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چکیده
سرواژه بریک (متشکل از برزیل ،روسیه ،هند ،چین) نخستین بار در ساا  1002از سای
جیم اونیل مطرح شد .هدف از این اقدام نیز اشاره به تیانمناد هاا میجاید در اقتداادهای
همچین برزیل ،روسیه ،هند و چین برا نقش آفرینا در ررهاه جناان باید ،چارا ناه ایان
دولتها در چند سا اخیر تیانسته بیدند با سازمانده و نزدیک ساختن میاضع و دیدگاهها
خید به میفقیتهای در ررهه بینالمل ل دسات یابناد و قادرق اقتدااد خاید را باه اهارم
سیاس تبدیل ننند .این قدرق ها در دهه گذشته با تکیه بر تیان اقتداد خید خیاستار ایفاا
نقش پررنگتر و نفیذ بیشتر در سازمانها بینالملل مال  ،پیل و سیاس شدهاناد .از سای
دیگر ،اتحادیه اروپا به رنیان دومین قدرق اقتداد به دلیل درگیر بیدن در بحران اقتداد باا
چالشها گستردها برا حفظ جایگاه خید در ررههها بینالمللا در برابار قادرقهاا
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نیظنیر میاجه بیده اسات .در واقاع ،برونسال در حایزههاای همچاین حکمرانا جناان و
نقشآفرین در نظام بینالملل با ارضا بریکس در رقابت است .این مقاله به بررس و تحلیال
روابط اتحادیه اروپا با قدرقها نیظنیر بریکس م پردازد.

واژگان کلیدی :اتحادیه اروپا ،بریکس ،قدرقها نیظنیر ،بحران اقتدااد ،
حکمران جنان
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مقدمه
یک از گروهبند ها جدید در ررهه جنان در سا ها گذشاته گاروه باریکس
بیده؛ واژها نه تیسط جیم اونیال 1اقتدااددان ارشاد میسساه گلادمن سااس در ساا
 1002مطرح شد .و معتقد بید نه این گروه با تیجاه باه رملکارد مطلاید خاید در
حیزه اقتداد در  00سا آینده مناسباق جنان را شکل خیاهند داد .در ابتادا امار،
هرندام از نشیرها واننش متفاوت نسبت باه ایان ناامگاذار داشاتند .روسایه از ایان
نام گذار استقبا نرد .واننش چین همراه با نیر ساردرگم و احتیااب باید .برزیال
نگاه بدبینانه داشت و هند نیاز وانانش چنادان از خاید نشاان ناداد .گلادمن سااس
همچنااین گاازار هااای در سااا  1002و  1002پاایشبین ا هااای را در خداای
نشیرها اروپای ارائه داد .در حال نه اقتدادها چنار نشیر چین ،روسیه ،برزیل و
هند در سا  1000تننا  20درهد اقتدادها برتر جنان (آمریکا ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه،
ایتالیا و انگلستان) را تشکیل م دادند ،بسیار انتظار داشاتند ناه چاین بتیاناد جایگااه
آلمان به رنیان بزرگترین اقتداد اروپا را به دست آورد و هر یک از نشیرها نیظنیر
نیز بتیانند از چنار قدرق برتر اقتداد اروپا تا سا  1000پیشا بگیرناد(Wilson .
) and Purushothaman, 2003اما در رمل ،رشد اقتدااد نشایرها نیظنایر
بسیار بیشتر از پیشبین ها بید ،چرا ناه ایان نشایرها تیانساتند پاس از باروز بحاران
اقتداد نقش پیشرو در ررهه اقتداد بینالملل ایفاا ننناد .باه رنایان م اا  ،در ساا
 ،1022تیلید ناخالص داخ گروه بریکس  22/1تریلیین دالر یعن نزدیاک باه تیلیاد
ناخالص داخل آمریکا ( 20/2تریلیین دالر) و اتحادیه اروپا ( 22/6تریلیین دالر) باید.
طبق اطالراق منتشر شاده در گازار

تیساعه انساان ساازمان ملال در ساا ،1022

مجمیع تیلید اقتداد سه نشیر چاین ،برزیال و هناد تاا ساا  1010از نال تیلیاد

1. Jim O’Neill
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آمریکا ،انگلیس ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسه و نانادا پیش خیاهد گرفت .در حالیکاه مجمایع
تیلید برزیل ،چین و هند در سا  2500تننا 20درهد اقتداد جنان را تشکیل ما داد،
شش قدرق سنت اقتداد جناان بایش از نیما از اقتدااد جناان را در اختیاار خاید
داشاتند (Tzemach Lemmin, 2013) .البتاه در ایان میاان چاالشهاا سیاسا
نشیرها نیظنیر قابل تیجه هست .هر یک از این نشیرها در حا افازایش نفایذ در
نشیرها همسایه پیرامین خید و البته سایر مناطق جناان هساتند و باه قادرقهاا
ساختار رقیب در مناطق مختلف و ررهه جنان تبدیل شدهاند .این نشیرها ناه تنناا
در برخ میضیراق و تیافقاق بین المللا خاا

همچاین ترییاراق آد و هایای و

بحران اقتداد چالش برا اتحادیه اروپا محسید م شایند ،بلکاه چندجانباهگرایا
متفاوت را در مقایسه با چندجانبهگرای میرد نظر نشیرها اروپای در پیش گرفتهاند.
در مقابل ،منمترین ابزار اتحادیه اروپا برا ایفا نقش پررنگ در ررهه بینالملال،
همگرای اقتداد  ،قدرق تجار و جایگاه آن به رنیان منمترین قدرق اقتداد پاس
از ایاالق متحده است .ویژگ منم دیگر اتحادیه اروپا مشاارنت و همکاار فعاا باا
سایر مناطق و تانید بر چندجانبه گرای در ررهه جنان است .البته در چند ساا اخیار
نشیرها نیظنیر تیانستهاند برخ از میقعیتها و جایگاه اتحادیه اروپا در حیزههاا
مختلف را به چالش بکشانند .ترییر و چرخش قدرق و ساختارها قادرق جناان باه
سمت آسیا و نشیرها جنید نیز میفقیت اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
چگونگی تشکیل بلوک بریکس
م تیان گفت نه فرایند گفتگیهاا سیاسا باین ایان نشایرها از ساا  1006در
حاشیه نشست مجمع رمیم سازمان ملل و در دیدار وزرا خارجاه ایان نشایرها در
قالب نشیرها بریکس آغاز شد .نشستهای از این دست در میان مقامها اقتدااد
و سیاس این دولتها از اواسط  1002رو به افزایش گذاشت .به رنیان م ا  ،مقامهاا
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سیاس این نشیرها پیش و یا در حین برگزار نشستها سازمان ملل ،گروه بیسات
با یکدیگر دیدار م نردند و وزرا خارجه و وزرا اقتداد این نشیرها باه هایرق
دوجانبه و گروه مالقاق م نردند .نقطه اوج این فرایناد را ما تایان تشاکیل اولاین
اجااالچ چنارجانبااه میااان برزیاال ،چااین ،روساایه و هنااد در ژوئاان  1005در شاانر
یکاترینبرگ1روسیه دانست .ارضا بریکس بر این امر تیافق دارند نه آمریکاا نبایاد باه
اقتداد جنان تسلط نامل داشته باشد .میلفه اهل در این میان رالقه مشاتر آنناا باه
ایجاد ترییراق در ررهه جنان است .این نشیرها خیاستار بنرهمند از نفیذ بیشتر در
هندوق بینالملل پی و برخیردار از سنم را بیشتر در این نناد اسات .نشایرها
رضی بریکس درهدد تقییت میاضاع خاید در حایزههاا مختلاف هساتند .یکا از
نمینه ها این راهبردها تال

