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مقدمه
و  های اصلی کشمکش ها در تأمین منافع ملی از جمله سرچشمه علت پایداری بیشتر آن های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی به مؤلفه

از جمله امریکای  و تعامل سازنده میان کشورها و مناطق مختلف، ها گیری همکاری مقابل آن در شکل ةستیز بوده و در نقط

 جهانی مطرح نظام مجموعه در راهمیتپُ و مهم زیرسیستم یک عنوان به فعلی موقعیت در التین اثرگذارند. امریکای ،التین

جهانی و مقابله با  ةصحن در اثرگذار و ممتاز موقعیتی به رسیدن برای و موضوع این درك با منطقه این کشورهای .است

 اگرچهاند.  جایگاه این به رسیدن برای سازوکارهایی ایجاد دنبال های ب ها و سازمان منطقه اتحادیه ایجاد های هژمون با قدرت

نظام  در را التین امریکای ةمنطق کشورهای مشترك منافع که بتوانند اند نرسیده استحکام از درجه آن به کنونی های نهادسازی

نیز  و منطقه در تأثیرگذار و کننده تعیین جایگاه کسب جهت در مثبتی های حرکت این اقدامات د،نژئوپلیتیک جهانی ارتقا بخش

 برای جایگاه مناسب کسب در امیدوارکننده اندازی چشم تر وسیع های حوزه در و گیری تصمیم مستقل نظام سوی هحرکت ب

در  ای عمده نقش منطقه ژئوپلیتیکی این و مهم است اینکه عناصر جغرافیایی. آنچه استجهانی  نظام در التین امریکای

امنیت  -گرایی، تقویت صلح ایجاد هم یافتگی، توسعه گیری نوع روابط در سطح منطقه، ارتقای وزن ژئوپلیتیکی، شکل

سازی برای  و زمینهای  برعکس ایجاد شکاف منطقه یا و همچنین تقلیل تنش و منازعه بین کشورهای منطقه ،ای منطقه

 سطح ،قبل به ای نسبت منطقه های پویش استقالل با و سرد جنگ از پسکند. چون  فراهم می های سایر بازیگران دخالت

 تبدیل جهانی و ملی سطوح کنار در ملأت قابل و ،مهم ا،مجز تحلیل سطح یک به آشکاراها و کشورها  قدرتای برای  منطقه

گیری روابط  های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل ال اصلی تحقیق این است که مؤلفهؤس ،ضرورتی. با توجه به چنین است شده

ای بر چه مبنایی استوار است؟  الگوی روابط ژئوپلیتیک امریکای التین در سطح منطقه ،ند؟ همچنینا در امریکای التین کدام

 ژئوپلیتیک هویت، عامل همسایگان، وقعیت جغرافیایی،رسد م نظر می پژوهش نیز بر این مبنا قرار گرفته است که به ةفرضی

 ،همچنین اند. امریکای التین ةگیری روابط منطق ای از جمله عناصر مهم در شکل های منطقه اتحادیهو ژئوپلیتیک گردشگری 

تاریخی و شرایط استعماری منطقه و مقابله با قدرت هژمون و  ةالگوی غالب روابط ژئوپلیتیک در این منطقه متأثر از پیشین

عنوان دو  تحت تأثیر روابط برزیل و آرژانتین به اًای عمدت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه نیز اثرگذاری مؤلفه

 قدرت مهم منطقه بر مبنای الگوی تعامل شکل گرفته است.

مبانینظری
 روابطژئوپلیتیک

جغرافیا شکل و  ،قدرت ست که بین کشورها و بازیگران سیاسی بر پایة ترکیب عناصر سیاست،ا  روابـطی  پلیتیکروابط ژئو

پذیر امکان ها آن در درون آنچه مشارکتی، فضاهای مرز دهی به شکل قدرت (. روابط1۰۹-1۰1: 111۲ ا،ین )حافظ گیرد می

کننده است  (. آنچه در روابط ژئوپلیتیک تأثیرگذار و مشخص۹1۹: ۹11۷ امز،یلی)و کند کمک می ها هویت گفتمان و ،است

هاست و همه گونه روابط بر  قدرت ةهدف هم ةیابی به منافع است که همواره نقط و چگونگی دست ،ماهیت، کیفیت

 ای، قههای خاص، روابط ژئوپلیتیکی گوناگونی در سطح منط (. در دوره۹1: 1111 ،یعی)رب دشو مبنای آن تنظیم می

 ،نفوذ و تعادل،  تعامل شکل سلطه و استیال، ژئوپلیتیک بین بازیگران به  روابط و جهانی ایجاد شده است. ،ای فرامنطقه

 گیرد. شکل میو تداوم  ،تقابل ،رقابت

تعاملیةرابط

 و ملی قدرت  نسبی ی برابر  از لزوماً که سـیاسی واحـد دو حداقل بین مشترك ملی منافع قدرت، برابری بر ای مبتنی رابطه

و  ،تعاملی، ارتباط ةعوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رابط (.113: 1131 ان،یپور پو نی)حس نیستند برخوردار ژئوپلیتیک وزن
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های جغرافیایی  کند. نتیجه آنکه بنیان آمیز هدایت می مسالمت ةها را به سمت همکاری و رابط مناسبات بین کشورها و قدرت

 دهد. گرایی بیشتر سوق می ها را به سمت تعامل و هم ژئوپلیتیکی روابط بین بازیگران هماوایی زیادی پیدا کرده و آنو 

تداوموثباتژئوپلیتیکیةرابط

 ای منطقه سطح در عمدتاً که بود متصور توان می را ژئوپلیتیک روابط از الگویی مقاله، نویسندگان دیدگاه از ،همچنین

 روابط ةبهین مدیریت به قادر که است شده مقطعی وارد و کرده سپری را گذار ةدور که ای منطقه. دارد گیری شکل ظرفیت

 در گرا هم های مؤلفه ةغلب براساس و شده خارج انزوا و بحرانی موقعیت از حالت این در منطقه ،درحقیقت. است ای منطقه

ای منجر خواهد شد  گرایی به کمال ژئوپلیتیکی و خودآگاهی منطقه حالت شدید این هم در که است تکامل و حرکت حال

ها از  پارچگی و تثبیت روابط خواهند گذاشت و مدل روابط ژئوپلیتیکی آن در این شرایط کشورهای منطقه قدم در یک و

 تداوم و ثبات برخوردار خواهد بود.

ایرمقیاسمنطقهتداوموثباتژئوپلیتیکدةمراحلایجادرابط

 فرهنگی، تمدنی، تاریخی، های مشترك جغرافیایی، تجانس ساختاری: ویژگی ؛زیرساخت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ممتازـ 

 ؛... و نژادی و ،زبانی

 ؛ی و جغرافیایییفقدان گسیختگی فضا ـ

 ؛پیوستگی فرهنگی و اجتماعی ـ

 ؛دها و عالیق ژئوپلیتیکی مشتركکُـ 

 ؛)ایجاد وحدت اقتصادی( ... مشترك: منابع انرژی )نفت( منابع معدنی وکارکردهای ـ 

 ؛... ایجاد کند )وابستگی متقابل ژئوپلیتیکی( و ،امنیتی های اقتصادی، تکمیلی در حوزه نیازهای متقابل که نوعی رهیافت هم ـ

 ؛گرایی موقعیت ژئوپلیتیکی قدرت برتر و نقش کلیدی رهبر منطقه در ایجاد هم ـ

 ؛قوی بین کشورهای منطقه ةایجاد حالت موازن ـ

 ای. بلوغ و خودآگاهی منطقه ـ

 متقابل وابستگیند از: ا ای در امریکای التین عبارت گرایی و برقراری صلح و ثبات منطقه دو عنصر مهم در ایجاد هم

 ثبات منطقه دارند. صلح و به کمک اصلی را در ترویج منافع متقابل و نیز که نقش ؛سیاسی گرایی هم و اقتصادی
 

 
ایوابستگیمتقابلکشورهاوثباتمنطقه.9نمودار

(991۱نویسندگان:)تدوینوتنظیم،

 گراییسیاسیهم گراییاقتصادیهم

 وابستگیمتقابل

 آمیزروابطمسالمتةسیاسیتوسعۀاراد

 

 پارچگیانسجامویک

 ایتحکیمصلحوثباتمنطقه
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ها  بلکه پایداری بیشتر آن ،بودن روابط بین کشورهای منطقه نیست تداومی همیشگی ةشایان ذکر است منظور از رابط

برداری از مواضع استراتژیک یکسان  آمدن به این شرایط و بهره در قیاس با سایر الگوهای روابط ژئوپلیتیکی است. نایل

و جایگاه  ،دستگاه دپیلماسی مهم نقش بازیگران سیاسی منطقه، امرِای است. در این  مستلزم بلوغ و خودآگاهی منطقه

  روشنفکران حائز اهمیت است. -نخبگان

ایساختارروابطژئوپلیتیکمنطقه

 سطح و منطقه در ها آن ژئوپلیتیک منزلت و جایگاه از  تابعی  نظام  های دولت و  اجزا  بین  ای منطقه ژئوپلیتیک روابـط سـاختار

