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 جديد ھشت گروه و بريکس
  

 عضويت .بود مھم بسيار حادثه يک محل، يک در و ھمزمان شانگھای ھمکاری سازمان و بريکس اجالس برگزاری

 بريکس گروه عضو کشور پنج .شود می شمرده ھمديگره ب آنھا نزديکی علل از يکی تشکيالت دو اين در چين و روسيه

 به کوتاه تاريخی مدت در )جھان ناخالص درآمد درصد ٢٧ و جمعيت درصد ۴٢ خشکی، سطح درصد ٢۶ بر محاط(

 ۀششگان گروه به پاکستان و ھند پيوستن روند آغاز اين، بر اضافه .گرديدند تبديل المللی بين ابطرو در جديد مجمع يک

 .کند می حکايت المللی بين ۀعرص در جديد ۀھشتگان گروه ظھور از شانگھای ھمکاری سازمان عضو کشورھای

 توافق بر مشتمل  -اقتصادی یھمکار رويکرد و عمل ۀبرنام اوفا، ۀقطعنام  :بريکس اجالس پايان در مصوب اسناد

 و جديد بانک  -مالی جديد ساختار کار ًعمال .باشد می آن المللی بين حقوق تقويت و سازمان ۀتوسع مورد در مشخص

 مخصوص، »راه نقشه« جاری سال پايان تا .شد گذاری پايه رالد ميليارد ٢٠٠ ۀسرماي با مشروط ارزیۀ ذخير تثبيت

 مشارکت مورد در .شد خواھد تھيه کشاورزی و صنايع زيرساختی، بخش در مشترک ظيمع ھای پروژه فھرست با توأم

 چنين را اجالس نتايج ).م .روسيه ۀروزنام( »قازتا راسيسکايا« .گرديد حاصل توافق نيز کار در مدنی ۀجامع نمايندگان

 ۀدبيرخان -خاص انترنتی ارنمایت امور، تمامی بودن فھمتر قابل و تر شفاف چه ھر منظوره ب و« :است کرده جمعبندی

 .»گرديد خواھد تأسيس -بريکس مجازی

ۀ ذخير اتکاءه ب ٢٠١۶ سال بھار از بود، نخواھد محدود کشور پنج به آنھا جغرافيای که ھا پروژه اولين مالی تأمين

 سونيو یھو چين، خلق جمھوری ۀخارج وزارت آسيای و اروپا ۀشعب مدير حال، عين در .شود می آغاز شرطی ارزی

 خواھد ھدايت دسترس قابل مسکن احداث و زيرساختھا سمت به که چين در گذاری سرمايه برای روسيه که گويد، می

 .است برخوردار تقدم حق از شد،

 جمھور رئيس پوتين، والديمير که ھمانطور .گذرد می پويا بسيار طرزه ب بريکس بر روسيه ای دوره رياست سال

 برگزار روسيه رياست سال در را خود اجالس بريکس جوانان و پارلمانی مدنی، انجمنھای« کرد، اشاره نيز روسيه

 دست در ما سازمانھای مناطق شورای تأسيس ابتکار است، شده آغاز بريکس دانشگاھیۀ شبک تأسيس فرايند .نمودند

 .»است تشکيل

 پرورش، و آموزش و تحصيل ندرستی،ت و بھداشت مانند مسائلی مورد در بريکس گروه عضو کشورھای دولتھای بين

 فرھنگی و اشتغال و کار عمومی، خدمات و ارتباطات اجتماعی، تأمينات صنعتی، و علمی مالياتی، و کشاورزی امور
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 بين حاد سياسی مسائل تمامی به ًعمال کشورھا بين تقويت به رو ھمآھنگی .شود می انجام وزيران سطح در ديدارھا

 .کند می برخورد یئدريا دزدی و کيھانی ھای عرصه تا گرفته مخدر مواد تجارت خطر و یئ قهمنط مناقشات از المللی،

 شرکت با انجمنی اجالس، برگزاری از قبل کوتاھی مدت .است توجه جالب بسيار بريکس غيرنظامی ھای مؤلفه

 ھای اتحاديه انرھبر و شد حاصل جديد توافق بريکس کاری شورای کمکه ب .گرديد تشکيل مسکو در کارشناسان

 .نمودند تقديم عضو کشورھای سران به را خود ھای توصيه کارگری

 ملل سازمان ساختار در اصالحات اھميت بزرگ، تأھي در بريکس سران ديدار ھنگام ھند وزير نخست ،مودی نارندرا

 تحريمھای جزه ب تحريمھا، ۀھم که باره اين در ھندی مقام اظھارات .داد قرار تأکيد مورد را آن امنيت شورای و متحد

 قابل غير و بوده سايرين بر خود شروط کردن ديکته برای کشور يک تالش یامعنه ب متحد ملل سازمان سوی از اعمالی

 اين شرکت اھميت بر تأکيد با نيز روسف ديلما برزيل، جمھور رئيس .بود برخوردار یئبسزا اھميت از است، قبول

 ھوائی، و آب تغييرات لوکنتر تا مھاجرت سيل ھمآھنگی جمله، از المللی، بين لفمخت ھای پروژه در جھانی سازمان

 .شد متذکر را متحد ملل سازمان ساختار در اصالحات اھميت

 صنايع ۀتوسع بانک رئيس نايب ايچل، چيدم .است توجه جالب بسيار خود خودیه ب تشکيالت دو کار ينئآ ھمآھنگی