برا ت بیت نظام مال باینالمللا و تشاکیل یاک نظاام

ارز ذخیره بینالملل است .این دولتها بنترین راه حل ممکن را ننار گذاشتن دالر و
استفاده از یک ارز مل جدید م دانند .به رنیان م ا  ،نشایرها رضای مرنیسایر باه
تدریج در حا حذف دالر از بازارها خاید و جاایگزین سااختن ارزهاا ملا شاان
هستند .روبل نیز هم اننین به جایگاه ارز مرجع در مباادالق منطقاها میاان روسایه و
نشیرها مستقل مشتر المنافع تبدیل شده است .چین نیز ضمن تاال

بارا حاذف

دالر از ساختارها مال بین المللا خیاساتار جاایگزین سااختن یایان باه رنایان ارز
تبادالت است(Slobodnikova, Nagyyova, 2011: 307) .
این قدرقها همچنین از نییسندگان اهل قطعنامهها مجمع رمیم ساازمان ملال
در جلیگیر از استقرار تسلیحاق در ماورا جای هساتند .در اجاالچ  ،1022ساران
بریکس بیانیه مشترن در خدی

همکار و در ررهاه سیاسات ،تجاارق و رواباط

اقتداد  ،بنداشت و فناور هادر نردند .نمینه دیگر از تال ها مشتر ارضاا
بریکس ،حمایت روسیه و چین از رضییت دائم هند و برزیل در شیرا امنیت سازمان
1. Yekaterinburg
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ملل متحد است .ارضا بریکس همگ میافق اهالح ساختار شیرا امنیات و نارآماد
ساختن آن هستند .به رنیان م ا  ،دیلما روسف 1رئیس جمنیر برزیال در هماین مایرد
معتقد است نه اهالح ساختار شیرا امنیات ضارور اسات و پیارو از تیافقااق و
ننادها شکل گرفته پس از جنگ جناان دوم بارا قادرقهاا نیظنایر غیارممکن
است (Rousseff, 2011) .از سی دیگر ،به نظر م رسد نه ارضا باریکس دارا
ظرفیت الزم برا ایجاد یک نظم جدید منطقها و بینالمللا هساتند .مقاامهاا ایان
دولت ها بر این باورند نه آننا از هالحیت الزم برا افزایش و تقییات نقاش خاید در
ررهه بینالملل برخیردارند .نکته منم دیگر اینکه تمام این چنار نشیر در سازمانها
و ننادهای نه آمریکا بر آننا تسلط دارد و یا نقش پررنگا ایفاا ما نناد ،دارا نقاش
بسیار حاشیها هستند .وجید این ریامل میجاب تمایال رهباران چناار نشایر چاین،
روسیه ،برزیل و هناد بارا تقییات رواباط دوجانباه خاید و شاکلگیار پیینادها
بینالملل جدید و البته فراتر از سازمانها تحت تسلط دولتها غرب شاده اسات.
در حقیقت ،ارضا بریکس در تال

هستند تا خید را به رنیان جایگزین مطلاید در

رهبر جنان به جا دولتها غرب معرف ننند .این نشایرها نسابت باه هژماین
دیرین آمریکا و جایگاه ویژه نشیرها اروپای در ساازمانهاا باینالمللا ناخرساند
هستند (Emerson, 2012: 1) .در جدو زیر سطح هماهنگ و انسجام قدرقهاا
نیظنیر به هنگام را دادن در خدی

میضیراق مختلف در مجمع رمیم ساازمان

ملل متحد نشان داده شده است.

. Dilma Rousseff
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میزان انسجام و توافق اعضای بریکس در مجمع عمومی سازمان ملل (تعداد و درصد)
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)(European Parliament, 2011: 12
این جدو به خیب نشان م دهد نه در بازه زمان  ،1006-1022ارضا بریکس
در میضیرات نه در مجمع رمیم سازمان ملل به را گیر گذاشته شده ،باا یکادیگر
تیافق و همراه نامل داشتهاند .با این حا  ،برخ بار ایان باورناد ناه وجاید برخا
واگرای ها و تفاوقها منم در میان این چناار نشایر ماانع شاکلگیار یاک بلای
منسجم و یکدست در ررهه جنان خیاهد شد .به رنیان م ا  ،چاین و هناد هار یاک
بیش از یک میلیارد و دویست میلیین نفر جمعیت دارند ،در حال نه جمعیت برزیال و
روسیه نمتر از دویست میلیین نفر م باشد ،یا اینکه تیلید ناخالص داخل سرانه روسیه
در سا  1002نزدیک به  2012ییرو بیده ،در حال نه این رقم برا هند  652یایرو
بیده است .همچنین میزان هادراق چین به اتحادیه اروپا بیش از مجمیع هاادراق ساه
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نشیر برزیل ،روسیه و هند به این اتحادیه است .در میان ارضا بریکس ،چین باالترین
تیلید ناخالص ( 7200میلیارد ییرو در سا  1020و معاد 5درهاد تیلیاد ناخاالص
داخل جنان ) را دارد و پس از آن نیز برزیل با 2600میلیارد ییرو در مکاان دوم قارار
دارد (Erostat, 2012) .این نشیرها همچناین در بخاش قادرق نظاام و سیاسا ،
نظامها اجتمار و سیاس داخل و جاهطلب ها و منافع جنان و منطقها با یکادیگر
اختالف دارند .با تیجه به شاخصها قدرق ،چاین از بیشاترین شاانس بارا تبادیل
شدن به یک قدرق جنان برخیردار است ،در حال نه برزیل و یا آفریقاا جنایب از
امکان چندان برا ایفا نقش برتر جنان بنرهمند نیست.
هند و چین در بسیار از میارد رقبا راهبرد یکدیگر هستند تا متحد اهل  .هناد
نگران ظنیر نظام چین است .از سی دیگر روسیه هادرنننده منابع انارژ اسات ،در
حال نه چین یک وارد نننده اهل در حیزه منابع انرژ است .روسیه همچنین نگران
حضیر پکن در آفریقا و آسیا مرنز برا باه دسات آوردن مناابع انارژ اسات .از
سی دیگر ،روسیه در میان نشیرها بریکس دارا بیشترین در آمد سارانه اسات .در
سا  1002در آمد سرانه این نشیر 21هزار دالر یعن چنار برابر درآمد سارانه چاین
بید (Cameron, 2011) .روسیه ،هند و چاین همگا در همساایگ یکادیگر قارار
دارند و قدرق اتم محسید م شیند ،در حال نه برزیل و آفریقاا جنایب قادرق
اتم نیستند و از روابط چندان زیاد نیز با روسیه و هند برخیردار نم باشند .از سی
دیگر ،میان چین و روسیه و هند و چین اختالفها مرز فراوان وجاید دارد و ایان
نشیرها در سا ها گذشته با یکدیگر مناقشااق فراوانا داشاتهاناد .از سای دیگار،
ارضا بریکس دارا قدرق اقتداد و وزن سیاس همسان نیساتند .تماایزاق درون
گروه از ویژگ ها بریکس محسید ما شاید .میارا هاا فرهنگا  ،سانتهاا
تاریخ  ،تجربیاق بینالملل  ،هییتها جررافیاای و نظاامهاا اقتدااد و سیاسا
مختلف ،الگیها متفاوق تیسعه ،نرخ ها رشد و درآمد سرانه ناهمسان و هییتهاا
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جررافیای گیناگین از آن جملهاند .وانگن به لحاظ سیاست بینالملل  ،برخا از ایان
قدرق ها رضی دائم شیرا امنیت و گروه هشت و برخ نمادهاا سانت جناید و
نشیرها در حا تیسعه و ننادها بینالملل مانند غیر متعندها و گروه  77به شامار
م روند (سلیمانپیر و میالی  .)12 :2931 ،همچنین اجالچ ترییراق آد و هیای نپنناا
نشان داد نه منابع مل روسیه تا حدود زیاد متفاوق از ساایر ارضاا باریکس اسات .در
این اجالچ ،روسیه در ننار دولتها اروپای از پروتکل نییتی حمایت م نرد.
به طیر نل م تیان گفت قدرقها نیظنیر به رغم برخ اشاتراناق باا میاناع و
مسائل سیاس درخیر تیجن نیز میاجه هساتند ناه ماانع همگرایا تماام ریاار آنناا
م شید .هر چند این قدرقها تیانساتهاناد نفایذ قابال تایجن در ررهاه منطقاها و
بینالملل به دست بیاورند ،اما هنیز در فرایند استقرار قطع و ننادینه سااز میقعیات
جدید خید ،با چالشها جد میاجه بیده و نتیانستهاند تمام قدرق اقتداد خید را
به آننا به قدرق سیاس در میضیراق مختلف منطقها و بینالملل تبدیل ننند.
روابط میان اتحادیه اروپا و قدرتهای نوظهور
دولت هاا رضای اتحادیاه اروپاا درهادد تادوین ساازونار مفیاد بارا ایجااد
چارچید ها ننادینه شده ،باثباق و جامع در تیسعه رواباط باا قادرقهاا نیظنایر
هستند .البته وجید تفاوق در نظراق و دیدگاههاا نشایرها اروپاای در قباا ایان
نشیرها در ردم شکل گرفتن یک سیاست منسجم اثرگذار بیده اسات .ایان تفااوق در
دیدگاه به ویژه در قبا روسیه و چین مشنید است .البته روابط با برزیل و هند باا یاک
مشکل دیگر رو به روست و آن اینکه دولتها رضی اتحادیه اروپاا از رالقاه چنادان
برا تیسعه روابط با هند و برزیل برخیردار نیستند .دولتهاا اروپاای در خدای
تیسعه روابط اقتداد و سیاس با نشیرها نیظنیر نظراق متفاوت دارند .در حایزه
روابط اقتداد  ،مسئله منم نحیه مدیریت تاثیر چین بر اقتداد اروپا چه به شکل منفا
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آن (حفاظت از اقتداد خید در برابر قدرق اقتداد فزاینده چین) و یاا در بعاد م بات
آن (استفاده از فرهتها سرمایهگذار و تجار چین) است .در حیزه روابط سیاس
نیز ،مسئله منم چگینگ مدیریت سیاس چین است .در بعد منف آن ،اتخاذ رویکارد
انتقاد در قبا چین در خدی