که در آن فرض  عمومی از قدرت ةیک چهر(. 11۹: 1111 راد، یانیو کاو این )حافظ است یکدیگر به نـسبت ها نآ مـلی قدرت

از طریق  سوم قدرت ةچهر ؛ورود برخی از منافع و بازیگران است دوم قدرت ةچهر؛ شود رقابت بر سر منافع است می

 و اشکال رفتاری و آنچه ممکن است اشکال نامرئی قدرت نامیده شود ،ها ارزش ها، سازی یا از طریق تسلط بر ایدئولوژی درونی

گیرد و گاه منافع ملی کشورها  میانجام ها گاه رقابت  هایی هستند که در آن عرصه مناطقْ (.۹1۷: ۹11۷ امز،یلیگیرد )و شکل می

توان   (. مناطق را مـی۰1: ب1113 همکاران،دهد )هتنه و  ها را بر نیروهای جهانی افزایش می کنترل آن گراید و همین به هم می

ای نظم و ترتیب و انسـجام  کرد که از درجه جغرافیایی تصور ةناحی  داخـل یـک  در  صورت الگوهای روابـط و تعـامالت به

نظام  (.13-۹1: 113۲ گذارد )لیک و مورگان، بر سایر نقاط نیز تأثیر مـی  منطقه  یک  ای کـه تغییر در بـه گونـه ؛برخـوردار اسـت

های یک  قدرترفتاری که های بزرگ یک منطقه با یکدیگر است.  اول محصول چگونگی تعامل قدرت ةای در درج منطقه

 سیاسی، نظام نوع (.۰: 113۰ و همکاران، یمی)سل تر دارند های ضعیف متفاوت از رفتاری است که با دولت منطقه با یکدیگر دارند

 ژئوپلیتیک در مؤثر عوامل ترین مهم ای از منطقه منابع تقسیم ةنحو ها، قدرت دسترسی و نفوذ موجود، های قدرت تاکتیک و اهداف

است  بر آنداند و  ژئوپلیتیک را دومین سطح از ساختار ژئوپلیتیک می ةسوئل کوهن منطق (.۲1: 1111 ،یعی)رب ستاای  منطقه

 ةهای مشترك در سطح منطق ضرورت (.۹1: ۹113 )کوهن، اند هایی از قلمروهای ژئواستراتژیک ر مناطق زیر بخشبیشتکه 

بخشی از اقتدار و حاکمیت خود چشم از و کشورها  کند میپارچگی کمک  گرایی و یک مشخص جغرافیایی به پیدایش فرایند هم

 (.۹۹۷: 1333 ن،ی)گلدشتا کنند ای تفویض می د و آن را به مدیریت سطح منطقهنپوش می

روشپژوهش
صورت  بهها  آوری داده جمع ةشیو است.تبیینی  -با اصالت تحلیلی و از نوع روش استپژوهش حاضر با ماهیت کاربردی 

کیفی و  ةشده است و به شیو  گردآوری و نیز برخی اطالعات از اینترنتاست  مقاالت(ها،  رساله )کتب، ای کتابخانهمنابع 

مدل روابط تعاملی و  ةگیری و ارائ به نتیجه عقالنی م مبتنی بر استنتاجپایان ه در تحلیل شده است.و استنباطی تجزیه 

 است. شده اقدام ژئوپلیتیک امریکای التین ةتداومی در منطق یالگو

موردمطالعهةمنطق
مناطقی که زبان رایج  است؛  جنوبی  امریکای ، مرکزی، کارائیب شمالی، امریکای التین شامل کـشورهایی در امریکای

و مکزیک در  ،دریای کارائیب ةحوز امریکای مرکزی، کشورهای امریکای جنوبی، ،درواقع اسپانیولی و پرتغالی است ها آن

 ژئوپلیتیک امریکای التین تعلق دارند. ةامریکای شمالی از منظر تاریخی و فرهنگی به منطق

ه کشور در امریکای جنوبی، کشور است که شامل دوازد ۹1ها  کشورهای اصلی و مستقل این منطقه که تعداد آن

. اند دریای کارائیب ةو چهار کشور مستقل در حوز ،هفت کشور مستقل در امریکای مرکزی، یک کشور در امریکای شمالی

 ند از:ا این کشورها عبارت
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؛ونزوئال گویان، یا،کلمب شیلی، اکوادور، اروگوئه، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، سورینام، آرژانتین، ـ کشورهای امریکای جنوبی:

 ؛ئهنیکاراگو ،هندوراس ،گواتماال ،کاستاریکا ،پاناما ،السالوادور ـ امریکای مرکزی:

 ؛مکزیک ـ امریکای شمالی:

 هائیتی. ،دریای کارائیب: کوبا، دومینیکن، جامائیکا ةـ کشورهای حوز

 ند از:ا ژئوپلیتیک امریکای التین برخی کشورها و جزایر کوچک و غیرمستقل وجود دارند که عبارت ةدر منطق ،همچنین

 ؛گویان فرانسه در امریکای جنوبی کشورـ 

 ؛در امریکای مرکزی 1کشور بلیز ـ

 ؛در جنوب اقیانوس اطلس جنوبی(امریکای جنوبی ) ةدر محدود )مالویناس( ۹جزایر فالکلند ـ

 گرانادا،دومینیکا، باهاما،  ، باربادوس، پورتوریکو،ترینیداد و توباگو: 1دریای کارائیب ةحوز ةـ کشورها و جزایر وابست

و سن بارتلمی  مارتینیک، مونتسرات، ،سینت یوستیشس، سنت وینسنت و گرنادین، سنت کیتس ونویس، سنت لوسیا

اروبا  ة، جریزآنتیل، جزایر ویرجین گوادلوپ، باربودا، و آنتیگواجزایر کیمن،  سنت مارتین فرانسه، جزایر تورکس و کایکوس،

 هلند. کشور به متعلق ساباو  ،ربونی ،اسائورکو جزایر همراه

به لحاظ  از دکترین مونرونه تا بحران موشکی کوبا،، استقالل ةویژه پس از دور به ،اخیر ةامریکای التین در چند سد

 قوا، ةموازن الملل، دارابودن موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، همواره در شرایط و ساختارهای مختلف نظام بین

: 113۷ و همکاران، ییکوپا یوسفی) های بزرگ جهان قرار گرفته است قطبی مورد توجه قدرت نظام دوقطبی و نظام تک

 ةصحن این ،درواقع .دارند اساسی نقش جهانی ای و منطقه های قدرت ایجاد در جغرافیایی مناطق و فضاها هنوز .(1۰۰

این  (.۹31: 1331 نز،ی)کال کند می توصیه را استراتژی نوع و فرمول سیاسی قدرت و بازیگر یک به که است ژئوپلیتیک

عنوان یک قدرت جهانی اقتصادی در ردیف کشورهای اروپایی  تواند به با داشتن ذخایر وسیعی از منابع طبیعی میمنطقه 

   (.۹۹:111۷ )پور پشنگ،سهمی بزرگ از بازارهای جهانی را داشته باشد

یکی از   به  موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه امریکای التین را معـدنی و طـبیعی در کـنار  غنـی  منـابع  رخـورداری ازب

 این منطقه 1311 ةده از (.۹1۹: 1131 ،یفیو س یری)دهش الملل تبدیل کرده است منـاطق مهـم و راهبردی در عرصة بین

صنایع داخلی برای تولید کاالهای وارداتی آغاز شد و زیربنای  ةد و پس از جنگ جهانی دوم توسعکراقتصادی را آغاز  ةتوسع

 پیشرفت صادرات تنوع در التین امریکای ،کلی طور به (.۹1۹-۹1۲: 1131 )مجتهدزاده، کرداقتصادی این منطقه را دگرگون 

 (.۹۹: ۹111 و همکاران، نی)دول است آند ةمنطق در تنوع کمترین و مکزیک برزیل، کشورها ترین متنوع .است کرده

ای مهم  های منطقه و آشکارا قدرت مسلط در امریکای جنوبی و یکی از قدرت استای  پارچگی قاره برزیل کلید یک

 به توجه با منطقهاین  .امریکای التین از مناطق استراتژیک و مهم جهان است (.۷13: 111۷، )کوهن استدر جهان 

 واست ای  ویژه موقعیت دارای امنیتی و سیاسی اهمیت زیرزمینی، ذخایر استراتژیک، اقتصادی، باالی بسیار های پتانسیل

                                                                                                                                                                   
 ولی هنوز نظام پارلمانی این کشور تابع بریتانیاست. ،کشور بلیز به استقالل دسته یافته ،. البته 1

 ها نام واقعی این جزایر مالویناس است. ولی آرژانتین ادعای مالکیت بر آن دارد، لذا از منظر آرژانتینی ،فالکلند در اختیار انگلستان است. جزایر  ۹

