال باشد باید گفت، ( آفریقای جنوبی

هزینه موازنه سخت باالست؛ به این دلیل که پیشقدمی هر دولت برای موازنه سدخت علیده   

عالوه بر این، شکا  زیداد قددرت، کدارایی    . دهدمنی قرار میدولتی دیگر، او را هد  دش

های ضعیف در عین حال که همواره انگیدزه موازنده   دولت. دهدموازنه سخت را کاهش می

شدود؛  تر را دارند، اما شکا  قدرت زیاد مانع یک موازنه سخت مدؤثر مدی  علیه دولت قوی
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بنابراین در شرایط وابسدتگی  . شودالوقوی مواجه مگر اینکه دولت ضعیف با تهدیدی قری 

باشد های ضعیف میاقتصادی و اختال  قدرت باال، موازنه نرم راهبردی عملی برای دولت
(He and Feng, 2008: 378.)  

 هایعرله از برخی در بلندی هایمگا که است نوظهوری هایقدرت جمله از هند

کنند یا قببی فرض میرا یا تک مقامات هندی، جهان پس از دوقببی. است برداشته قدرت

دانند و در این رهگذر هند متمایل است یکدی  آن را در حالت گذار به سیستم چندقببی می

اگرچده  (. 990: 4939ملکدی،  )ای نه چنددان دور باشدد   از پن  قدرت برتر جهان در آینده

مدواردی   اما ای دارند،آمریکا و هند روابط فرهنگی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی گسترده

توان به اختالفاتی اشداره کدرد   شود که از جمله آنها میها یافت میاز تنش نیز در روابط آن

چنین هندد بدا   هم. های آمریکا بین دو کشور بروز کردکه درباره مسائل تجاری و جاسوسی

هایش بدون توجه به خواسدته آمریکدا در زمینده بحدران اوکدراین، طدر        توجه به اولویت

راهبردی خود یعنی روسیه را گرفت و در قبال مساله نقض حقوظ بشر و سریالنکا شریک 

 .نیز با آمریکا اختالفات شدیدی پیدا کرد

 کشدور  ایدن  به اقتصادی منابع و طبیعی منابع در مورد برزیل نیز باید گفت، وسعت

و  المللدی هدای بدین  برزیل در طول دو دهه گذشته با حمایت. است بخشیده جهانی اهمیت

زده گذاشتن در مسیر دموکراسی، از یک کشدور بحدران  ریزی اقتصادی و همچنین گامبرنامه

 (.8: 4939خدادم الملده،   )اسدت  به کشوری موثر و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شدده 

 از برخدورداری  بدا  و خدود  جهدانی  و ایمنبقده  نقدش  و قددرت  بده  اتکدا  بدا  برزیل کشور

 امنیدت  شورای دائم عضو کنار پن  در است درلدد روت،ث و قدرت گوناگون فاکتورهای

 از برخدورداری  و التدین  آمریکدای  در کشدور  ایدن  فرد به منحصر هایویژگی. قرار بگیرد

نموده  امنیت شورای دائم کرسی بر تکیه مدعی را برزیل جهانی، عرله مهمی در هایمؤلفه

 سیاسی، هایحوزه در جهانی ندقدرتم کشورهای از بسیاری از پیشی گرفتن با برزیل .است

 بدا  برزیدل . بزند رقم را جهانی معادالت از جدید تفسیری دارد تالش اقتصادی، و فرهنگی
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-یکجانبده  سدازوکار  گرایدی، چندجانبده  از حمایت ضمن آمریکا، جانبهیک قدرت برنتابیدن

 در دائدم  عضویت طریق از خود نفوذ حوزه گسترش درلدد و کشیده چالش به گرایی را

 (.31: 4931فاخری و عظیمی، )است  امنیت شورای

 امکدان  بدا  و دیپلماتیدک  نفدوذ  از برخدوردار  ایمنبقده  جنوبی نیز قددرت  آفریقای

-شدکل  و ایمنبقده  اعتمادسازی به نخست وهله در که شودمی قلمداد المللیبین بازیگری

 نظام سب  در این کشور قدرت فرافکنی سکوی عنوان به به آفریقا با محوریت خود، دهی

هدای اخیدر، برخدی    در سال (.46-11: 4931سلیمان پور و موالیی، )اندیشد می المللبین