مسائل همچین حقیق بشار ،تااییان و تبات و بعاد

م بت آن ارتقا روابط سیاس دوستانه و راهبرد با این نشیر اسات .ایان مساائل در
خدی

روابط با روسیه نیز مدداق دارد .هم اننین دیدگاهها و رویکردهاا مختلفا

در خدی

ارتقا روابط با روسیه به ویژه در حیزه انرژ وجید دارد .شرایط زماان

پیچیدهتر م شید نه میاضع سیاس دولت ها رضی همیاره باثباق و پایدار نیست .این
امر بدان معناسات ناه ترییاراق در رهبار و ائاتالفهاا دولاتهاا باه ترییاراق در
سیاستها مل منجر م شید و این میضیع م تیاند تدمیمگیر در اتحادیه اروپاا را
دشیارتر سازد .با نگاه به جدو زیر م تیان به این نتیجاه رساید ناه اتحادیاه اروپاا
مبنا روابط خید با قدرقها نیظنیر را امضا میافقتنامههاا شارانت و همکاار
قرار داده است(European Parliament, 2011: 37) .
مقایسه شراکت راهبردی اتحادیه اروپا با اعضای بریکس
روسیه
میافقتنامه
مبنای حقوقی
روابط

شرانت و
همکار
2557

شروع برنامه
شراکت

1002

چین

هند

میافقتنامه

میافقتنامه

تجارق و

همکار

همکار 2520

2557

1002

1007

برزیل
میافقتنامه همکار
2551

1002

آفریقای جنوبی
میافقتنامه
همکار تجارق
و تیسعه
1002

شروع
اجالسهای

2552

2552

1000

1002

1002

ساالنه
داشتن طرح

بل

خیر

بل

بل

بل

روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختالفات

18

اقدام مشترک
برای شراکت
راهبردی
مشارکت در

چاد-جمنیر

عملیاتهای

دمکراتیک

پاسداری از

ننگی-

صلح

EUFOR

گفتگو در حوزه
حقوق بشر

مشیرت

کمکهای مالی
در بازه زمانی

-

7002-7000
مهمترین حوزه
مورد عالقه
برای همکاری

امنیت انرژ ،
لفی روادید

-

گفتگیها

-

گفتگیها

ساختارمند

محل

 212میلیین

 160میلین

ییرو

ییرو

تحریم اقتداد
و تعیین وضعیت
اقتداد بازار

میافقتنامه
تجارق آزاد

حکمران
حوزههای مورد

میزان فساد،

دسترس به بازار

همکار

عالقه اتحادیه

امنیت انرژ و

داخل

سیاس و امنیت

پیرامین

گفتگیها محل

 62میلیین ییرو
میانع تجار در
حیزه ناال به ویژه
یارانه نشاورز

گفتگیها محل

 060میلیین ییرو

میافقتنامه شرانت
اقتداد

رفع میانع تجار

خید ،ناهش

ثباق در محیط

-

رملیاق آرتمیس

در حیزه ناالها
مدرف و
سرمایهگذار

تسنیل هدور
روادید

خارج

)(European Parliament, 2011: 37
باید به این میضیع اشاره نرد ناه اتحادیاه اروپاا ما تیاناد مناافع و اولییاتهاا
واگرایانه میجید میان دولت ها رضای را همسای نناد و آن را باه یاک اقادام جمعا
خارج تبدیل نند .این امر به اتخاذ یک چارچید جامع و مفید در روابط با نشیرها
نیظنیر منجر خیاهد شد .البته این چارچیدها مشتر به دولاتهاا رضای اجاازه
م دهد تا اهداف سیاس خید را از طریق رواباط دوجانباه همچناان پیگیار ننناد .از
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سی دیگر ،جا هیچ تعجبا نیسات ناه اتحادیاه اروپاا در هماه مایارد نتیاناد ایان
اولییت ها و منافع متفاوق را در قالب یک اقادام جمعا شافاف گارد هام آورد .ایان
میضیع به ویژه در خدی

مسائل حساچ سیاس در مایرد چاین و روسایه و یاا در

میاردیکه آمریکا هم وارد مسائل م شید ،نامال آشکار اسات .باه غیار از تفااوقهاا
میجید در منافع سیاس و اقتداد نشیرها رضی ،میلفههاا دیگار نیاز در رادم
در قبا قدرق ها نیظنیر تیسط نشایرها اروپاای وجاید