 ةژئوپلیتیک منطقآفرینی خاصی در تحوالت  نقش بنابراین، .مانند کشور باربادوس ،. شایان ذکر است برخی از این کشورها وسعت و جمعیت زیادی ندارند 1

ر این کشورها و جزایر واحدهای سیاسی مستقلی بیشت ،. همچنیناند های گردشگری و طبیعتگردی حائز اهمیت امریکای التین ندارند، بلکه بیشتر از جنبه

هویت  بنابراین،... در اختیار بریتانیاست.  و ،مانند پورتوریکو که متعلق به کشور امریکاست یا جزایر کیمن، ویرجین اند، های بزرگ نیستند و در اختیار قدرت

 ها اشاره شد. امریکای التین قرار دارند به آن ةولی برای اینکه صرفاً از منظر مکانی و جغرافیایی در منطق ،ژئوپلیتیک امریکای التین دارند ةای از منطق جداگانه



https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A2
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 است تبدیل کرده بزرگ های قدرت ویژه به کشورها همة برای فراوان اهمیت دارای و ابذای ج منطقه به را آن امر این

تغییرات  ند از: الف(ا اهمیت استراتژیک امریکای التین عبارت ةدالیل عمد (.11۹: 113۹و همکاران، یسالمریپ ی)ارغوان

غذا و محصوالت کشاورزی  ةامریکای التین مولد عمد شدن و تجارت آزاد در دنیا. جهانی ج(؛ امنیت انرژی ب(؛ آب و هوا

 (.۹1-۹۷ :1113ی، محمد )شاه رود شمار می در جهان است و انبار غذای جهان به


امریکایالتینةکشورهایمنطق.9نقشة

(991۱نویسندگان:)ترسیموتدوین،

، هـای شـمالی ونـزوئال    ایالـت  .کارائیب و مثلـ  بولیـوی   ةاستراتژیک عالی است: حوض ةمریکای التین دارای دو منطقا 

کارائیـب   ةامریکای جنوبی جدا شده بودند و بخشـی از حوضـ   ةآند و آمازون از بقی ةواسط و گویان از لحاظ تاریخی به ،کلمبیا

 آب داشـتن  و ،انـرژی  تولیـد  غـذا،  تولیـد  ظرفیت شامل امریکای التین ةمنطق برای ویژه زایایم (.1۰1: ۹11۹ پل،ی)و بودند

  کشـورها  تـرین  پیشرفته  و مکزیک ، شیلی ، آرژانتین برزیل، کشورهای امریکای التین،  رد(. 11: ۹11۹ )پرسکوت، است فراوان

 )اسـعد،  موقعیـت خـوبی دارنــد    بسـیار  بـرخورداری از مـنابع طــبیعی دلیل  مکزیک به و ، برزیل ، آرژانـتین آیند. شمار مـی  به

بــه ایــن دلیــل کــه      فقـط امـا   ،ای داشـته اســت  زمینة فناوری هـسته  در  گیری های چشم برزیـل پیشـرفت (.۷1 :1131

هــا همیشــه    در ایــن ســال    برزیــل  ، حـال  بـا ایـن .ای را امضا کـرده های هسته امریکای جنوبی قرارداد منع تولید سالح

 (.1۹: 113۹، یآبـاد  میو ابـراه  یی)سـنا  شـود  ای تلقـی مـی   جــزو کـشورهایی بوده که در آستانة رسـیدن بـه سـالح هسـته    

و کشـاورزی صـنعتی    ،معـدن  توریسـم،  تولیـد،  خدمات، صنعت، ای، اقتصادهای امریکای التین بیشتر به سمت مشاغل حرفه

)هـوارد   آورد و پویایی بیشتری را برای اقتصادهای منطقه همـراه مـی   ،ها غییرات کارآفرینی، فرصتاین ت .اند گرایش پیدا کرده

 طـور  به و است شده شناخته بسیار معدنی و کشاورزی غنی منابع داشتن دلیل به التین امریکای (.۰1: 111۷ اف، یو هارو یج

 از. اسـت  کـرده   ایفـا  منطقـه  اقتصـادی  ةتوسـع  در مهمی ةمتمایزکنند نقش همچنین ایدئولوژیاست.  وابسته ها آن به سنتی

 (.۰۲-۰۷: ۹111 )آلسون، کرد تقویت را درونی رشد به قوی گرایشی توسعه به ایدئولوژیک رویکرد این جهات بسیاری
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هابحثویافته
روابطژئوپلیتیکدرامریکایالتین

چندپارچگی و انزوای شدید میان کشورهای امریکای التین بود. در نبود هر گونه  ةدور 1311و اوایل  13۷1 ةاواخر ده

غلبه با مناسبات دوجانبه بود.  ها و جهان صنعتی هم در میان کشورهای التین هم میان آن سیاسی مشترکی، ةاراد

امریکا به  ةهای قار تها را در چارچوب سازمان دول که واشنگتن آن کردند کشورهای امریکای التین اغلب احساس می

نشان داد جایگاه ایـن   اخیر امریکای التین ةتحوالت چند ده (.1۲3 الف:1131 )هتنه و همکاران، بازی گرفته است

 منطقه  این(. 111: 1131 ،ی)نوروز شود خوردن نظم جهانی می برهم  موجب  آن  ای است که غفلت از منطقه به گونه

 اقتصاد تقویت، دموکراسی از دفاع در و کند تقویت را ای منطقه گرایی هم امریکا ةمتحد ایاالت حضور بدون است درصدد

 (.11: 1131 ،یی)رضا بردارد گام ثباتی بی و ،کودتا از  جـلوگیری مـنطقه،

و برخی  ،آرژانتین مکزیک، ویژه برزیل، به باوجوداین، وضع اسفبار اقتصادی باع  نزدیکی کشورهای امریکای التین،

ده و هرچند وقت یک بار موجب رویارویی آنان با شکشورهای دیگر که در روابط خارجی از استقالل رأی بیشتری برخوردارند 

شرایط رقابت و تحوالت  (.11۷: 1131 ، ییای)سازمان جغراف تری شده است امریکا و اتخاذ سیاست خارجی عقالیی ةت حاکمئهی

گیرد. این عوامل جغرافیایی باع   ها و مشخصات جغرافیایی خاص آن قرار می ت تأثیر ویژگیژئوپلیتیک در امریکای التین تح

گیری روابط ژئوپلیتیکی بین کشورهای این منطقه با سایر کشورها در ابعاد مختلف شده است. با بررسی  پیدایش و شکل

 بندی از وزن ژئوپلیتیکی توان تقسیم ... می و ،رشد اقتصادی سیاسی، ةتوسع میزان جمعیت، ی نظیر وسعت سرزمینی،یها شاخص

 ارائه داد که این ساختار در شکل ذیل نشان داده شده است: بندی کشورهای منطقه )ساختار قدرت( در امریکای التین و رتبه

ساختارقدرتدرامریکایالتین.9جدول


(991۱نویسندگان:)تدوینوتنظیم،
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و از دگرگونی و پویایی برخوردار است و کشورهای منطقه با است شایان توجه است این ساختار نامتوازن و دینامیک 

 د و در سطوح باالتری قرار بگیرند.نتوانند موقعیت فعلی خود را ارتقا بخش می خودشان ةاتکای به پیشرفت و توسع

هایژئوپلیتیکعواملجغرافیاییومؤلفه

های ژئوپلیتیک استوار است.  ها با یکدیگر تا میزان زیادی براساس شرایط جغرافیایی و واقعیت ورها و قدرتنوع روابط کش

ای نیز متأثر از یک سری عناصر جغرافیایی و  امریکای التین در مقیاس منطقه ةگیری روابط ژئوپلیتیک در منطق شکل

 شود: میها اشاره  متغیرهای ژئوپلیتیکی است که در ادامه به آن

جغرافیاییعوامل

 کرده کمک ها آن اقتصادی و سیاسی ةتوسع به و بخشیده خاصی تجلی ةپای ملت های حکومت تاریخ و هویت به جغرافیا

 و همکاران، تسیفی)گر است کرده ایفا ها حکومت آن المللی بین مناسبات در مهمی نقش و شده ها آن پیشرفت مانع یا

های  مؤلفه (.1۹1: 111۰ ،ی)عزت ها بر مفاهیم و عوامل جغرافیایی قرار دارد استراتژی ةهمبنیان  اساس و (.1۹1: ۹11۹

ج( ؛ عامل مجاورت ب(؛ موقعیت جغرافیایی و راهبردی ند از: الف(ا گیری روابط عبارت ثر در شکلؤجغرافیایی مهم و م

 تعداد همسایگان.

