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 یرانا بریکس؛ نقش محوری چین و حضور قریب الوقوع

 

 .برگزار شد« بریکس، آغاز دوره جدیدی برای توسعه جهانیتقویت مشارکت با کیفیت باالی »این نشست با شعار 

 به باور کارشناسان، برگزاری اجالس سران بریکس در شرایطی که جهان به سبب تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، جنگ

رخوردار اوانی باوکراین و خشکسالی های گسترده با مشکالت اقتصادی فراوانی در حال دست و پنجه نرم کردن است، از اهمیت فر

 .است

  چرا بریکس مهم است؟

های اقتصادی نوظهور است، از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو بریکس که نام گروهی به رهبری قدرت

 .است تشکیل شده{  روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبیبرزیل، } 

به باور کارشناسان سیاسی، در شرایطی که جهان با 

های و درگیری ۱۹-گیری کوویدمانند همهمسائلی 

ای روبروست، توسعه همکاری میان اعضای منطقه

تواند زمینه را برای رشد اقتصادی در بریکس می

 .جهان بیش از پیش هموار کند

ای به شمار می آید این بریکس که یک ائتالف فراقاره

پتانسیل را دارد که ساختاربندی جدیدی را برای 

 .ست جهانی ایجاد کنداقتصاد و سیا

به باور کارشناسان این ائتالف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و امریکا تشکیل شده است و این ظرفیت را دارد تا صدایی 

 .قوی در مجامع و مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین المللی باشد و سیطره نظم مسلط فعلی را به چالش بکشد

ریکس، عضویت دائم شورای امنیت را دارند و سه کشور دیگر داعیه عضویت دائم در شورای در حال حاضر دو کشور عضو ب

 .امنیت و اصالح ساختارهای سیاسی و مالی جهانی را دارند

آید و همواره کوشیده است با همراهی متحدان به استناد گزارشهای خبری، آمریکا یکی از مخالفان اجالس بریکس به شمار می

 .د جهانی شدن سایر کشورهای درحال توسعه را به چالش بکشاندغربی خود رون

سال از تاسیس این بلوک اقتصادی می گذرد، تاکنون نشانه هایی از افزایش همکاری این ائتالف و کشورهایی  ۱۶اگرچه بیش از 

 .بط خود را توسعه دهندغربی دیده نمی شود و پنج قدرت بازار نوظهور بریکس به عنوان ائتالفی غیرغربی کوشیده اند روا

در بیان چرایی اهمیت گروه بریکس که پتانسیل باالیی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد، می توان به رشد پرشتاب اقتصادی 

درصد از ظرفیت اقتصاد  ۲۸تا  ۲۵و نفوذ آن در امور جهانی اشاره کرد که به واسطه دارا بودن نیمی از جمعیت جهان و بین 

 .و همچنین منابع انسانی و طبیعی غنی حاصل آمده است جهانی
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همچنین یکی از مهمترین رویکرهای اعضای بریکس این است که آنها حامی کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنوب و 

 .برقرارکننده تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی و بانکی غربی است

توان تقابل با نظام اقتصادی غربی دانست که کل مناسبات جهانی را دربر های گروه بریکس را میبدین ترتیب یکی از دستور کار

یجه گرفته است. همچنین محورهای مهم مورد توجه بریکس بطور کلی شامل افزایش مبادالت تجاری بین کشورهای عضو و در نت

جهانی و  خیره ارزی در برابر نهادهای غربی هم چون بانکتقلیل وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا، تشکیل بانک توسعه و ذ

جنوب، استفاده از پتانسیل کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد –صندوق بین المللی پول، ایجاد روابط جنوب

ر گذاری مثبت بجهانی و عادالنه تر کردن آن، ایفای نقش مؤثر در کمک کردن به کشورهای در حال ورشکستگی و نیز تاثیر

 .بحران های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی می شود

. اقتصاد به باور کارشناسان، اقتصاد جهانی در حال تغییر پارادایم از پارامترهای تحت سلطه غرب به سمت چند قطبی شده است

 ه بریکس یکی از مصادیقهای نوظهور اقتصادی در قاره های مختلف نیز به طور خاص در این مسیر حرکت می کنند که گرو