اتخاذ یک اقدام مشتر

دارد .نخست آنکه ،چالشها قدرق هاا نیظنایر در حایزههاا مختلفا همچاین
تجااارق ،محاایط زیساات ،امنیاات ،اناارژ و سیاساات خااارج قاباال مشاااهده اساات.
چالش های نه اتحادیه اروپا در قبا آننا دارا هالحیتها حقیق متفاوت اسات و
ابزارها سیاستگذار میجید در اختیار اتحادیه نامال متنیع م باشد .به رنایان م اا ،
در حال نه اتحادیه اروپا دارا هالحیتها انحدار در خدای
تجار است ،در خدی

حایزه سیاسات

دیگر حیزه ها این هالحیت وجید ندارد .حت در خدی

ابعاد روابط خارج نیز اتحادیه اروپا هالحیتهاا بسایار محادود دارد .باه رنایان
نمینه ،تا پیش از اجرای شدن پیمان لیسبین در ساا  ،1005اتحادیاه هایچ هاالحیت
حقیق در خدی

ررضه منابع انرژ نداشت .به هماین خااطر ما تایان گفات ناه

دولت ها رضی ،اتحادیه اروپا را تننا چارچید مناسب برا انجام اقدام دساته جمعا
در قبا نشیرها نیظنایر نما دانناد .میلفاه دیگار نیاز ،وجاید راههاا دوجانباه و
چندجانبه جایگزین برا دولت ها رضی در دفاع از منافع خید در روابط با نشیرها
نیظنیر است .دولتها بزرگ اروپای بیشتر ترجیح م دهند تا روابط دوجانبه باا هار
یک از قدرقها نیظنیر برقارار ننناد .دولاتهاا رضای همچناین از ساازونارها و
سازمان ها دیگر همچین سازمان ملل متحد ،نااتی و ساازمان تجاارق جناان و ناه
اتحادیه اروپا برا تنظیم روابط با این نشیرها استفاده م ننند .رالوه براین ،نشیرهای
همچین فرانسه ،آلمان و بریتانیا برا پیشبرد منافع و سیاستها خید در قبا مساائل
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همچین برنامه هستها ایران ،مبارزه با تروریسم ،جنگ در افرانستان و هلح خاورمیاناه
نیازمند همکار نشیرهای همچین روسیه و چاین در ساازمانهاا منام باینالمللا
هساتند (Keukeleire and Bruyninck, 2011: 392) .ایان میضایع یکا از
دالیل است نه پاریس ،لندن و برلین روابط دوجانبه را باه رنایان ساازونار مناساب
برا تیسعه روابط راهبرد خید با چین و روسیه تلق م ننند.
میلفه سیم نه م تیان به آن اشاره نرد به نشیرها نیظنیر ارتبااب نادارد ،بلکاه
به دو ویژگ رمیم و نل اتحادیه اروپا بازم گردد .نخست آنکه ،نظام نناد اتحادیه
اروپا همیشه نم تیاند دیادگاههاا مشاترن در خدای

میضایراق منام سیاسات

خارج تیلید نند .بدون شک ،اگر اتحادیه اروپا نتیاند میاضع دولتهاا رضای را در
خدی

یک میضیع سیاس به یکادیگر نزدیاک نناد ،امکاان تعامال و گفتگای باا

قدرق ها نیظنیر در حیزه سیاست خارج و جلب نظار آنناا در خدای

میاضاع

اتحادیه امکان پذیر نخیاهد بید .نمینه بارز این امر نیز وضاعیت نایزوو باید ناه در آن
اتحادیه اروپا حت نتیانست تال ها مفید را برا راض ساختن مسکی به پاذیر
دیدگاه ها برونسل انجام دهد .ویژگا دوم باه فرایناد تدامیمگیار اتحادیاه اروپاا
بازم گردد .دولتها رضی ننادها اروپای زمان و انرژ فراوانا بارا رسایدن باه
یک دیدگاه مشتر در حیزه مسائل سیاست خارج هرف م ننند و حت اگر بتیانناد
به یک دیدگاه مشتر

برسند ،زمان نااف بارا جلاب حمایات ساایر باازیگران را از

میاضع خید از دست م دهند .ننفرانس آد و هیا در نپننا نمینه بارز این امار باید،
در حالیکه دولت ها رضی اتحادیه اروپا در حا مذانره بارا تعیاین میضاع مشاتر
اتحادیه اروپا بیدند ،چین ،برزیل ،هند و ایاالق متحده در تادار تادوین بیانیاه نناای
ننفرانس بیدند.
روابط اتحادیه اروپا و قدرتهای نوظهور به عنوان یک قدرت در نظام بینالملل
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رویکرد دیگر نه از آن م تیان برا ارزیاب روابط برونسل و قدرقها نیظنیر
استفاده نرد ،در نظرگرفتن اتحادیه اروپا به رنیان یک قدرق است؛ قدرت نه م تیاناد
بر محیط خارج خید اثربگذارد باشد .در حقیقت ،م تیان اتحادیه اروپا را یک قادرق
ساختار در نظر گرفت قدرت نه م تیاند بر ساختارها سیاس  ،اقتداد و حقایق
نشیرها دیگر نیز اثرگذار باشد .از دهه  2550به ایان سای ،اتحادیاه اروپاا از رواباط
سیاس و تجار خید با سایر نشیرها به رنیان ابزار برا ارماا قادرق سااختار
خید استفاده نرده است .اتحادیه اروپا درهدد ارتقا سطح ساختار نشیرها دیگار
و نمک به آننا بارا حرنات باه سای برخایردار از اقتداادها لیبارا و جیاماع
تک رگراست .ا ین سیاسات خاارج سااختار در اروپاا شارق و مرناز و بالکاان
میفقیت آمیز بیده و در خدی

نشیرها آفریقا و حاشیه مدیترانه نتایج متفاوت در

پ داشته است (Holden, 2009) .با این حا  ،اتحادیه اروپا نتیانسته است از رواباط
خید با نشیرها بریکس به رنیان اهرم برا تاثیرگذار بر ساختارها اجتماار و
سیاس داخل این نشیرها استفاده نند .این امر نیز بیشاتر باه دلیال ترییاراق هایرق
گرفته در میازنه قدرق و تانید قدرق هاا نیظنایر بار حانمیات ملا خاید و رادم
مداخله سایر نشیرها در مسائل داخل آنناست.
این ایستار بیشتر در خدی

روابط با پکن و مسکی به طیر نامل آشکار اسات ناه

به طیر فزایندها مانع تال ها اتحادیه اروپاا بارا اشااره باه میضایرات همچاین
حقیق بشر ،اقلیتها و سایر میضیراق حساچ در تیافقها سیاسا شاده اسات .باه
رنیان م ا  ،روسیه در سا  2557و در زمان انجام ماذانراق در خدای
شرانت و همکار لحن و زبان آمیز

میافقتناماه

مابانه و متکبرانه این میافقتنامه را پذیرفت .اماا

یک دهه پس از آن ،مسکی از پذیرفتن درخیاستها اتحادیه اروپاا در خدای

وارد

ساختن ارجاراق هریح و الزام آور در حایزه حقایق بشار اقلیاتهاا و دمکراسا در
فضاها مشتر و نقشه راه خیددار م نرد .با تیجه به تانیاد روسایه بار دمکراسا
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مختص و ویژه خید به رنیان بدیل برا دمکراس تک رگرایانه غرد ،اتحادیه اروپاا در
همراه ساختن مسکی با هنجارها میرد نظر خاید رملکارد ناامیفق از خاید برجاا
گذاشته است .این ردم تمایل برا حضیر در ساختارها میرد نظر اتحادیاه اروپاا ،در
حیزه انرژ نامال مشخص است ،چرا نه روسایه از تداییب منشایر انارژ اروپاای
امتناع نرده و دیدگاه ها اتحادیه اروپا در خدای