موقعیتجغرافیاییوراهبردی

 منافع حفظ حایل فضاهای کارکردهای ترین مهم از جغرافیایی قرارگرفتن در موقعیت حایل است.های  یکی از موقعیت

و  ،پاراگوئه کشورهای اروگوئه، (.1۷۹: 113۹ ،نوحدانی ی)احمدای است  و منطقه جهانی ةعرص در بزرگ های قدرت

 نیب «حایل یکشورها» عنوان ها به آن دارند.برزیل و آرژانتین قرار  های بزرگ منطقه، بولیوی در موقعیت حایل بین قدرت

 نیب یریو درگ میتواند از بروز بحران مستق ها می آناند. حضور  کرده فایا یقدرتمندتر خود نقش مهم گانیهمسا

 (.1۰1: ۹113 پل،ی)و کند یریقدرتمند جلوگ یها دولت

 
 ژئوپلیتیکامریکایالتینةکشورهایحایلدرمنطق.5ةنقش

(991۱نویسندگان:تدوین،)ترسیمو
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 دارد همراه را کشور یاسیس استقالل سلب و یرامونیپ یها قدرت رقابت قدرت ضعف طیشرا در حائل تیموقع

از جهان  یمناطق ایسلطه بر جهان  یبرا ها قدرت رقابت در ریگ انیم مناطق ای کشور نقش(. ۹۷1: 111۲ ا،ین )حافظ

 که دارد وجود یویبول و پاراگوئه در فقط نیسرزم ةمحاصر شرط ،(. سرانجام۷1: 1131 )مجتهدزاده، است ریانکارناپذ

  (.۰1: ۹111 )باربارو،است  همراه کم یِاقتصاد ةتوسع با وضوح به آن فیضع یکیلجست عملکرد

 یها از تنش یمنبع خاصو هستند  زین یمحصور در خشک یکشورها ل،یحا تیموقع بر عالوه، و پاراگوئه یویبول

پاراگوئه و بولیوی، که  (.1۰1: ۹113 پل،ی)و دارند قرار یلیش و ،نیآرژانت ل،یبرز قدرتمند یکشورها نیب رایز ،اند یکیتیژئوپل

ای اثرگذار  های منطقه گیری روابط این کشورها با قدرت ناچار این شرایط جغرافیایی در شکل اند، به محصور در خشکی

 هاست. ها را به پذیرش مسائلی وادار خواهد کرد که برخالف خواستة آن است و آن

 
ژئوپلیتیکامریکایالتینةکشورهایمحصوردرخشکیدرمنطق.9ةنقش

(991۱نویسندگان:)ترسیموتدوین،

مجاورت

 یها ظهور دولت .ها بوده است آن یالملل نیها و روابط ب دولت یاسیس خیبر تار یمبتن نیالت یدر امریکا کیتیژئوپلشرایط 

 (.1۰1: ۹113 پل،ی)و گذاشت یجا را به یمرز یاختالفات و ادعاها یجد راثیو پرتغال م ایاسپان یها یورتمستقل از امپرا

و  پور یمی)کر های همجوار است ،از جمله تـابعی از تـعداد دولت پیرامونی  کشورها از نظر تهدیدهای - امنیت دولت

بدون تردید، این نگرانی در خیلی از مسائل وجود دارد، از بح  صادرات و واردات کاال تا امنیت (. 111: 1111 ،کامران

گیری الگوهای  محیطی و ... لذا مؤلفة مجاورت خواسته یا ناخواسته در ایجاد ارتباط و شکل های زیست نای، بحرا منطقه

تواند از این روابط به مطلوب بهره ببرد که شناخت  مختلف روابط بین کشورهای همسایه اثرگذار است و کشوری می

  جغرافیایی  و مجاورت ،تیکیتاریخی، اهمیت ژئوپل ةینپیش ،بنابراین واقعی و صحیحی از اوضاع پیرامونی خود داشته باشد.
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با ایاالت متحده را شاید کشورهای امریکای التین و علی الخصوص کشورهای حوزة امریکای مرکزی و دریای کارائیب 

گرایی و  های اخیر به سمت و سوی منطقه خصوص در سال هایی دانـست کـه کشورهای این منطقه را به بتوان از زمینه

 .داده است  سـوق  شـدن یکـی

همسایگان

 ل امنیت ملی نیز بیشتر استئمسا  بر  و شـهروندان  مشغولی دولت و دل  تمرکز تعداد همسایگان کشوری بیشتر باشد  هرچه

ای این فرصت را دارند که منافع ملی خود را به روشی مؤثر و در  های منطقه قدرت(. 111: 1111 ،و کامران پور یمی)کر

 از را خود قلمرو از مهمی های بخش که کشورهایی (.۰:  113۰ و همکاران، یمی)سلباط با همسایگان خود دنبال کنند ارت

 پرو، شیلی، کلمبیا، بولیوی، برزیل،) نیاز دارند داخلی ارتباطات برقراری به کنند و می متمایز مصرف و تولید مرکزی مناطق

تعداد و کیفیت  (.۰1: ۹111 )باربارو، دارد را همبستگی باالترین است که عاملی وضوح به اقتصادی و پاراگوئه(،توسعة

یافتگی برای کشورها حائز اهمیت فراوان است. بنابراین، قدرت ملی کشورهای همسایه در  همسایگان از منظر توسعه

با وزن ژئوپلیتیکی  گیری روابط و پیشبرد منافع ملی کشورهای همجوار مهم است. همچنین، داشتن همسایگانی شکل

 ای مؤثر خواهد بود. ای و توسعة منطقه امنیت منطقه - باال، اوضاع مناسب سیاسی، اجتماعی، و ... در تأمین ثبات

هایژئوپلیتیکمؤلفه

ژئوپلیتیکمنابع

ای پیدا کرده است و الگوهایی از رقابت، همکاری، تجاوز، تعامل،  کننده المللی نقش تعیین های بین منابع انرژی در سیاست

یکی از  (.11۹: 111۲ ا،ین )حافظها شکل داده است  المللی و روابط کشورها و دولت گرایی، و واگرایی را در عرصة بین هم

 تولید، مالی گردششورهای امریکای التین، ژئوپلیتیک و ترانزیت مواد مخدر است: منابع مهم برای کشورها، خصوصاً در ک

 و نفت درآمد از حتی یعنی ؛است داده اختصاص خود به جهان در رقم را بیشترین اسلحه تجارت از بعد مخدر مواد انتقال و توزیع

 دهة در پرو و حتی بولیوی و ، مکزیک کلمبیا، کشورهای در خصوص به منطقه این در خشخاش کشت. بیشتر است انرژی

 دلیل طالی مرغوبی که دارند هم به بولیویو (. کشور پرو 111-3۲: 111۲ ،یو غنج ییافت )محمد خواهد افزایش آینده

تولید   ثروت  که برای کلمبیا  و قهوه نیز کاالهایی هستند ،زمرد طال، است. معروف ن مسدشیلی نیز به معاند.  اهمیت یافته

 در آرژانـتین و موقعیت خوبی دارنـد. بسیار دلیل بـرخورداری از مـنابع طـبیعی مکزیک به و ، برزیل ، آرژانـتین. اند کرده

 )اسعد، است  معروف  معادن  ام  به  هم برزیل زا شده است. برای این کشورها ثروت و گاز  نـفت طـبیعی  از میان منابع مکزیک

 برزیل دارند. را منطقه در موجود بیشترین آب پرو و کلمبیا، برزیل، خصوص به دارد،  مهمی آبی منابع منطقه ا(. ین۷1: 1131

 منبع به ای فزاینده طور به التین امریکای  منطقة (.1۲: ۹11۰ )آرانا، است التین  امریکای در آبی منابع حجم بیشترین دارای

 بهبود ترتیب، این به. گذارد می تأثیر غذایی امنیت بر نتیجه در و شود می تبدیل جهانی بازار برای کشاورزی کاالهای اصلی

 ضروری غذایی امنیت برای چون کشاورزی .است جهان ساکنان برای مهمی مزایای نویدبخش منطقه در منابع مدیریت

: ونزوئال اند بوده پیشتاز منابع بابت داشتناز  نیالت یکایمرا یکشورها ها، قرن ی(. در ط۷3: ۹11۹ همکاران،و  باربارا)است 

ی(، وی)بول لیتیوم -قلع و (،لی(، الماس )برزلیطال )برز ،(کیپرو و مکز) (، نقرهیلی)ش تراتین، (یلیو ش کی)مکز مس)نفت(، 

است. همچنین، در این منطقه کشورهای  افتهیپرورش  یمرکز یامریکا زیخ ارتفاعات حاصل درجهان  ةقهو شتریبهمچنین 

پُرجمعیتی مانند برزیل، مکزیک، و ... وجود دارد، لیکن، ژئوپلیتیک جمعیت امریکای التین یکی از متغیرهای مهم در چرخة 

قه ای و جهانی این منطقه در ابعاد گوناگون نظامی و اقتصادی خواهد بود و در ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی منط قدرت فرامنطقه

 گیری روابط کشورهای امریکای التین با سایر مناطق گیتی اثرگذار خواهد بود. و شکل
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9ژئوپلیتیکدسترسی
 

 که معنی بدین. است برقرار مـستقیمی کـامالً ارتباط ای منطقه سیاسی  های نظام  ثبات  میزان و  ای منطقه درون  روابط  بین

  مناطقِ در موردی زایی بحران و ناآرامی است. برعکس، ناپایدار یا ناممکن ای منطقه ناامن دریاهای در جزیرة ثبات تشکیل