 .آن به شمار می آید

آید. این مساله به این معناست که اعضای بریکس همچنین یکی از مهمترین ویژگیهای بریکس، جغرافیای انرژی آن به شمار می

هت ج به عنوان یکی از قطبهای مطرح در جهان چند قطبی خواستار نقش آفرینی، کسب استقالل رای و استقالل عمل بیشتر در

و امنیت  تامین امنیت خود در سه محور امنیت اقتصادی با هدف به چالش کشاندن اقتصادی حوزه های دالر و یورو، امنیت غذایی

ز انرژی با هدف کاهش نقش کنونی غرب درقلمرو انرژی و جدا کردن موضوع انرژی کشورهای بریکس از قلمرو تاثیرپذیری ا

 .سعه همکاری ها در این صنعت هستندغرب با تاکید بر ضرورت تعامل و تو

     دیپلماسی پویای ایران و بریکس

همتای چینی خود در نشست مجازی سران « جین پینگ شی»ذشته به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز گ

های تجاری و المللی و توسعه همکاریهای تهران را درخصوص مهم ترین مسائل بینشرکت و دیدگاه« بریکس»کشورهای گروه 

 .اقتصادی با سایر کشورها تشریح کرد

 رئیس جمهوری اسالمی ایران در نشست ویدئو کنفرانس سران کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار شد، گفت:

ماِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیت هایی مانند تحریم و اقداگرایانه و چالشیگرایی، ترجیحات ملروندهای متعارض جهانی، یکجانبه

کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی کشورها، گام ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری می

 .برداشته شود« جامعه بشری با آینده مشترک»مهمی برای تحقق 

المللی، برخوردار از ر از حضور فعال در نهادها و ابتکارات بینایران، به عنوان کشوری با تاریخی پربا» رئیسی تصریح کرد: 

خواهی و های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانسته است، به مدد فرهنگ استقاللظرفیت

های خود را، از جمله ها و ظرفیتمندیه توانهای ماندگاری بردارد. ما آمادگی داریم همملی خود گام طلبی، در مسیر توسعهحق

دیده و نیز های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت استثنایِی نیروی انسانِی آموزشنظیر انرژی جهان، شبکهذخایر کم

اقتصادی، نظیر جغرافیای سیاسی و دستاوردهای علمِی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم

 «.های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نمایدتواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاهمی

خش حسین عبداللیهان در توصیف اهمیت بریکس در توئیتی نوشت: بریکس با ظرفیتهای بزرگ و نگاه مبتکرانه، نوید ب رامی

ه و صلح جهانی است. جناب دکتر رئیسی با اجابت دعوت ریاست چین برای حضور در اجالس حرکت موثر در مسیر توسع

هداف ملی بریکس_پالس، دیدگاهها و ظرفیتهای ایران را تبیین می کنند. در قالب دیپلماسی پویا، از هر فرصتی برای پیشبرد ا

 .استفاده می کنیم
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اال گفتگوی سطح ب”نوشت: چین از مشارکت جمهوری اسالمی ایران در  چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران در توئیتی

)نشست بریکس پالس( جهت بحث در مورد برنامه های توسعه جهانی و استراتژی های مشترک برای “ برای توسعه جهانی

 .همکاریهای عمل گرایی با کشورهای مهم بازارهای نوظهور و در حال توسعه استقبال می نماید

 رییس« علیرضا پیمان پاک»معاون نخست وزیر روسیه در دیدار با « الکسی اورچوک»خرداد سال جاری نیز،  ۲۸در تاریخ 

 .سازمان توسعه تجارت ایران از عزم مسکو برای پیگیری عضویت تهران در بریکس خبر داد

ین منطقه ای بریکس جایگاه کلیدی در به باور کارشناسان اقتصادی، ایران که در مرکز خاور نزدیک و میانه واقع شده است، برا

لی به را تضمین خواهد کرد، بنابر این در صورت عضویت تهران در بریکس مواضع سیاسی این کشور در نظام مناسبات بین المل