مفااد و اهاداف گفتگای انارژ

اتحادیه اروپا -روسیه را به چالش نشیده اسات .چناین ایساتار در خدای

رواباط

چین -اتحادیه اروپا نیز نامال قابل مشاهده است .پکان از برخا دیادگاههاا معتاد
اتحادیه اروپاا در خدای

انجاام اهاالحاق اقتدااد  -اجتماار داخلا از طریاق

همکاااار و نماااک در بخاااشهاااا مختلاااف اقتدااااد اساااتقبا مااا نناااد.
) (Shambaugh etal, 2008: 160با ایان حاا  ،پکان مخاالف اهاداف ارالما
اتحادیه در حمایت از حرنت چین به سای یاک جامعاه بااز و تک رگارا مبتنا بار
حانمیت قانین و ررایت حقیق بشر است .به رنیان م ا  ،در حال ناه پکان در ساا
 2552با آغاز گفتگیها منظم پیرامین حقیق بشر میافقت نرد ،اما بعدا باا حضایر در
این گفتگیها مخالفت نرد و خیاساتار حاذف ایان چناین میضایرات از دساتیر ناار
نشستها طرفین شد.
مقایسه میزان سهم اتحادیه اروپا و اعضای بریکس در اقتصاد جهانی

اتحادیه
اروپا
برزیل

تولید

سهم جهانی

سرانه تولید

ناخالص

تولید ناخالص

ناخالص

تجارت کاال سال 7000

داخلی یه

داخلی سال

داخلی سال

درهد تجارق

درصد تجارت

میلیارد یورو

7000

7002

اتحادیه اروپا

جهانی

21106

10/5

200

-

02/2

2026

2/2

22

1/1

0/2
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روسیه

2226

1/7

62

2/6

7/2

هند

2200

1/2

20

1/7

7/4

چین

7222

5/1

11

22/2

07/4

)(Eurostat, 2012
از سا  1000به این سی ،اتحادیه اروپا به طیر فزایندها باا روسایه و چاین و باه
تدریج با هند و برزیل بر سر نسب قدرق سااختار باه رقابات پرداختاه اسات .ایان
دولت ها با تقییت و استفاده از قدرق ساختار رو به رشد خید به رقیب جاد بارا
اتحادیه اروپا برا به دست آوردن جایگاه قی در مناطق همچین شرق اروپا ،قفقاز
و آفریقا و آمریکا جنیب تبدیل شدهاند .رقابت برا نساب قادرق سااختار میاان
روسیه و اتحادیه اروپا در جمنیر ها پیشین شیرو سابق در شرق اروپاا (همچاین
اونراین ،بالروچ و میلداو ) و جنید قفقاز (ارمنساتان ،آذربایجاان و گرجساتان) باه
خیب قابل مشاهده است .در حقیقت ،این مناطق به محال تالقا دو فرایناد همگرایا
یک سیاست همسایگ اروپاا و دیگار فرایناد همگرایا میاان دولاتهاا مساتقل
مشتر المنافع تبادیل شادهاناد (Boonstra and Melvin, 2011: 15) .گساتر
اتحادیاه اروپاا میجاب شاد نشایرهای همچاین اوناراین ،باالروچ و میلاداو باه
همسایگان بالفدل اتحادیه تبدیل شیند و میجب افزایش فشارها بر این نشیرها بارا
ارما اهالحاق سیاس میرد نظر نشیرها اروپای شد.
اتحادیه اروپا از طریق اجرا تدابیر همچاین سیاسات نشااورز مشاتر  ،آغااز
فرایند سیاست همساایگ اروپاا در ساا  1007و شارانت شارق ( )1005و ادغاام
تدریج این نشایرها در سااختارها اتحادیاه درهادد ایجااد ترییار در سااختارها
نشیرها اروپا شرق بیده است .همزمان گستر

اتحادیه اروپا باا گساتر

نااتی،

میجب بروز نارضایت شدید مقام ها روسیه نسبت به میرد تندید قرار گارفتن حایزه
نفیذ سنت این نشیر شاده اسات .روسایه نیاز از طریاق تقییات دولاتهاا مساتقل
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مشتر المنافع ،ادغام برخ نشیرها در سااختارها پایل و اقتدااد و انارژ خاید
درهدد جلیگیر از ناهش نفیذ خید برآمده است .روسیه استفاده از قدرق سااختار
خید را باا باه ناارگیر قادرق ساخت همچاین حملاه باه گرجساتان تکمیال نارد.
)(Alison, 2009
تقییت قدرق ساختار چین نیز هر چند همانناد روسایه باه طایر واضاح آشاکار
نیست ،اما ابعاد گسترده تر دارد .رشد اقتداد فزاینده چین و نیاز این نشیر به انرژ
و میاد خام دلیل اهل ظنیر تدریج پکن به رنیان یک قادرق سااختار جناان در
دهه گذشته بیده است .رالوه براین ،الگی سیاس چین نیاز از جاذابیتهاا خاها
برخیردار است .الگیی نه در آن رشد و آزادساز اقتداد نیازمناد پیشابرد همزماان
تیسعه آزادساز سیاس و حرنت به سی هنجارها غرب نیست .الگی چین مایرد
حمایت برخ دولتها اقتدارطلب در آفریقا ،جمنیر ها سابق شیرو در آسایا
میانه ،خاورمیانه و برخ دولت ها آمریکا جنیب قرار گرفته است .دیپلماسا فعاا
فزاینده چین در مناطق میرد تیجه اتحادیه اروپا همچین آفریقاا و خاورمیاناه تندیاد
برا ساختارها اقتداد  ،اجتمار و سیاس برونسال محساید ما شاید .در راین
حا  ،اتحادیه اروپا نیاز درهادد مقابلاه باا ظنایر قادرق سااختار چاین در ررهاه
بین الملل است .هر چند برخ از مقامها اتحادیه اروپا از شکل گیر م لث همکار
میان اتحادیه اروپا ،چین و آفریقا سخن باه میاان آوردهاناد(Wissenbach, 2009) .
چین همچنین رویکرد فعا در حیزه ننادساز منطقها در آسیا بارا نااهش نفایذ
سازمانها بینالملل تحت ننتر دولتها غرب اتخاذ نرده است.
برزیل و هند نیز هر چند در مقیاچ نیچکتر به طیر فزایندها در حا تاال

بارا

نقش آفرین به ویژه در آفریقا هستند .هر چند هیچ یک از این دو نشیر الگی تیساعها
بدیل و مخالف ننادها فعل را پیگیر نم ننند ،اما با این حاا در مقایساه باا اتحادیاه
اروپا از تمایل نمتر برا ارتقا ارز ها و ساختارها غرب برخایردار هساتند .بارا
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م ا  ،به رغم اینکه هند بزرگترین دمکراس در جنان محسید م شیند ،تنناا در مایارد
معدود از جمله در افرانستان میضیع ارتقاا دمکراسا را در سیاسات خاارج خاید
پیگیر نرده است .هند به طیر سنت هایچ سیاسات مشخدا بارا ارتقاا دمکراسا
ندارد ،چرا نه بیشتر بر امنیت مل  ،اتحاد و انسجام با نشیرها در حا تیسعه و احتارام
به حانمیت مل تمرنز م نند .از این رو ،هند در تعامالق خید هیچگینه تیجن به نایع
و ماهیت ساختارها سیاس نشیرها نم نند .این امر بیانگر آنست نه در حال ناه هناد
باید متحد طبیع اتحادیه اروپا برا ارتقا ساختارها دمکراتیاک در ساایر بخاشهاا
جنان باشد ،اما این میضیع در رمل تحقق نیافته است .نمینه بارز آن نیاز تاال