اند که بر ایده مقاومت در برابدر  کشورهای آفریقایی سیاست خارجی جدیدی طراحی کرده

تدوان بده   هدا مدی  از جمله این حوزه. هایش مبتنی استایاالت متحده و سرپیچی از خواسته

المللی کیفری، و نهاد تازه تأسیس فرماندهی آفریقا جنگ علیه ترور، دیوان بین جنگ عراظ،

 (.186: 4931واتکر، )اشاره کرد  1 (آفریکام)

توان گفت رهبران آفریقا در به تدأخیر اندداختن و خنثدی کدردن اقددامات اخیدر       می

متحدده تدأثیر    ای بر قدرت ایاالتهای نظامی آمریکا تا اندازهآمریکا و نیز تضعیف سیاست

یکی از عوامل مؤثر در تبیین تصمیم رهبران آفریقایی در مخالفت با . اندبخش داشته موازنه

رسد کشدورهایی کده در مقابدل ایداالت     به نظر می. ابتکارات آمریکا، عوامل اقتصادی است

ایدن  . اند، به لحاظ اقتصدادی تواندایی بیشدتری بدرای مقاومدت دارندد      کرده متحده مقاومت

آفریقای جنوبی و نامیبیا به لحاظ . رها بزرگترین اقتصاد را در آفریقای زیر لحرا دارندکشو

در مقابدل کشدورهایی کده وابسدتگی     . درآمد سرانه از ثروتمندترین کشورهای آفریقا هستند

         دارندد هدای آمریکدا دارندد، بدا ایدن کشدور در یدک مسدیر گدام بدر مدی           بیشتری به کمدک 

 (.157-160: 4931واتکر، )

                                                             
1 Africa Command 
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از سوی دیگر، هرچند اختال  قدرت آمریکا با کشورهای آفریقای بسیار چشدمگیر  

است، اما ممکن است این کشورها به دنبدال بلوکده کدردن ابتکدارات آمریکدا درون منبقده       

خواهند قدرت بزرگ و تر منبقه که میخصولاٌ کشورهای قوی. جغرافیایی خودشان باشند

برندد  آمریکدا سدود مدی    ای علیده ند از موازنه قدرت منبقهمسلط درون آفریقای جنوبی شو

المللی را به عضویت آفریقای جنوبی در گروه بریکس، نهادهای بین(. 167: 4931واتکر، )

ی کشورهای درحدال توسدعه را بهبدود مدی     انداز توسعهسازدکه چشمای دگرگون میگونه

جندوبی در بدریکس مفهدومی     مفهوم موازنه نرم بدرای ارزیدابی مشدارکت آفریقدای    . بخشد

ی برخی، موازنه نرم تدالش بدرای افدزایش قددرت     از این بابت که به عقیده. سودمند است

 9جدول شماره . (Tok and Besada, 2014: 15)کشورهای در حال توسعه است  زنیچانه

طلبی بریکس در مقابل آمریکا را بده  ترسیم شده و وضعیت توازن 1بر مبنای جدول شماره 

 .نمایدر خالله بازگو میطو
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 طلبی نرم اعضای بریکس در مقابل آمریکاتوازن. 9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1تدوین نویسندگان برمبنای جدول شماره: منبع

 

صدادی  دهدد چدین بده علدت رشدد اقت     نشدان مدی   9همان طور که جددول شدماره   

هند، برزیل و افریقای جنوبی نیز با . چشمگیرش کاندیدای اللی موازنه نرم با امریکا است

ای از موازنده ندرم و سدخت    توانند بدا آمیدزه  توجه به رشد اقتصادی خود طی دهه اخیر می

در این میدان نقدش آفریقدای    . قدرت امریکا را به چالش بکشند اما ملبه با موازنه نرم است

    کندد مهمی در طدرح مسدائل اساسدی کشدورهای درحدال توسدعه بدازی مدی        جنوبی نقش 