 نظیر استراتژیک و حساس نقاط کنترل بر سر رقابت (.111: 1111 ،امرانو ک پور کریمی) داشت نخواهد چندانی دوام باثبات

 جملة این ماژالن از تنگة کنترل سر بر شیلی و آرژانتین کشمکش .گیرد می قرار استراتژیک منازعات زمرة در ها آبراه و ها تنگه

کشورهای مدخل سرزمین کوچک و جمعیت اندکی دارند و غالباً در  (.۹31-۹1۷:  1331 نز،ی)کال آید می شمار به منازعات

دلیل جایگاه کانونی در حوزة کارائیب، مجاورت با ایاالت متحده،  میان مسیرهای دسترسی کلیدی قرار دارند. باهاما به

گردی، خدمات مالی و  دسترسی آسان به اروپای غربی و امریکای جنوبی، و نیز آب و هوای مطلوب، به مرکز جهان

 (.11۹-111: 111۷ )کوهن،المللی و متأسفانه تجارت مواد مخدر تبدیل شده است  های بین داری خارجی، مقر شرکت بانک

 به شدن تبدیل مانند خودشان، تجارت از فراتر ها فرصت قدکردنن با را منطقی های فعالیت تا کنند می تالش کشورها برخی

 کشورهایی در یا( اروگوئه پاناما و) کوچک کشورهای در است ممکن روند این دهند؛ توسعه ای، منطقه لجستیکی سکوهای

 به رو عالقة بزرگ شود. سایر کشورهای مشاهده هستند( برزیل، آرژانتین، و مکزیک) بزرگ تجاری های جریان دارای که

 دلیل در کل، بیشتر کشورهای امریکای التین به (.۲3: ۹111 )باربارو،دارند  ملی سطح در لجستیک عملکرد در رشدی

 اند. اقتصادی حائز اهمیت -ها از جهات گوناگون تجاری موقعیت مناسب و نیز دسترسی به دریاها و اقیانوس

5ژئوپلیتیکهویت

 «مالت» ها به ملت بدنة در ها آن اثرگذاری عمق دلیل به کشورها استراتژیک پیوند در اجتماعی و فرهنگی حوزة نقش تشبیه

 گرایی هم و مسائل باشد، درك برقرار اشتراکات ها حوزه این در کشورها بین که میزانی به شود می نباشد. گفته گزافه شاید

 (.۹۷: 113۷ ،همکارانپور و  یمی)کر بود خواهد پذیر امکان بهتر نیز

 مناسبی محل فرهنگ شهری. ندارد مذهب و فرهنگ در زیادی تفاوت و دارد بیشتری همگن جوامع التین یامریکا

 را منطقه ملی آگاهی که خارجی و درونی های مهاجرت دلیل به ویژه به است، بوده  التین  امریکای تاریخی گیری شکل در

ترین عامل فرهنگ مشترك کشورهای امریکای التین است  مهم (.۹۰1-۹۲۹: ۹113 )آلونسو و همکاران،اند  داده شکل

 (.۷1۷: 111۷ )کوهن، دهد. ها را به یکدیگر پیوند می که آن

 گیری شکل فرهنگی تفاهم بدون تردید، بدون است. ای نیز درخورتوجه منطقه روابط تعیین در فرهنگ قدرت نقش

ها  بخش ملت یکی از عوامل انسجام (.1۰: 113۰ ،یو نقد یدی)جمش نیست ذیرپ ای امکان منطقه نظم و صلح، همکاری،

طلبی و استعمارستیزی است که در تقویت اتحاد ملی و به تبع آن توسعه و پیشرفت  در مسائل فرهنگی و هویتی استقالل

م و همچنین منطقة کشورها و ایجاد رابطه با جهان پیرامون تأثیرگذار است. این مورد در برخی کشورهای جهان سو

 امریکای التین مصداق دارد.

ژئوپلیتیکگردشگری

الشعاع قرار  الملل، و اقتصادهای ملی و جهانی را تحت شدت رو به گسترش بوده و سرنوشت کشورها، روابط بین گردشگری به

اقتصادی، فرهنگی، و گردشگری های  ها و کشورها در زمینه روابط و نیازهای متقابل ملت(. 111: 111۲ ا،ین )حافظداده است 

 ا،ین حافظشود )  ها می ها و وابستگی متقابل آن ها و دولت گیر ارتباطات بین ملت امری بدیعی شده است و باع  افزایش چشم

 گردشگری پارچگی یک زمان هم روند یک طریق از گردشگری توسعة سازی نهادینه و مریکای التین تعبیهدر ا (.1۷۷ :111۲

                                                                                                                                                                   
1. The Geopolitics of Access 
2. Geopolitics of Identity 
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اقتصادی  تنوع افزایش و جهانی پذیری رقابت افزایش برای نیرویی عنوان به توان می را گردشگری .است گرفته نجامای ا منطقه

 در استراتژیک بخش یک عنوان به صنعت ادغام منظور به منطقه کل در گردشگری توسعة ترویج و تسهیل. شناخت رسمیت به

 شدت به گردشگری توسعة سیاست المللی بین ای و منطقه بُعد در .است منطقه در گردشگری توسعة به کمک هدف با کشور هر

 فرایندهای عنوان به توان می ای را منطقه ادغام و گردشگری توسعة. است گرفته قرار گردشگری صنعت اهداف تأثیر تحت

های تاریخی و اقتصاد گردشگری در  در امریکای مرکزی، مکان (.۲-۹: ۹111 )فرگوسن، کرد مشاهده متقابل کنندة تقویت

 (.۹1۷: 111۷ )کوهن، اند های استوایی، که از تنوع فراوان گیاهی و حیوانی برخوردارند، صنعت گردشگری را تقویت کرده جنگل

 ای نتایج ذیل را در پی خواهد داشت: کارکردهای متنوع ژئوپلیتیک گردشگری در مقیاس منطقه

 

ایژئوپلیتیکگردشگریوتحکیمثباتمنطقه.5نمودار

(991۱)تنظیم،نویسندگان:

جهانی صنعت گردشگری است. گردشگری  -ای منطقه گرایی های این تحول ژئواکونومیک و هم بدون شک، یکی از راه

توانند از این صنعت بهرة کافی ببرند که  با توجه به شرایط جهان امروزی واقعیت انکارناپذیری است و کشورهایی می

 خوبی اجرا کرده باشند. ارتباطات و تعامل مناسب با محیط پیرامون خود داشته باشند و فرهنگ گردشگری در جامعة خود را به

گراییدنومنطقهشجهانی

(. 1۲۹: 1131 ،یو رزقان این )حافظاست  کشانده جهانی ای و منطقه گرایی هم سمت به را دنیا های ملت شدنْ جهانی روند

 در است؛ هـمراه داشـته مناطق مختلف جهان را و آزاد وابستگی متقابل کشورها  و بازار گسترش اقتصاد شدن و جهانی

 راهبرد از به آن  پیوستن  برای شدن و جهانی ةکوبند بـا جریان شتابان و  مـقابله  هدف  با کشورها ،شرایطی  چنین

یند متضاد نیستند، بـلکه مـکمل افر دو  تنها  شدن نه جهانی گـرایی و در این نگاه مـنطقه. برند می گرایی سود منطقه

گرایی هم نتیجه هم علت  رستاخیز منطقه (.1۹-11: ۹11۹ )تاوارس، کنند تقویت می تغذیه و را و همدیگر  ند یکـدیگر

شدن تولید، که برخاسته از پیشرفت فناوری است،  شدن است. زیرا تغییرات ساختاری پدیدآمده در جهانی روند جهانی

روند  بارةای که در لهئمس (.۹۲1 :ج1131 )هتنه و همکاران،ای را ماندگارتر کرده است  گرایی منطقه ترتیبات هم

گرایی خود  های این منطقه با منطقه دولت  این است کهاست یی امریکای التین در این زمـینه حـائز اهمیت گرا منطقه

ای  منطقه های نامتقارن برون ها را از وابستگی ای هستند که بتواند آن منطقه خواهان ایجاد وابستگی متقابل متقارن درون

در  التین امریکای گرایی منطقه های مؤلفه ترین مهم از (. یکی1۷1: 1131 ،یآباد یثان ی)رسولکند رهـا امریکا   ویژه با به

 کشورهای اصلی های دغدغه ترین مهم از یکی عنوان به ثباتی بی و خشونت کنترل جهت تالش در امنیتی - سیاسی ةزمین

ایبرقراریاتحادمنطقه  

ایتوسعهوپیشرفتمنطقه  

ایگراییمنطقههم  

ایصلحوثباتمنطقه  

 ژئوپلیتیکگردشگری
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 های دهه در و رفته شمار به منطقه این کشورهای اصلی نگرانی ی کهرکشو داخلی و برون های . خشونتاستمنطقه  این

 باشند. داشته خشونت و امنیت ةلئمس بر توجهیدرخور کنترل تا اند کرده سعی منطقه این کشورهای اخیر