اتحادیاه

اروپا برا تقییت تحریمها رلیه دولت برمه و در مقابال تانیاد هناد بارا پیگیار یاک
سیاست تعامل سازنده به ویژه تقییت پییندها دفار با برمه است .برزیال نیاز باا آغااز
ریاست جمنیر لیال داسیلی در اوایل سا  1000اولییت اهل خید را تقییات رواباط
با نشیرها جنید از جمله چین ،هند ،آفریقا جنیب و نشیرها آفریقای قارار داد و
نفیذ و سلطه دولت ها غرب را در سازمانها و ننادها اقتداد سیاس بینالمللا باه
چالش نشید(Keukeleire and Bruyninckx, 2011: 396) .
تال ها اتحادیه اروپا برا افزایش روابط خید با چین و روسیه به دلیال اساتفاده
این دو نشیر از قدرق نظام و ایجاد بحرانهاا و منازرااق جاد از جملاه حایاد
میدان تیانآنمن  ،2525جناگ چچان در دهاه  ،2550حملاه باه گرجساتان در ساا
 ،1002حمله به تبت و سین نیانگ در سا  1005با نانام رو به رو شده است .ایان
تحیالق مانع تیسعه روابط سیاس و امضا میافقتنامهها جدید میان اتحادیه اروپاا و
چین و روسیه شده است .با این حا  ،همایاره در محافال داخلا اتحادیاه اروپاا ایان
میضیع مطرح بیده است نه چنین حیادث تا چه میزان و تاا چاه زماان بایاد میجاب
تضعیف روابط و بروز تنش در مناسباق میان برونسل با پکن و مساکی شاید .اتحادیاه
اروپا همچنین در تعریف و تبیین یک سیاست رملیات در قبا این بحرانهاا باا هادف
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نمک به حل و فدل آننا با دشیار های رو به رو بیده است .یک از معادود مایارد
نه اتحادیه اروپا تا حدود تیانست رملکرد نسبتا مایفق از خاید بار جاا بگاذارد،
حمله روسیه به گرجستان در سا بید .البته این رملکرد نیز بیشتر به نقش میثر نیکایال
سارنیز رئیس جمنیر پیشین فرانسه و رئایس شایرا اروپاا در میاانج گار میاان
طرفین منازره و تیانمند اتحادیه اروپا در اجرا سریع مامیریتها نظاارق باید .باا
این حا به طیر نل م تیان گفت نه اتحادیه اروپا از یک سیاست جامع بارا ایجااد
هلح در قفقاز و آسایا مرناز برخایردار نیسات(Pardi Sierra, 2011: 240) .
رملکرد اتحادیه اروپا در آسیا نیز به خیب بیانگر ماهیات ناه چنادان مطلاید اتحادیاه
اروپا به رنیان یک بازیگر بین الملل است .در حقیقت ،جایگاه اتحادیاه اروپاا در آسایا
نشان م دهد نه این بازیگر دارا منافع راهبرد خاه در این قاره نیست .این انفعا
شرایط را به وجید آورده نه اتحادیه اروپا در بسیار از بحاران هاا آسایا باه ویاژه
بحران های نه روسیه ،چین و هند نیز در آن درگیر هستند ،نقش خاه ایفا نما نناد.
اتحادیه اروپا در افرانستان نیز یک سیاست بسیار معمیل (آمیز

سربازان افرانستان و

نمک به بازسااز ایان نشایر) در پایش گرفتاه اسات ،در حاال ناه در بسایار از
میضیراق دیگر نه برا امنیت منطقها و جناان حاائز اهمیات اسات ،میضاعگیار
خاه نداشته است.
روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور و فرایند حکمرانی جهانی
میضیع منم دیگر به سازونارها سیاس  ،نناد و حقیق اشاره دارد نه از طریاق
آن برخ معضالق در حیزه اقتداد سیاس و یا منازراق باینالمللا مایرد بررسا
قرار م گیرد .در حقیقت ،م تیان از این حیزه باا رنایان حکمرانا جناان ناام بارد.
م تیان گفات منمتارین ننادهاا حکمرانا جناان بازتااب از وجاید اجمااع میاان
دولت ها اروپای و آمریکا است .باه رنایان م اا  ،در حایزه امنیات ،شایرا امنیات
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سازمان ملل متحد ،در میضیراق مال و اقتداد بانک جنان و هاندوق باینالمللا
پی  ،در بخش تجارق ،سازمان تجارق جنان از منمترین ننادها محساید ما شایند.
تسلط و نفیذ دولت ها اروپای و آمریکا در این ننادها تا حدود زیاد چالش برانگیاز
است .در واقع ،میضیع و جایگاه اتحادیه اروپا و دولتها رضی با تیجه باه ترییاراق
هیرق گرفته در اقتداد جنان قابل بحث و بررس است .م تیان گفت رویکرد اروپاا
بیشتر به حکمران جنان و رویکارد چندجانباهگرایا نارآماد 1معطایف اسات .ایان
رویکرد بر سه رندر اساس بناا ننااده شاده اسات .نخسات آنکاه ،اتحادیاه اروپاا بار
ترتیباق ،پیمانها و یا ترتیباق الزامآور حقیق به رنیان خروجا هاا و ابازار همکاار
جنان تانید دارد .دیگر آنکه ،اتحادیه اروپا چندجانبه گرای به ویاژه از طریاق ساازمان
ملل را بر ترتیباق محدود و یکجانبه ترجیح م دهد .و سیم اینکه ،برونسال دو مایرد
او را به هیچ رنیان ناقض حانمیت مل نشایرها نما داناد .اتحادیاه اروپاا و نشایرها
نیظنیر در برخ مسائل حکمران جناان باا یکادیگر دچاار تضاادها اساسا هساتند.
بررس روابط میان اتحادیه اروپاا و ایان نشایرها در حایزه چندجانباهگرایا بیاانگر ایان
میضیع منم است نه نشیرها نیظنیر رویکرد و دیدگاه متفااوق نسابت باه میضایع
چندجانبهگرای و اهداف آن دارناد )(Keukeleire and Bruyninckx, 2011: 398
قدرقها نیظنیر به طیر رمده از دادن تعناداق سیاسا الازام آور حقایق خایددار
م ننند و دارا رویکرد واقعگرایانه در خدی

اهال حانمیات ملا خاید هساتند.