(Dhar, 2012: 5-6) روسیه نیز . شودو باعث پیوند بریکس با کشورهای در حال توسعه می

ای از موازنده ندرم و   تواند با آمیدزه با توجه به قدرت نظامی گسترده و منابع معدنی خود می

هدای اقتصدادی اخیدر علیده روسدیه، تدوان       تده تحدریم  الب. سخت در مقابل امریکا قرار گیرد

 . اقتصادی این کشور را کاهش داده است

 

 طلبی نرمتوازن. 4

سیاسددت خددارجی چددین نسددبت بدده  

 آمریکا

 طلبی سختتوازن <طلبی نرم توازن. 1

سیاست خارجی آفریقای جنوبی، برزیدل و  

 هند نسبت به آمریکا

طلبدی  وازنتد = طلبی سدخت  توازن. 9

 نرم

سیاست خدارجی روسدیه نسدبت بده     

 آمریکا

 طلبی نرمتوازن <طلبی سخت توازن. 1

در شرایط فعلی انتخاب این استراتژی برای 

 اعضای بریکس امکانپذیر نیست

 وابستگی اقتصادی

      دمحدو زیاد

 زیاد

ت
در

ف ق
کا

ش
 کم 
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 آمریکا بریکس و چگونگی موازنه نرم با

 هایی که در سیاست خارجی خویش اهدا  تجدیدنظرطلبانهشد دولت چنانچه پیشتر گفته

اری را دگرگون کنند المللی و الگوهای رفتکوشند به نحوی ساختارهای نظام بیندارند، می

های جدید و نیز تقویت قدرت ملی خویش، وضدع  و از طریق شرکت در اتحادها و ائتال 

ای تغییردهندکده مندافع آنهدا تدأمین     الملدل بده گونده   ی سیاسدت بدین  موجود را در لدحنه 

در این قسمت با توجه بده قددرت اقتصدادی بدریکس مهمتدرین      (. 414: 4951قوام،)شود

 .گیردگری با آمریکا مورد بررسی قرار میدی این گروه برای موازنههای اقتصاقابلیت

 

 تشکیل بلوک اقتصادی

تواند تغییر نسبی قددرت اقتصدادی   های مؤثر موازنه، حداقل در بلندمدت مییکی از روش

ای های تجاری منبقهآشکارترین روش انجام آن از طریق بلوک. به نفع قدرت ضعیف باشد

-ی و تجاری اعضا را ضمن تجارت با کشورهای میرعضو افزایش میاست که رشد اقتصاد

های کلی رشد و تجارت آن ها محروم شود، نرخترین این بلوکاگر دولت برتر از مهم. دهد

مجموعه کشورهای عضو بدریکس از  . (pape, 2005: 37)العاده زیان ببیند ممکن است فوظ

داخلی سهم قابدل تدوجهی در سدب      نظر وسعت، جمعیت، حجم اقتصاد و تولید ناخالص

اند و به همین دلیل جمع شدن این کشورها در یک بلوک بیش از پیش مدورد  جهانی داشته

 .استهایی در مورد آینده و امکان همکاری بین آنها شدهزنیتوجه قرارگرفته و باعث گمانه

در مورد . غییر استالمللی درحال تدر زمینه اقتصادی، تقریباً شکی وجود ندارد که نظم بین

های میانه مانند آفریقدای  قدرت. رود به رشد خود ادامه دهندچین، هند، و برزیل انتظار می

توانند رشددی  در حالیکه آمریکای التین و آفریقا می. اندجنوبی نیز اهمیت روز افزون یافته

کند خواهدد   سریع را تجربه کنند، ژاپن و اروپا رکود خواهند داشت و آمریکا لرفاً رشدی

 (.Kakonen،:2013   8)داشت 
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از چهار اقتصاد اللی جهدان، سده کشدور     1090از نقبه نظر اقتصادی نیز تا سال  

در حال حاضر نیز اعضای بلوک با توجه به حجدم اقتصدادهای   . عضو بریکس خواهند بود

به عنوان  .خود، این ظرفیت را دارند تا بر تحوالت مالی و اقتصادی جهانی تاثیرگذار باشند