های حیات در امریکای التین را تحت تأثیر خود قرار داده است: فرهنگ )فیلم و تلویزیون(،  شدن همة عرصه جهانی

و فراتر از همه اقتصاد. امریکای التین اکنون بخشی از اقتصاد بازار جامعه )هنجارهای رفتاری(، سیاست )دموکراسی(، 

 به بلکه ،داد گسترش را مهاجرت تنها نه شدن جهانی (.۹1: 111۷ اف، ی)هوارد و هارو دهد جهانی را تشکیل می

 شدن جهانی و شهرها، مهاجرت، بین رابطة. کرد کمک جهانی ای و نظام منطقه در التین امریکای  اقتصادی پارچگی یک

 (.۹۲1: ۹113 )آلونسو و همکاران،دهد  می نشان را التین امریکای ژئوپلیتیک متغیر ماهیت

 امنیتیمناطقجغرافیاییجهان-اندازسیاسیچشم.5جدول

امنیتی)مقیاسجهانی(-اندازسیاسیچشمایهایسیاسیمنطقهنظام

 آرام و باثبات، فاقد بحران فعال امریکای شمالی

 نشده های حل های فعال، واجد بحران آرام و باثبات، فاقد بحران اروپای غربی

 های پراکنده و جزئی آرام و باثبات، بحران اقیانوسیه

 های غیرفعال و محدود آرام، منزوی، بحران امریکای التین

 آسیای شرقی

 اروپای شرقی

 جنوب آسیا

 جنوب افریقا

 خاورمیانه

 نشده های عمیق، خفته و حل بحرانباثبات مناسب، دارای 
 آرام و با ثبات نسبی، در حال گذار

 نشده های عمیق و حل ثبات، با بحران کم
 نسبتاً ناآرام، به سوی ثبات، واجد اختالفات بالقوة درونی

 المللی ای داخلی و بین های منطقه ثبات، واجد بیشترین بحران شدت ناآرام، بی به

(991۱نویسندگان:تنظیم،)(99۱0:9۱7،وکامرانپوریمیکر)منبع:

ایبندیمنطقهگروه

 توسط و است  داشته متفاوتی های دیدگاه که است فرایندی قرن چند طی. نیست جدیدی ای پدیدة بندی منطقه گروه

های پیشرفت در رابطهّ  شاخصاولین (. ۹۹: ۹11۹ )تاوارس،کند  می پیروی مختلف الزامات از و گرفته  شکل مختلف بازیگران

د. بودن آرژانتین و ،برزیل مکزیک، داشتند التین امریکای در بزرگی تجارت جریان که کشورهایی از هایی نمونه گرایی و با هم

گرایی عدم قبـول  ترین نتایج این هم از مـهم (.۹1: ۹11۹ بودند )پرسکوت، اقتصادی رشد بیشترین دارای چنینهم ها آن

 چاوز  ای نظیر طرح مـنطقه های  گزین سـوی کـشورهای مهم منطقه و طرح جای  از  آزاد تجـاری امریکا ةمـنطقپیمــان 

آلبا یا  (.11۷: 1131 سندگل،ی و )خسرو است« طرح آلبـا»  به وسومم  التین  به اتحاد بولیواری برای امریکای  معروف

  و اجتماعی ضد ،، اقتصادی سیاسی  های انگاره ةاسـت بر پای ای اتحادیه  گزین بولیواری برای امریکای التین جای

کارائیب و نیز مخالفت  امریکای التین و ةاقتصادی امریکا در منطق ةکشـیدن سـلط  چـالش  که با هـدف بـه  نئولیبرالیستی

  و نیـز فراینـدی برای تعیین  ـدش  ایجـاد  کوبا ونزوئال و  جـمهور  سـایؤو با ابتکار ر ۹11۹ آزاد، در سال  بـا الگـوی بـازار

: 1131 سندگل،ی و )خسرو کارائیب است ی التین وامریکاای در  های منطقه دهی به همکاری گرایی و جهت سازوکار هم

ترین و جدیدترین اتحادیـه در میان کشورهای  بزرگ یبئکـشورهای امریکای التین و کارا(. اتحادیه یا سازمان سالك 111

 ساز  شده، زمینه  تشکیل  جز امریکا و کانادا هکشـورهای منطقه بهمة کـه بـا حضـور  ،این اتحادیـه .التین استامریکای 

 دیگر هایی نـمونهاز  (.۹1۰: 1131 ،یفیو س یری)دهش استهای گستردة سیاسـی و اقتصادی در این منطقه  ایجـاد همکاری

بـازار مشـترك توان به  شکل گرفته می مـیان کـشورهای منطقـههای اخیر  در طول سال کهای  ی منطقـهها یهاتحاد

آنچه در  ،به عبارت دیگر .جامعة آند اشاره کردو (،  جنـوبی )مرکوسـور(، اتحادیة کشورهای امریکای جنـوبی )اوناسـور

  حرکت به سمتامنیت، و های نـظامی، افـزایش  های کنونی نظیر حاکمیت نسبی دموکراسی و برافتادن دیکـتاتوری دهه
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 داده و امروزه این منطقه با امنیت جهانی تغییر است جـایگاه این مـنطقه را در  افتاده  امریکای التین اتفاق ةدر منطق  توسعه

آمیز  مسالمت  کنش  زدایی بـه سـمت های موجود میان کشورهای منطقه و تنش معضالت و اختالف بسیاری از کردن برطرف

ها و نمودهای آن را در  ترین شاخص توان مهم کـه مـی ای ییگرا منطقه ؛ای سوق یافته است منطقه  گرایی هم  در چارچوب

 (.1۰۹: 1131 ،یآباد یثان ی)رسول کرد و فرهنگی مشاهده ،های مـختلف اقـتصادی، سـیاسی، امنیتی حوزه

الگویروابطژئوپلیتیکدرامریکایالتین

ای خود جلوی سلطه و دخالت  سازی قدرت منطقه کشورهای امریکای التین در پی آن هستند که از طریق فرایند توازن

ای مسیر پیشرفت، صلح، و ثبات خود را  بازیگران مختلف در این منطقه را بگیرند تا بتوانند از طریق همبستگی و ادغام منطقه

ای و یا برعکس علل ایجاد ثبات، آرامش، و تداوم امنیت  ای و فرامنطقه ات منطقهفراهم کنند. چون بستر و شالودة اصلی تهدید

 اقـتصادی رشد امروزه،هاست.  ویکم بیشتر متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیکی آن کشورها و مناطق در قرن بیست

 همچون بزرگ های قدرت اشتیاق .کند ایفا  للالم بین نظام در مهمی  نقش  منطقه  این تا  شد  سـبب حـوزه این کـشورهای

  اثرگذاری و  جایگاه ارتقای از نشان منطقه این  در  فعالیت در حضور برای نظیر ترکیه کشورهایی حتی و چـین و امریکا، اروپا،

 ادغام سریع نرخ گذاران سیاست و تحلیلگران از بسیاری (.1۹1: 1331 ،ی)نوروز دارد جـهانی  مـعادالت  در امریکای التین

 جدید اقتصادی دانند. روابط می امنیتی تهدیدات کاهش انگربی را التین امریکای کشورهای مختلف های گروه بین اقتصادی

 روابط نتایج پیوندها، این صحت صورت در. است رشد به رو دیدند می رقیب را یکدیگر گذشته در که کشورهایی بین در حتی

 (.۹۹۹-۹۹1: ۹111 و همکاران، لی)ه باشد عمیق تواند می منطقه امنیت و اقتصادی ادغام بین نظامی و غیرنظامی

گیری  شکل روند به که شد اجتماعی اصالحاترشته  یک ایجاد باع  ای افزایش درآمد بودجه پرو کشوردر 

در  .ای گرفت چرخش غیرمنتظره (. در مکزیک جنبش استقالل۹۹3: ۹113 نز ،یهاو  نی)ک کرد کمک ملت

آن  شدند موفق مدتی برای و پیوستند مبارزه بگیرند به از یکدیگر کناره آنکه جای به مردم های توده اینجا

کشورهای  (.1۷1مان: )ه کنند تبدیل نوین اجتماعی انقالب یک به نفر از نخبگان دو بین خصوصی ةمشاجر یک از را

: 113۲ و مورگان، کیاند )ل تهدیدات نظامی حل و فصل کردهامریکای التین مناقشات و منازعات را بدون توسل به 

 شده گذاری عالمت بودند رحم بی گاهی که نظامی های رژیما ب ها آن های تاریخ آرژانتین و برزیل بارة(. در۹11

گذاشت ثیر أت منفی صورت به اقتصادی ةبر توسع سلطه این و عمل کردند دیکتاتور عنوان به ها رژیم این از بسیاری .است

میالدی پرو و شیلی درگیر  13۷1 ةدر ده .بیش از هشت جنگ در امریکای التین رخ داده است. (۹۹: ۹11۹ )پرسکوت،

ها در قرن نوزدهم  به اوج خود رسید. جنگ 133۲جنگ بین پرو و اکوادور که در سال. تسلیحاتی شدند ةیک مسابق