میضع ننین و انتقاد نشیرها نیظنیر در خدی

حکمران جناان حای دو محایر

اساس است :نخست آنکه ننادها حکمرانا جناان نمایناده واقعا جمعیات جناان
نیستند و دیگر آنکه این ننادها بازتاد دهنده ترییراق بنیادین هیرق گرفته در جناان باه
ویژه پس از شروع فرایند جنان شدن در دهه  2550نم باشند .در واقع ،ایان انتقادهاا از
دو دهه پیش به این سی همیاره از سی این نشیرها بیان شده است .البتاه گاامهاای نیاز
1. Effective Multilateralism
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برا اهالح و تعدیل ننادها حکمران جنان برداشته شده است .ورود روسیه به گاروه
هفت و تبدیل آن به گروه هشت یک از این اقدامها برا به رسمیت شناختن روسایه باه
رنیان قدرق جایگزین شیرو بید .گام منم بعد تشکیل گروه هشات باه راالوه پانج
بید .تین بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا در سا  1000از نشیرهای همچین چین ،هند،
برزیل ،مکزیک و آفریقا جنیب برا حضیر در اجالچ گاروه هشات در گلان ایگلاز

1

اسکاتلند دریق به رمل آورد .آنگال مرنل هدر ارظم آلمان نیاز در ساا  1002طرحا
را برا ننادینه ساختن گفتگیها دائم میان گروه هشت و پنج نشایر نیظنایر از طریاق
فرایند هلیگندام 2ارائه نرد(University of Toronto, G20 Research Group) .
گام بعد نه ادغام نامل گروه پنج در گاروه هشات باید تیساط نیکیالساارنیز
رئیس جمنیر پیشین فرانسه در سا  1002مطرح شد ،هار چناد ایان پیشانناد مایرد
تیافق گروه هشت قرار نگرفته است .آمریکا و ژاپن مخالف افزایش تعداد ارضا هساتند،
بریتانیا و فرانسه به شدق از این میضع حمایت م ننناد ،در حاال ناه ایتالیاا ،آلماان،
روسیه و نانادا دارا مالحظات هستند .گروه هشت به رالوه پنج اولین نناد حکمرانا
جنان است نه در آن هر پنج رضی بریکس در آن حضیر دارند .بحران ماال و ساپس
بحران اقتداد جنان  ،نقطه رطف و فدل جدید در قدرقنمای قدرقهاا نیظنایر
در حیزه اقتداد جنان پدید آورد .اثرپذیر نمتر ایان اقتداادها از پیامادها بحاران
مزبیر به ارتقا جایگاه آننا در اقتداد جنان نمک نرد و زمینه درخیاست قدرقها
سنت از قدرقها نیظنیر را برا نقشآفرینا در مادیریت پیامادهاا ایان بحاران،
فراهم آورد .یک از آثار این بحران ایفا نقش اقتداد بریکس در بازساز ثباق مال
جنان و زمینه ساز برا تقییت جایگاه آننا در ننادها اقتداد و مال چند جانباه
و بین الملل است نه آثار آن بر روند جابجای قدرق و باز تعریف نظم جناان  ،انکاار
1. Gleneagles
2. Heligendamm Process
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ناپذیر است (سلیمانپیر و میالی )12 :2931 ،
از سی دیگر ،قدرق ها نیظنیر در حا برنامه ریز برا ایجاد چاارچیدهاا
چندجانبه گرایانه جدید هستند .به رنیان م ا  ،همکار ها مختلف میان این دولاتهاا
به هیرق دوجانبه و سهجانبه شکل گرفته است .همچنین روسیه ،چین و هندوساتان از
طریق سازمان ها مختلف از قبیل سازمان همکار شانگنا  ،سار  ،آسه آن به راالوه
سه (نه شامل نشیرها آسه آن ،چین ،ژاپن و نره م شید) و اجالچ شرق آسایا 1باه
افزایش همکار ها میان خید پرداختهاند .در حقیقت ،م تیان گفت ناه ارضاا گاروه
بریکس با استفاده از جایگاه جدید خید در حکمرانا جناان جدیاد در تاال

بارا

تحمیل دیدگاهها خید در سازمانها و ننادها بینالملل هستند .باارزترین ایان نایع
سیاست ها نیز در اجالچ شرایط و آد و هیای نپننا شکل گرفت .در ایان اجاالچ
مذانراق اهل میان چین ،برزیل ،هند ،استرالیا ،آفریقا جنایب باا ایااالق متحاده در
جریان بید و اتحادیه اروپا نامال به حاشیه رانده شد .در حقیقات ،نشسات نپنناا در
دسامبر  1005نمینها بارز از ناهش نفیذ بینالملل اروپا و در مقابل افازایش قادرق
ارضا بریکس بید .در این نشست ،ارضا بریکس میفق شدند میضع «جنیب » را بار
نشیرها «شما » تحمیل نمایند؛ به گینها نه این نشیرها میفق شدند تیافقنامههاای
جدا از مذانراق درون اجال

هادر ننند (نیان  .)275 :2251 ،م تیان گفات اقادام

همانگ قدرق ها نیظنیر در میضیراق مختلف از تمایل آنناا بارا نساب سانم و
نفیذ بیشتر در سازمانها بین الملل حکایت دارد .در سپتامبر  1020نیز تال

اتحادیه

اروپا در جنت ارتقا مشارنت در مجمع رمیم سازمان ملل متحد به دلیل ناناام در
اخذ رضایت نشیرها در حا تیسعه با ردم میفقیت رو به رو شاد .در انتبار 1020
هم دولت ها رضیاتحادیه اروپا در راه تال

برا نساب نرسا و را در هاندوق

بین الملل پی با فشارها گسترده آمریکا و با همراه چنار نشیر برزیل ،روسیه ،هند
1. East Asia Summit
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و چین میاجه شدند (جنید .)260 :2252 ،
با وجید این ،اگر چه پیدای گروه بیست فضا مسارد برا نقشآفرین بایشتار
قدرقها نیظنیر در ساختارها حکمران اقتداد جنان ایجاد نرد و امکان بارا
تحی و باز تعریف روابط میان قدرقها سانت و قادرقهاا نای ظنایر از رهگاذر
اهالح ننادها مال بینالملل و انطباق آننا با شارایط نای پدیاد باه وجاید آورد ،اماا
قدرقها سنت به رغم درخیاست مساردق و نقشآفرین قدرقها نیظنایر بارا
مدیریت بحران ،به شدق با افی میقعیت و واگذار نقش بالمنازع و دیارین خاید باه
بازیگران جدید و ایجاد میازنه درمناسباق اقتداد جنان مخالفت ورزیدناد .باه نظار
م رسد ارضا بریکس به تدریج در پ ننادینهساز پبییندها خاید از طریاق طارح
میضیرات نظیر تاسیس دبیرخانه دائم  ،شکلده به بانک تیسعه ،ایجاد بازار بایرچ،
افزایش حجم مبادالق تجاار فیماابین ،حاذف میاناع سارمایه گاذار  ،همکاار در
زمینهها امنیت دریای و امنیت انارژ و نیال باه میاضاع مشاتر در قباا مباحاث،
بحرانها و چاالش هاا جناان برآماده اناد (سالیمانپیر و مایالی .)17-12 :2931 ،
دولتها رضی بریکس همچنین در برخ میضیراق منم بینالمللا همچاین ایاران،
منازره ارراد ،اسرائیل و سیریه دارا نگران ها خا

خید هستند .به رنایان م اا ،

ارضا بریکس در مفاهیم همچاین اهال رادم مداخلاه 1و مسائیلیت حفاظات 2باا
نشیرها غرب دچار اختالف هستند .برزیال هام انناین در حاا پیگیار طارح در
سازمان ملل با رنیان مسئیلیت در رین حفاظت 3است.
نتیجه گیری
به نظر م رسد در شرایط ننین اتحادیه اروپا از راهبارد واحاد در قباا ارضاا
1. Non-interference
2. Responsibility to Protect
3. Responsibility While Protecting
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بریکس به رنیان یک بلی واحد برخیردار نیست ،زیرا اتحادیه اروپا تاننین بریکس را
به رنیان یک بلی