 .طور چشمگیری تقویت خواهد کرد زیرا این باشگاه در اتخاذ تصمیمات راهبردی نقش فزاینده ای ایفا می کند

آید، بنابراین، های سیاسی و اقتصادی در منطقه خود بازیگری عمده به شمار میدر یکی از حوزه« بریکس» هر یک از اعضای

 .توان گفت گروه مزبور با پوشش دادن مناطقی مانند اوراسیا، آسیا، آفریقا و آمریکای التین از ابعادی جهانی برخوردار استمی

نگاه »ثبات که در آن ایران، طرفداران سیاست ای ناپایدار و بیبا نفوذ در منطقهبه باور کارشناسان، ایران به عنوان یک قدرت 

 .است، منافع مشترک فراوانی با بریکس نصیب خود خواهد کرد« به شرق

، از دیگر سو، اعضای بریکس طی چندین دهه از نیروی کار ارزان، بهره وری باال، سرمایه گذاری های زیاد در زیرساخت

ند جمعیت و یره باال برای رسیدن به رقبایی ثروتمند بهره مند شده اند. این کشورها با توجه به موئلفه هایی مانآموزش و انگ

نند که از نظر اقتصادی برای کشورهای در کجنوب را خلق -بازارهای غنی داخلی موفق شده اند بسترهای گسترش تجارت جنوب

تغییرات در  کی از مهمترین هدف های بریکس یافتن راه حلهایی برای انجامرسد یحال توسعه جذاب بنظر می رسیدند. بنظر می

 .نظام بین الملل است

ر سیاست ببنابر این رویکرد اولیه بریکس برای کشورهایی مانند جمهوری اسالمی ایران که خواستار برقرار نظام عادالنه تری 

 .جهانی است، از جذابیت فراوانی برخوردار است

نوان عگر، کشورهایی که مخالف سلطه و استیالی غرب بر امور اقتصادی و سیاسی جهان هستند به گروه بریکس به به عبارت دی

 .یک قدرت سیاسی و اقتصادی جایگزین نگاه می کنند

به  و هند از دیگر سو، با افزایش تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران، تهران به گروه بریکس به ویژه چین، روسیه

ی عنوان جایگزین تجارت با غرب می نگرد و به نوعی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران در این چهارچوب معنا م

 .یابد

تجاری  موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد ایران و قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر آن در حوزه انرژی، تزانزیت و فعالیت های

ای قدرت اعضای بریکس نگاهی ویژه به ایران دارند و این کشور از جذابیت باالیی برای کشورهو اقتصادی به گونه ای است که 

 .و قدرتهای نوظهور این گروه برخوردار است

دگان ایران به عنوان مسیر طالیی اتصال ترانزیتی شرق به غرب، سخت مورد توجه چین به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنن

ه ترین مسیرهای از جمله خاورمیانه و اروپاست تا از طریق ایران، یکی از امن ترین ، ارزان ترین و کوتا کاال به اقصی نقاط جهان

ریق مسیر طصادرات خود را ایجاد کند و همین طور، مواد خام مورد نیاز خود را از ایران و دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه از 

 .ایران تامین کند

ترکیه وارد ایران شد و مسیر خود به سمت ترکیه و غرب را  –ایران -ترکمنستان-ربر قزاقستاندر روزهای اخیر، قطار کانتیت

ین المللی بادامه داد. همچنین روز چهارشنبه گذشته ) اول تیرماه( رسانه های چین روز گذشته خبر از حرکت نخستین قطار باری 

ای حوزه عبور از دریای خزر، وارد ایران و سپس دیگر کشوره به سمت ایران خبر دادند؛ یک شریان بین المللی جدید که پس از

 .خاورمیانه و غرب می شود
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(از منطقه نینگشیا چین رهسپار ایران شد و از طریق خاک ]جوزا[خرداد ۳۱وز سه شنبه)کاسپین ر –قطار باری بین المللی ترانس 

ز رو ۲۰کیلومتر، تا حدود  ۸۵۰۰افتی حدود قزاقستان و سپس عبور این محموله تجاری از دریای خزر، بعد از طی کردن مس