 ةامریکای التین در کنترل مناقش ،اند. به هر حال ی بودههای محدودتر های قرن بیستم نمونه طوالنی بود ولی جنگ

 روابط کشورهای امریکای التین تقریباً (.۹۷1: 113۲ و مورگان، کی)ل توجهی کرده استدرخورآمیز پیشرفت  خشونت

 بود 133۲ دوستانه است. آخرین جنگی که در این منطقه شکل گرفت بین کشورهای اکوادور و پرو در سال

https://www.magiran.com)ای  گرایی منطقه از طریق هم فقطاند که  خوبی دریافته (. کشورهای امریکای التین به

جمعی با مشکالت آن منطقه نظیر  دسته ةبه مبارز و ضمناً هندتوانند بهترین پاسخ را به شرایط کنونی جهان ارائه د می

امریکای التین روند ادغام تجاری و  (.(https://www.magiran.com های اجتماعی بپردازند و نابرابری ،نشینی شیهفقر، حا

دادن به  ای از طریق تسهیل تجارت و اولویت منطقه هر دو طرح افزایش تجارت درون .سیاسی را پشت سر گذاشته است

(. 1۷: ۹111 عنوان ابزاری برای تعمیق ادغام در سطح منطقه است )گرررو و همکاران، جغرافیای اقتصادی بهرویکردهای 

دارد که هر دو به پیشرفت  «مرکوسور»و « اتحاد اقیانوس آرام»های  امریکای التین دو سازمان تجاری بزرگ به نام

 امریکای کشورهای برخی در  خصوصی و دولتی های بخش، صورت هر کنند. در اقتصاد منطقه کمک شایانی می

https://www.magiran.com)/
https://www.magiran.com)/
https://www.magiran.com)/
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به عواملی در  التین امریکای .کنند می همکاری با یکدیگر و اند کرده را تجربه روابط حسنه از ای درجه اخیراً التین 

 و منظم ارزیابی شفافیت،  مدنی،  اتحاد،  بسیار خدمات های دولتی و خصوصی نیاز دارد، مانند توسعة موفقیت بخش

 ،یالنسکیو موگ نی)دولخصوصی  و اتحاد بازیگران دولتی برای احتمالی های رویه و استراتژی، کدهای رفتار دقیق،

دهد که با تشکیل  وجود منابع فراوان آب شیرین این فرصت را برای کشورهای منطقة امریکای التین می (. 1۷۹: ۹111

عنوان اوپک آبی و با توجه به اهمیت عنصر آب نوعی  گرایی منابع آبی منطقه تحت سازمان همکاری استراتژیک در هم

 -گیری روابط کارکردی و پیوندهای هیدرو پولیتیک وابستگی برای سایر مناطق جهان ایجاد کنند و باع  شکل

 ژئواکونومیک در کشورهای این منطقه خواهد شد. البته، این مهم به فراست سیاستمداران کشورهای منطقه بستگی دارد.

داد: سازش  دوران استعمار نیز وجه مشخصة روابط برزیل با همسایگانش را سازش و گسترش تشکیل میحتی در 

ها تنش و  بعد از دهه (.111: 111۷ اف، ی)هوارد و هاروشد  ندرت وارد جنگ با همسایگانش می بدین معنی که برزیل به

ها به نسبت گذشته افزایش نشان  میزان تجارت آنسوءظن، اکنون روابط بهتری بین برزیل و آرژانتین برقرار شده است، 

ای را در قبال دریافت محصوالت کشاورزی صادر  داده است که در این میان برزیل انواع گوناگون محصوالت کارخانه

به آرژانتین ارسال شده  1311ةچهارم از کاالهای صادراتی برزیل به امریکای التین در اواخر ده کند. نزدیک به یک می

روابط ژئوپلیتیک کشورهای امریکای التین متأثر از عواملی است که  ،درمجموع (.1۹۲ :111۷ اف، یهوارد و هارو) است

و مکزیک وجود دارد و  ،آرژانتین ای مانند برزیل، های منطقه خصوص قدرت هدر روابط بین واحدهای سیاسی منطقه ب

ز قابل بررسی است، عناصری مانند وزن ژئوپلیتیک زیاد، منابع آمی طور کلی در چارچوب منابع همکاری و روابط مسالمت به

ای و  های منطقه ها و سازمان همسایگی(، ژئوپلیتیک منابع، ژئوپلیتیک هویت، اتحادیه -)مجاورت جغرافیایی همکاری

گرا ،  ناصر همگرایی، غلبة ع شدن و نسبت آن با تقویت منطقه گرایی، ژئوپلیتیک جهانی ها در ایجاد هم کارایی مؤثر آن

گیری روابط  ای و ... عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مهمی هستند که باع  شکل درجة باالی ثبات و امنیت منطقه

های واگرایی  گرایی بر مؤلفه ژئوپلیتیک این منطقه براساس رابطة تعاملی شده است. بر مبنای این رابطه عناصر هم

 لگوی روابط تعاملی منطقة امریکای التین نشان داده است:عناصر اثرگذار ا ۹چیرگی دارد. در شکل 
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اندازآیندهچشم

واسطة تقویت روابط میان برزیل و  پارچه به شدن به یک منطقة ژئوپلیتیکی یک دورنمای امریکای التین برای تبدیل

اکنون توانایی برزیل برای رهبری به  رسد. ازسرگیری روابط میان برزیل و آرژانتین هم نظر می ژانتین امیدوارکننده بهآر

ای مهم  کند. احیای سریع اقتصادی آرژانتین هم برای اتحاد منطقه گرایی و تضمین صلح و ثبات را تقویت می سمت هم

 (.۷13: 111۷ )کوهن،ماست 

 اقتصادی انسجام برنامة نام با تعاونی رابطة یک وارد تا گذاشتند کنار را مدت طوالنی رقابت )تقابل( آرژانتین و برزیل

 هدف سیاسی، دیدگاه از. سیاسی ایجاد شود و اقتصادی های همکاری برای رسمی برنامة برزیل شوند و نیز یک - آرژانتین

 دهة اواسط در نظامی حاکمیت طوالنی های دوره از سپ و کشور در هر دو که بود دموکراتیک های رژیم تقویت ها آن

 پایة بر که است هایی پروتکل طریق از کشور دو بین دوجانبه تجارت توسعة هدف اقتصادی، حوزة در. شدند ظاهر 1311

 سازی پارچه یک .دارند تأکید خودروسازی بخش و کشاورزی، ای، سرمایه کاالهای مانند داخلی از محصوالت بخشی

کمک  کشور یک به جدید فناوری و خارجی گذاری سرمایه جذب برای قدرتمند قطب یک عنوان به تواند می نیز ای منطقه

 های تعرفه طریق از تر بزرگ بازارهای به توسعه برای داخلی و هم و های خارجی سرمایه برای هایی هماهنگی چنین. کند

 انداز چشم استفاده سوء صورت در که کند می فراهم محلی محتوای به مربوط مقررات و مبدأ، قواعد خارجی، معمول

 برداری بهره به قادر توسعه حال در اقتصادهای کشورهای ترتیب، این به. کنند می حفظ را بازار سهم افزایش یا شدن برنده

 اند کننده دریافت کشور به پیشرفته تکنولوژی و جدید سرمایة خالص انتقال طریق از جهانی متقابل وابستگی مزایای از

 (.131-11۰: ۹111 و همکاران، دنی)فر

 منطقه توانایی بر مبتنی استراتژی این ت.اس نوآوری و رقابتمبنایّ بر کشورها همکاری نیازمند منطقه وضعیت بهبود

پشت سر امریکای التین روند ادغام تجاری و سیاسی را  (.1۲: ۹11۹ )پرسکوت، است جهانیاقتصاد  در رقابت برای

دادن به رویکردهای  ای از طریق اقدامات تسهیل تجارت و اولویت منطقه هر دو طرح افزایش تجارت درون .گذاشته است

این وابستگی متقابل (. 1۷: ۹111 جغرافیای اقتصادی ابزاری برای تعمیق ادغام در سطح منطقه است )گرررو و همکاران،

های متصل به هم از لحاظ جغرافیایی نشئت گرفته  از همکاری بین ملتای امتیازات محسوس و عملی دارد که  منطقه

و  ،ای متشکل از آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه مرکوسور یک بلوك منطقه در مقطع کنونی، (.۷۹: 111۰ ،ی)عزتاست 

مکزیک و زالندنو نیز عضو ناظر این . اند و پرو نیز با آن در ارتباط ،ونزوئالست. کشورهای شیلی، بولیوی، کلمبیا، اکوادور

و اقـتصادی مـابین  ،امـنیتی در این آرزو هستند که با تحکیم و تعمیق روابط سیاسی،  منطقه  کشورهایاند.  بلوك

که مصـداق بـارز  جمعـی کشـورهای امریکای التــین بـاشـند واحد، مدافع منافع دسـته  قـالبی  در، کشـورهای جنـوب