به رسمیت نشناخته است و آن را قادر به ننش مشتر در هیچ یک

از مسایل منم جنان نم داند .مشکل منام دیگار رادم برخایردار برونسال از یاک
راهبرد منسجم در قبا هر یک از این قدرقها نیظنیر و همچنین نداشتن یک برنامه
مشخص برا ارتقا نقش خید در ررهه نظام بینالملل و حکمران جنان است .البته
تفاوق در ماهیت هر یک از ارضا بریکس نیز امکان اتخااذ یاک راهبارد منساجم در
قبا آننا را نیز دشیار ساخته است .در حقیقت ،اتحادیه اروپاا باا ساه قادرق در حاا
ظنیر (برزیل ،هند و آفریقا جنیب ) و دو ابر قدرق (روسیه و چین) رو به رو اسات.
از سی دیگر ،ارضا بریکس هم بیشتر تمایل دارند تا در حایزه مساائل اقتدااد باا
اتحادیه اروپا روابط نزدیک داشاته باشاند .مقاامهاا اروپاای نیاز قداد دارناد تاا در
چارچیدها ت بیت شده حکمران جنان و بدون ارما اهالحاق میرد نظر ارضاا
باریکس باا آنناا باه همکاار بپردازناد (Allen and Smith, 2012: 7) .تدامیم
ارضا بریکس در اجالچ دوربان آفریقا جنیب ( )1022برا تشکیل بانک تیساعه
نیز م تیاند چالش مستقیم و جد برا قدرق بانک جنان و هندوق بینالملل پی
و به تبع آن نقش و نفیذ اتحادیه اروپا و دولتها رضی باشد .رهبران دولتها رضی
بریکس در پنجمین اجالچ این گروه بار دیگار بار تعناد خاید در خدای

ارتقاا

حکیمت قانین ،چندجانبه گرای و نقش محیر سازمان ملل متحد در مساایل مختلاف
بینالملل تانید نردند .این دولتها همچنین بر نقش خید در نظام بینالملل نیاز تانیاد
نرده و ارالم نردند خیاستار ایجاد یک سازونار جامع و بلند مدق بارا همکاار در
حیزه سیاست و اقتداد بینالملل هستند .در بیانیه پایاان نشسات ارضاا باریکس در
آفریقا جنیب همچنین به این میضیع اشاره شد معماار حکمرانا جناان تیساط
ننادهای شکل گرفته نه محدی شرایط و میقعیت ها خاه بیده است و با تیجاه
بااه ترییاار اقتداااد جنااان  ،بایااد رویکردهااا و الگیهااا جدیااد اتخاااذ شااید.
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) (Joint Statement of Fifth BRICS Summit, 2013ارضااا بااریکس
همچنین در تال

هستند تا بتیانند تجارق درون گروه خید را از  120میلیاارد دالر

به  000میلیارد در سا  1020دالر ارتقا دهند .جاایگزین چاین باه جاا آمریکاا باه
رنیان منمترین شریک تجار برزیل به خیب نشان دهنده این میضیع است .ما تایان
گفت نگاه تجدیدنظر طلبانه قدرق ها نیظنایر باه نحایه تیزیاع قادرق و مناساباق
میجید در سازمان ها و ننادها بینالملل منمترین ویژگ اهل ارضا بریکس است
و اگر چنانچه اتحادیه اروپا نتیاند به یک سیاست واحد و منسجم در قبا این نشایرها
دست پیدا نند ب تردید در سا ها آینده با تیجه به افزایش قدرق و همچنین انساجام
آننااا ،برونساال در بساایار از ننادهااا بااینالمللا جایگاااه خااید را از دساات داده و
قدرقها نیظنیر جایگزین آن خیاهند شد.

پژوهشنامه روابط بین الملل

56

منابع
) "قدرقهاا نیظنایر در دوران2251  رباداله (بنار،  هاد و میالی، سلیمانپیر.  شماره او، سا پنجم، فصلنامه روابط خارجی،"گذار نظام بینالملل
 تحوالت همگرایی و: سیاست خارجی و امنیتی مشترک،)2252(  رضاا،  جنید) ویاژه مساائل اساتراتژیک22(  نتاد اروپاا،آینده اتحادیه اروپا در حکمرانی جهانی
. میسسه ابرار معاهر، تنران،اتحادیه اروپا
 فصلنامه،" "آلمان و مدیریت بحران مال اتحادیه اروپا،)2251 داوود (بنار،  نیان.66  شماره، سا بیست و دوم،راهبرد
- Alison, R (2009), “The Russian Case for Military
Intervention in Georgia: International Laws, Norms and Political
Calculation”, European Security, 18/22.
- Allen, David and Smith, Michael (11 February 2012), “The
EU Strategic Diplomacy and the BRIC Countries, Loughborough
University”, Policy Paper.
- Boonstra, Jose; Melvin, Neil (2011), “Challenging the South
Caucasus, Security Deficit”, Working Paper.
- Cameron, Fraser (February 2011), “The EU and BRICS”,
Policy Paper 3, Maastricht University, available at:
http://dseu.lboro.ac.uk/Documents/Policy_Papers/DSEU_Policy
_Paper03.pdf.
- Emerson, Michael (April 2012), “Do the BRICS Make A
Bloc?, Center for European Policy Studies, available at:

23

روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختالفات

http://www.ceps.eu/ceps/dld/6872/pdf.
- European Parliament (2011), “The EU Foreign Policy
Towards BRICS and Other Emerging Powers: Objectives and
Strategies”, Directorate-General for External Policies, Policy
Department, available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownloa
d.html?languageDocument=EN&file=49151.
- Eurostat Newsrelease (31 May 2012), “The European Union
and the BRIC Countries, A Range of Statistics to Compare the
EU with Brazil, Russia, India and China”, Stat/12/80, available
at: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-80_en.htm.
- Holden, P (2009), “In Search of Structural Power: EU Aid
Policy As a Global Political Instrument”, (Aldershot :Ashgate).
- “Joint Statement of the Fifth BRICS Summit in Durban
(March 2013)”, Council on Foreign Relations, available
at:http//cfr.org/emerging-markets/joint-statement-fifth-bricssummit-durban-march-2013/p30341.
- Keukeleire, Stephen; Bruyninckx, Hans (2011), “The
European Union, the BRICs, and the Emerging New World
Order” in Christopher Hill and Michael Smith (eds),
International relations and the European Union, Second
Edition, Oxford: Oxford University Press.
- Pardo Sierra, Oscar (2011), “No Man’s Land? A
Comparative Analysis of the EU and Russia’s Influence in the
Southern Caucasus”, Communist and Post-Communist
Studies, 44.
- Rouseffova, D (2011), “2011 BRICS Summit in Sanya”,
available at: English.sanya.gov.cn/brics/node_392.htm.
- Shambaugh, D., Sandschneider, E. and Hong, Z (2008),
China-Europe Relations: Perceptions, Politics and Prospects,
London, Routledge.
- Slobodnikova, Olga and Nagyova, Renata (2011), “Global
Influence of the BRIC Countries”, Ostrava: University of

پژوهشنامه روابط بین الملل

52

Ostrava,
available
at:
http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/303311_Slobodnikova-Nagyova.pdf.
- Tzemach Lemmun, Gayle (2013), “Development, Inequality
and the BRICS”, Council on Foreign Relations, available
at:http://blogs.cfr.org/development-channel/2013/03/28/humandevelopment-inequality-and-the-brics.
- University of Toronto, “G 20 Research Group”, available at
http//:www.g20.utoronto.ca.
- Wilson, D and Purushothaman, R (2003), “Dreaming with
BRICs: The Path to 2050”, Global Economics Paper, No. 99,
available
at:
http://www.goldmansachs.com/ourthinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf.
- Wissenbach, U (2009), “The EU’s Response to China’s
Africa Safari: Can Triangular Cooperation Match Needs?”,
European Journal of Development Research, available at:
http://asiandrivers.open.ac.uk/the%20EUs%20response%20to%2
0china%20africa%20safari.