  .دیگر وارد بندر انزلی می شود

تاه تر کی از مزایای حمل کاال از طریق این مسیر که شامل خط آهن، دریا و جاده می شود، ارزان تر بودن هزینه حمل و کوی

 .دریایی(کاهش می دهدروز کمتر از حمل  ۲۰بودن زمان آن نسبت به مسیر دریایی است که زمان را به نصف )

دالر به ازای هر کانتینر، در هزینه حمل  ۹۰۰جاده ای، رقمی حدود  –ریایی د–همچنین از طریق حمل کاال از این مسیر ریلی 

رکت ش، رئیس هیئت مدیره «ویاچسالو پتوشنکو»روسیه، « آر بی سی»بنابر اعالم شبکه تلویزیونی  .ونقل صرفه جویی می شود

دایت می همسیر پیش بینی شده چین به اروپا که قرار بود از خاک قزاقستان و بالروس عبور کند به سمت ایران  دولتی می گوید

 .میلیارد روبل از چین به سمت ایران تغییر مسیر دهد ۶۰۰شود. وی افزود قرار است با سرمایه ای به ارزش 

ی حاشیه پا به چین برنامه ریزی شده بود از چین به کشورهاپتوشنکو تصریح کرد: بزرگراه مریدین که به عنوان مسیری از ارو

 .ا با اروپا وصل کندر –از طریق قزاقستان و بالروس  –دریای خزر از جمله ایران می گذرد. این مسیر قرار بود چین 

 اهمیت ژئوپلیتیکی ایران

ای و دریایی های الزم در دسترسی ریلی، جاده ایران به دلیل قرار گرفتن در جغرافیای استراتژیک و با فراهم آوردن زیرساخت

ته سواحل خلیج فارس، دریای عمان، دریای مکران، سواحل دریای خزر در سال های اخیر مورد توجه اقتصاد جهان قرار گرف

 .ای و دریایی شرایط را برای عبور و ترانزیت کاال فراهم می کنداست که در حال حاضر با تکمیل مسیرهای ریلی، جاده

المللی حضور دارد. برای ایران از نظر استراتژیک به عنوان یک کشور ترانزیتی در انواع کریدورهای حمل و نقل ریلی بین

شود د میدر جاده ابریشم جدید یا« مسیرهای جنوبی»نمونه، ایران یکی از کشورهای ترانزیت اصلی در مسیری است که از آن به 

کند. از سوی به کشورهای اروپای جنوب شرقی مانند بلغارستان، یونان یا رومانی را فراهم می و همراه با ترکیه، زمینه ترانزیت

شود و کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب، دیگر، حمل و نقل بار از طریق ایران در مسیر چین، هند، پاکستان و افغانستان انجام می

 .کندروسیه را از طریق ایران به هند متصل می

گذرد می ضر دو مسیر ممکن برای تردد بین چین و ایران وجود دارد. مسیری که از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستاندر حال حا

زند. مسیر اول بخشی از کریدور آلماتی ـ بندرعباس است که از طریق نقطه مرزی و مسیری مشابه که ازبکستان را دور می

ن تن بار را دارد. این مسیر بخشی میلیو ۲افتتاح و پتانسیل حمل ساالنه  ۲۰۱۱شود. این کریدور در سال سرخس وارد ایران می

زر منحرف از کریدور شمال به جنوب است که از روسیه شروع و تا خلیج فارس ادامه دارد. با این حال، این خط از شرق دریای خ

شد ساالنه حدود راه اندازی و پیش بینی می ۲۰۱۴بور کند. این خط راه آهن در پایان سال شود تا از قزاقستان و ترکمنستان عمی

گذرد ان میحمل و نقل شود. مسیر دیگری بین چین و ایران از قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنست ۲۰۲۲میلیون تن بار تا سال  ۱۵

 .ایجاد شد ۲۰۰۲ه در سال کآلماتی است -و بخشی از کریدور استانبول

 .کندن یک مسیر جایگزین، اروپا را به ایران متصل میجنوب به عنوا-حمل و نقل شمال در همین حال، شاخه جنوب غربی کریدور