مثال توافق اخیر اعضای بریکس برای تاسیس بانک مشترک، به چالش کشیدن و رقابت بدا  

همچنین مباحث تغییدرات  . نهادهای مربی مثل بانک جهانی و لندوظ بین الملی پول است

ثباتی مالی جهانی بدون اعضای بریکس قابل حل نیسدت و اگدر   آب و هوایی و یا حتی بی

از اینها به اجمای برسدند بدر نتیجده جلسدات مدرتبط بدا ایدن مسدائل          آنها در مورد هر یک

-همچنین اجرای توافق برزیل و چین برای انجام بخشی از پرداخت. تأثیرگذار خواهند بود

، آمازی مهم در تضعیف دالر (به جای دالر یا یورو)های تجارت فیمابین به پول ملی خود 

-میم چنین اقدامی بین همه اعضا  نیز مدی و کاهش سیبره آن خواهد بود و در لورت تع

 (.9: 4939رضایی اسکندری، )تواند این روند را تشدید نماید 

 
 ایجاد بانک توسعه بریکس

 (Laidi, 2011: 1)اگرچه برخی معتقدند بریکس به دنبال تشکیل ائتال  ضددمربی نیسدت   

گدروه کشدورهای    اما تحلیل گران مالی روسیه بر این باورند که باندک آیندده بدریکس، بده    

نوظهور کمک خواهد کرد تا سلبه جهانی آمریکا بر بازارهای مالی را به چدالش کشدیده و   

 .(Russian analysts, 2014: 1)گردند  1حتی جایگزینی مناس  برای موسسات برتن وودز

 .بینی شده استنیز پیش( 2بریکسو)در این بین، حتی واحد پولی مشترک 

هدای  شدورهای موسدوم بده بدریکس از طریدق همکداری      بنابراین، در حال حاضر ک

المللدی  چندجانبه با یکدیگر در بانک توسعه به عنوان رقی  جدید در نظدم اقتصدادی بدین   

                                                             
1 Bretton Woods system 

2 Bricso  
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-هایی از قبیل دالر یا طدال مدی  همانند سیستم  برتن وودز، که بر اساس پایه. اندظاهر شده

گدذاری  تجدارت و سدرمایه  یافته دارند کده در آن  باشد، کشورهای بریکس سیستمی توسعه

رو اسدت کده    اهمیدت ایدن مسدئله از ایدن     .های قدرت اسدت المللی متکی بر سیاستبین

شده در تجارت نفت گذاریکشورهای بریکس امروزه برای مقدار زیادی از دالرهای سرمایه

ای اوپک، سازمان کشورهای عربدی  با شرکای تجاری در اروپای شرقی، شرکای خاورمیانه

آشدکار اسدت کده ایدن     . اندد نده نفت، شرکای اندونزی و ونزوئال حساب بدازکرده لادر کن

آمریکا ممکن است مدوقعیتش را  . باشدحرکت ساده بریکس، تهدیدی برای نظم موجود می

به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی از لحاظ تجارت نفت و جایگاه دالر به عنوان ارز معتبر از 

تمرکززدایدی  ( منبقده )از دالر بده ارز داخلدی    دست بدهد و کل تجارت نفت ممکن است

 تواندد از مرکدز مربدی فعلدی خدود تغییدر مکدان دهدد        بدا وجدود ایدن قددرت مدی     . گدردد 

.(Rangarajan, 2014: 1)  
 

 

 قابلیت تبدیل شدن به بازیگری سیاسی

تری ایفدا  های نوظهور جهانی در روند مدیریت جهانی نقش محوریاضر قدرتدر حال ح

-اجمای آمریکا و اروپا و یا اجمای آمریکا و روسیه به تنهایی و به شکلی مؤثر نمی. کنندمی

ظهور این بازیگران جدید که در حدال ورود  . کننده قواعد مشترک جهانی باشدتوانند تعیین

تری از کشورها را برای تأمین امنیت اجمای در بین گروه بزرگبه عرله هستند، رسیدن به 

اسدت   روی منافع عمومی جهانی ضدروری سداخته  و حل وفصل مشکالت موجود در پیش

 اقتصدادی،  رشد تداوم با نوظهور، های قدرت رسدمی نظر به .(411: 4931برژینسکی، )