 سران شرکت اين، ۀاضافه ب  .نمود شرکت جون ٨ در شانگھای ھمکاری سازمان و بريکس مالی اجالس در ترکيه

 تا را اجالس اين اھميت و وزن بريکس، گروه اجالس در مھمان عنوانه ب شانگھای ھمکاری سازمان عضو کشورھای

 .برد باال ای مالحظه قابل حد

 دو سازمان، موجوديت طول در بار اولين رایب  .شد گر جلوه مھم العاده فوق شانگھای ھمکاری سازمان اجالس تصميم

 شرکت حق یارتقا ألۀمس سر بر اين، بر عالوه .شدند پذيرفته سازمان جديد اعضای عنوانه ب پاکستان و ھند کشور

 ارمنستان، آذربايجان، .شد حاصل توافق شانگھای ھمکاری سازمان کار در ناظر کشور عنوانه ب بالروس جمھوری

 .پيوستند سازمان به ھامذاکره  طرف عنوانه ب نيز نپال و کامبوج

 کشور چھار شانگھای، ھمکاری سازمان در پاکستان و ھند عضويت با که است اين توجه قابل بسيار ۀلأمس ترتيب بدين

 به اشاره ضمن ازبکستان جمھور رئيس ،کريموف اسالم .داشت خواھند حضور بزرگ ھشت گروه مجموع در میوات

 عضويت .آورد فراھم را جھانی ۀصحن در ءقوا تعادل تغيير موجبات تواند می لهأمس اين که داشت، اظھار واقعيت اين

 سازمان تحريمھای تحت تھران که زمانی تا .است کرده حفظ را خود مبرميت ھمچنان آينده در ايران اسالمی جمھوری

 گفت، روسيه خارجی امور وزير الوروف، سرگئی که طوریه ب اما، نيست، ممکن امر اين وقوع دارد، قرار متحد ملل

 مشکل که داشت انتظار توان می و گرفته صورت ای مالحظه قابل پيشرفت ايران با »يک ۀاضافه ب پنج« مذکرات در

 .شد خواھد حل نزديک ۀآيند در ،)نکند تالش آمده دسته ب توافق چھارچوب بازبينی برای غرب اگر( موجود

 ٢٠١٨ -٢٠١۶ سالھای در طلبی جدائی و تروريسم با مبارزه در ھمکاری ۀبرنام ھایشانگ ھمکاری سازمان اجالس در

 و )بود خواھد دوره اين در شانگھای ھمکاری سازمان اجرائی مديريت دار عھده روسيه ۀنمايند( رسيد تصويب به

 تأسيس نگز .است شده آغاز گری افراطی با مبارزه خصوص در شانگھای ھمکاری سازمانۀ نام مقاوله طراحی

 ساختار مبنای بر کند، می تھديد را شانگھای ھمکاری سازمان عضو کشورھای ملی امنيت که خطراتی با مقابله مرکز

 .آمد در صداه ب نيز سازمان اين یئ منطقه تروريستی ضد

 متن در  .گرفت قرار تأئيد مورد اوفا ۀقطعنام و شد تصويب ٢٠٢۵ سال تا شانگھای ھمکاری سازمان ۀتوسع رويکرد

 بين روابط دمکراتيک سياسی مرکز ساختار ايجاد جھت در« شانگھای ھمکاری سازمان که شود، می گفته رويکرد

 .است شده تأکيد تفکيک قابل غير امنيتی حريم اھميت بر آن در و کرد خواھد کار »المللی
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 تأسيس« کار اکنون ھم که داشت، اراظھ اجالس دو پايان مناسبته ب خود نطق در روسيه جمھور رئيس پوتين، والديمير

 بين ۀاتحادي تأسيس اميدبخش بسيار ۀايد .رود می پيش »شانگھای ھمکاری سازمان مخصوص حساب و توسعه بانک

 ۀاستفاد روسيه رھبر .»شود می ديده شانگھای ھمکاری سازمان ھای پروژه مالی تأمين المللی بين مرکز يعنی بانکی،

 .شد خواستار را بريکس امکانات از نگھایشا ھمکاری سازمان ۀفعاالن

 و آوروآسيا اقتصادی ۀاتحادي -ھمگرائی طرح دو کردن توأم ۀايد تحقق برای که نمودند، تأکيد چين و روسيه سران

 -روسيه ۀگان سهۀ اتحادي مانند المللی، بين ۀاتحادي ساير نفع به ايده اين تحقق .اند آماده -ابريشم راه اقتصادی کمربند

ً کامال جھات در کارھا ۀھم تسريع ۀبار در بريکس اجالس در کشور سه اين سران .باشد می نيز چين  -لستانمغو

 .رسيدند توافق به اطالعرسانی و فرھنگی فعاليتھای تا گرفته زيرساختھا ساختن از -مختلف

 ٢٠ گروه کشورھای چھارچوب در را خود مواضع از دفاع بر داير اقدامات ھمچنين بريکس گروه عضو کشورھای

 که بزرگ ٢٠ گروه نشست در .کرد خواھند استفاده شده تعيين اھداف پيشبرد برای را سکو اين نموده، ھمآھنگ بزرگ

 وظايف ساير و بريکس بانک کار تدارک پيرامون صحبت و بحث شود، می برگزار ترکيه در ٢٠١۵ سال نومبر ماه در

 .افتي خواھد ادامه اوفا ۀقطعنام در شده تعيين
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