ده است و از دیگر سو؛ به باور کارشناسان، پس از وقوع حادثه اخیر در کانال سوئز، بر اهمیت کریدور شمال و جنوب افزوده ش

 .دور اصلی حمل و نقل جایگزین می نگرندکشورهای منطقه و حتی کشورهای پیشرفته نیز به این مسیر به عنوان کری

ذشته گمارس ماه  ۲۳به عبارت دیگر به دنبال حادثه به گل نشستن کشتی کانتینربر بزرگ اور گیون در کانال سوئز در تاریخ 

کوتاه ه کمیالدی، اهمیت گشودن مسیرهای حمل و نقل بین المللی دیگر در سطح جهانی و متنوع سازی مسیرها را نشان داد، چرا 

شود و همچنین تاثیرات بودن مسیر کریدور شمال به جنوب سبب می شود در زمان حمل و نقل و نیز هزینه سوخت صرفه جویی 

 .زیست محیطی کمتری را به دنبال خواهد داشت
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .همچنین موقعیت استراتژیک این کریدور سبب شده است روز به روز به کارایی بر اقتصادی این مسیر افزوده شود

ازه اصلی این کانال که دریاهای سرخ و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند، به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، درو

 .حرکت تجارت جهانی و مسیر اصلی حمل و نقل در پیوند آسیا و اروپا به شمار می آید

 -ر شمالدن مسیرهای دریایی پتانسیل جایگزینی کریدوبه باور کارشناسان، عدم ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه و ناامن ش

 .جنوب را به جای کانال سوئز افزایش داده است

های مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از جنوب از مسیر-کریدور شمال

سازد و چابهار، بندری است که در این ارس و جنوب آسیا برقرار میایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج ف

 .کندجایگاه ارتباطی نقش مهمی را ایفا می

افغانستان و  به عبارت دیگر منطقه آزاد چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است که به عنوان یک منطقه مهم برای صادرات هند به

 .ی می شودمچنین سبب دستیابی به بازارهای خاورمیانه و آسیای مرکزشود. این بندر هآسیای مرکزی شناخته می

المللی قرار دارد و لقب دروازه بزرگ یا چهارراه تجارت و اقتصاد را به خود اختصاص داده این بندر در مسیر چندین شاهراه بین

 ۹۵۰ سیای میانه و افغانستان است واست. این بندر مستعد اتصال مراکز تجاری در جنوب آسیا)هند(، خلیج فارس)دوبی( و آ

 .کیلومتر با سرخس در مرز ترکمنستان فاصله دارد ۱۸۲۷کیلومتر با مرز افغانستان و 

ستند زیرا این راهرو قاره ای سبب جنوب واقف ه -سه کشور ایران هند و روسیه به خوبی به اهمیت استراتژیک کریدور شمال

 .ا شودند تا اروپا می شود و می تواند زمینه تغییرات وسیع در ژئوپلیتیک اوراسیافزایش همگرایی در منطقه ای وسیع از ه

واند به عنوان تهمچنین ایران به عنوان پل ارتباطی بین شمال و جنوب با بهره مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار می 

 .صادی خود را فراهم آوردیک بازیگر اصلی در کنار هند و روسیه ظاهر شود و موجبات رونق اقت

تالش برای سوق دادن جهان به سوی نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف، خصوصا قدرتهای نوظهور مانند اعضای 

ضو بریکس در تصمیم گیریهای بین المللی و ارائه یک نمونه همکاری اقتصادی مشترک در جهان، بخشی از اهداف کشورهای ع

ف و که شباهت بسیاری با اهداف جمهوری اسالمی ایران دارد. در واقع ایران و اعضای بریکس اهدا بریکس به شمار می آید

ر بیشتر هروشهای مشترکی در عرصه بین المللی به ویژه در رویارویی با هژمون جهانی دارند که می تواند زمینه ساز همگرایی 

 ران بریکس بصورت مستقل و یا در قالب بریکس از مواضعایران و گروه بریکس باشد. این همگرایی سبب شده است تا رهب

ل آمده جمهوری اسالمی ایران حمایت کنند و حتی از مسئوالن ایران نیز برای حضور در اجالس این بلوک اقتصادی دعوت به عم

 .است
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