 افزایش را المللبین نظام رد خود بازیگری و سازیتصمیم و زنیچانه قدرت و نفوذ حوزه

د شدون مدی  تبددیل  الملدل  بدین  اقتصداد  و سیاسدت  در اثرگدذار  مرکزی به تدری  به و داده

 (. 40: 4931سلیمانپور و موالیی، )

http://www.thecrimson.com/writer/1211510/Parasaran__Rangarajan/
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ای، سداختاربندی جدیددی بدرای اقتصداد و سیاسدت      بریکس به عنوان یک ائتال  فراقاره

مریکا است که این ظرفیت را آروپا و جهانی و تنها ائتال  قدرتمند جهانی بدون مشارکت ا

المللی باشد و سدیبره  دارد تا لدایی قوی در مجامع و مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین

چدین و  )در حدال حاضدر دو کشدور عضدو بدریکس      . نظم مسلط فعلی را به چالش بکشد

 در قالد  ( برزیدل و هندد  )عضویت دائم شورای امنیت را دارند و دو کشور دیگر ( روسیه

هدای نوظهدور   تقریباً روشن است کده قددرت  . کنندبرای عضویت دائمی تالش می 1گروه 

-هدای نوظهدور، نظدم بدین    از نظر قدرت. اندالملل تغییر دادهی نظام بینچیزی را در انگاره

هدای مسدلط   هدای مشدترک از سدوی دولدت    ای از قوانین و رویهالمللی موجود با مجموعه

المللدی  یکس به عنوان سازمانی که در لددد الدالح نظدم بدین    بر گروه. استتحمیل شده 

ظهور این نظم . دهد می ای روابط میان اعضای خود را گسترشموجود است به طور فزاینده

 .(Kakonen, 2013:8) های مسلط را تضعیف خواهد کردجایگزین موقعیت قدرت

بریکس برای ایجاد  توان گفت که هرچند مهمترین سازوکارباتوجه به مبال  باال می

رشدد ایدن گدروه در    موازنه نرم با آمریکا تقویت قدرت اقتصادی است اما توانمنددی روبده  

 . حوزه اقتصادی قابلیت تسری به دیگر ابعاد قدرت و موازنه قدرت را دارد
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 گیرینتیجه

ا بدود امدا   ها بر مبنای تداوم هژمونی امریکهرچند در ابتدای قرن بیست و یکم عمده تحلیل

-هدایی برمدی  بخشی از این تحول به ظهور قددرت . به مرور زمان این وضعیت تغییر یافت

کنندد کده بده    هدایی تکیده مدی   گشت که به جای تکیه بر راهبردهای موازنه سخت بر روش

تدوان ذکدر   هایی که در این زمینه مدی مشهورترین روش. طلبی نرم مشهور شده استموازنه

. اسدت ... المللی، کاربرد دیپلماسدی و  ادی، فعالیت در نهادهای بینکرد تقویت قدرت اقتص

طلبی نرم در مقابل امریکا هد  این مقاله بررسی پتانسیل گروه نوظهور بریکس برای موازنه

 .بود

ای نسبت بده نظدم   های نوظهور که سیاست تجدیدنظرطلبانهطلبی این قدرتموازنه 

گروهی از متفکرین آن . مورد تحلیل قرار گرفته استهای مختلفی موجود دارند، از دیدگاه

کنند؛ و گروه برانگیز تولیف میدانند؛ گروه دوم آن را چالشبینی میای قابل پیشپدیده را

 . بینندسوم آن را تردیدآمیز می

باتوجه به شواهد قوی از قبیل اثرپذیری کمتر بریکس از بحدران مدالی و اقتصدادی    

در تولید ناخالص داخلی جهانی و تجارت جهانی، و تدالش ایدن    جهانی، افزایش سهم آن

. کردن واحد پول بریکسو، تحقق نظام چندجانبه دور از انتظار نخواهد بودگروه برای رسمی

هدایی مواجده   ها با مشکالت و چدالش بندیبا این حال، بریکس نیز همانند بسیاری از گروه

 .آفرینی این گروه نخواهد بودرشد و نقش اندیشی است اما مانعاست که نیازمند چاره
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