  بـایـد درآن را های تـاریخی و ایدئولوژیکی  ریشـه  ای کـه اتحادیه؛ تجلی یافته اسـت ،اوناسور ةدر اتحادی  ویژه هب آن،

الگــوبـرداری   جو کرد. اوناسور بــاو جست ،قهرمـان اسـتقالل امریکای التین های سـیمون بولیوار، و اندیشـه  تـفکـرات

امریکای التین به دو عامل  .(11۹: 1131 و سندگل، ی)خسرو است  التین  یکایپارچگی امر یک  صـدد اروپـا در ةاز اتحادی

ای و تعریف مستقل و بومی از امریکای التین به لحاظ  های منطقه ها و ظرفیت اساسی اقتصاد ملی براساس توانایی

های  کشور. است یختگیو آم یستیهمز انداز چشم نیالت یامریکا ةمشخص (.۹1: 111۷ )پورپشنگ، فرهنگی نیازمند است

، دسترسی به دریاها و نیروی انسانی منابع فراوان آب، امریکای التین با تکیه بر منابع سرشار طبیعی مانند نفت و گاز،

با انعقاد  و کسب استقالل بخش بودن الهیات رهاییاو دار ،موقعیت ژئواستراتژیک، ظرفیت باالی گردشگری ها، اقیانوس

های  های خود را توسط دولت ها در امور کشور موجبات جلوگیری از دخالت توانند ی، فرهنگی میهای سیاسی، نظام پیمان

 شند.و استقالل واقعی با ،استعماری و غربی فراهم آورند تا در آینده شاهد رشد توسعه، شکوفایی
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 از پیش های تمدن از بسیاری و اینکا تمدن که دارد وجود منطقه سراسر در غنی ادغام فرایند یک جنوبی، امریکای دربارة

. رسد می آرژانتین و ،شیلی شمال بولیوی، پرو، کلمبیا، اکوادور، های سرزمین به بومی جنبش این ادغام. اند یافته توسعه آن

: ۹111 )بروکمان،ببرد  بین از را جغرافیایی و تاریخی این اتحاد تواند نمی ها اروپایی استعمار است که سالپانصد  از بیش

اروپا در این آرزو هستند که با  ةگیری اتحادی سازی از روند شکل گذاران اصلی مرکوسور برزیل و آرژانتین با مدل بنیان (.۰1۹

 ةحوز ةدامن ةفعالیت سازمان و پس از آن توسع جغرافیایی ةدامن ةتحکیم و تعمیق روابط اقتصادی مابین خود و سپس توسع

جمعی کشورهای امریکای  کننده و مدافع منافع دسته یاسی در قالبی واحد ترسیمکاری سازمان از اقتصادی و تجاری به س

، آرژانـتین،  مـیان کـشورهای برزیل 1331در سال   مرکوسـور (.۲۲: 111۷ )پورپشنگ، جنوبی و امریکای التین باشند

اعـضـای مـرکوسـور را باید  د.شاد ایجـ اًتـدریجی تـجـارت در این مـنطقه رسم  آزادسازی  پاراگوئه با هدف و  ،اروگـوئه

و  ی)خسرو انـد دسـت آورده را به  هایی های گـذشته مـوفقیت ای دانـست کـه در سـال منطقه  گرایی هم  درحقیقت پیشگامان

مستلزم بلوغ و خودآگاهی  برداری از مواضع استراتژیک یکسان آمدن به این شرایط و بهره نایل .(11۷: 1131 سندگل،

دها و عالیق ژئوپلیتیکی مشترك مبنای ثبات و تداوم روابط ای باع  خواهد شد کُ ای است. این خودآگاهی منطقه منطقه

گیری چنین روابطی را دارد  ژئوپلیتیکی و تعامالت اعضای منطقه قرار گیرد. از جمله مناطقی که استعداد و ظرفیت شکل

های این منطقه از منظر  یتوانمندبه امریکای جنوبی است. با توجه  ةخصوص ناحی هژئوپلیتیک امریکای التین ب ةمنطق

و زبان یکسان بین اکثریت کشورهای منطقه(، از منظر  ،دین استعماری و تاریخی مشترك اعضای منطقه، ة)ریش فرهنگی

ی امریکای التین های منتشرشده درصد زیادی از منابع آب شیرین دنیا از آن کشورها )طبق آمار و گزارش هیدروپولیتیکی

که کشور ونزوئال  طوری است(، از منظر ژئواکونومیکی )فراوانی منابع انژری فسیلی و غیرفسیلی و سایر منابع استراتژیک، به

های آزاد،  بیشترین منابع نفت جهان را دارد(، از منظر استراتژیکی و جغرافیایی )دسترسی اکثریت کشورهای این منطقه به آب

خیز و ...( این امکان را به این منطقه خواهد داد که اثرگذاری زیادی بر  های حاصل تنوع آب و هوایی، زمیناقلیم مساعد و 

ها مستلزم داشتن  اوضاع پیرامون خود و مسائل جهانی داشته باشد. از طرفی دیگر، این امتیازات و نحوة استفادة بهینه از آن

ای ایجاد شود، امریکای التین به  است. درحقیقت، اگر خودآگاهی منطقهثبات و تداوم روابط مناسب بین کشورهای منطقه 

افزایش وزن ژئوپلیتیکی منطقه، و  پارچگی و تثبیت خواهد رسید آن هم باع  کاهش انزوا و وابستگی ژئوپلیتیکی، مرحلة یک

 هماوایی بیشتر منطقه با تحوالت نظام ژئوپلیتیک پیرامونی و جهانی خواهد شد.

کشورهای  ةتحادیا آید نظر می گرایی به کشورهای امریکای جنوبی )اوناسور( و نقش بارز آن در هم ةتحادیبا تشکیل ا

مملو از صلح و اتحاد و توسعه در راستای پیشرفت مردم خود و  ةامریکای جنوبی در صورت نیل به اهدافش به یک منطق

این . (https://www.magiran.com) ددل خواهد شعنوان عاملی جهت همبستگی نهایی کشورهای امریکای التین مب به

  امریکای  پـارچگی یک  را بـا یکـدیگر در چـارچوب طـرح «آنـد ةجامع»و  «مرکوسور»تجـارت آزاد   اتحادیه دو ســازمان

 .(113: 1131 و سندگل، ی)خسرو کند جنوبی ادغام می

ای برای  تواند هویتی منطقه منطقه میقدرتمندترین کشور  وترین  عنوان بزرگ بهای بوده و  پارچگی قاره برزیل کلید یک

 ،استژئوپلیتیکی  ةکه در حاشی ،تحت این شرایط امریکای جنوبی خواهد توانست بر وضعیت کنونی خود خود ایجاد کند.

های  برنامه برزیل درعنوان بخشی مهم در نظام ژئوپلیتیکی جهانی جایگاه خاصی برای خود تعریف کند. اگر  د و بهیفائق آ

 .ر سرنوشت سایر کشورها خواهد گذاشتدکشورهای منطقه عمل کند، تأثیر مهمی توانمند عنوان رهبر  به ،موفق شود خود

دست آورد و محور وحدت امریکای  بود چنین رهبری را به حاضر نیز بر این نکته است که برزیل قادر خواهد ةتأکید مقال

تواند حتی لقب هارتلند جدید را برای امریکای التین خصوصاً ناحیة امریکای  می حیاتی این تأثیر مهم و. التین قرار گیرد

 نشان داده شده است: ۲های مهم الگوی رابطة تداومی و ثبات ژئوپلیتیک در نقشة  جنوبی به دنبال داشته باشد. مؤلفه
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 گیریالگویتداومیروابطژئوپلیتیکدرمنطقةامریکایالتینعواملمؤثردرشکل.2ةنقش

گیرینتیجه
کشورهای امریکای جنوبی، مرکزی، حوزة دریای کارائیب و مکزیک در امریکای شمالی از لحاظ اعتبار موقعیت 

ت فرهنگی، ارتباطات اقتصادی به های سیاسی، تعامال های تاریخی، رهایی از سلطة استعمار، گرایش جغرافیایی، ریشه

علت  منطقة امریکای التین تعلق دارند. بنابراین، در قلمرو امریکای التین یک منطقة ژئوپلیتیک تشکیل شده است. به

های غیرفعال و وجود محورهای اتصالی و پیوستگی جغرافیایی و  بودن منطقه و محدودیت مناقشات و بحران آرام

های قبل فاصله گرفته و زمینه را برای تعامل و  آمیز دهه ها و روابط خصومت آن از تنشفرهنگی، فضای حاکم بر 

ای الگوی  های منطقه ای و روابط سازندة قدرت های منطقه ای فراهم کرده است و در سایة همکاری مشارکت منطقه

نواع روابط در مقیاس گیری ا ای شکل گرفته است. آنچه مسلم است شکل تعاملی در بین واحدهای سیاسی منطقه

های مهمی  ای بین کشورهای امریکای التین در بیشتر مواقع متأثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است. مؤلفه منطقه

اند، عناصری مانند موقعیت راهبردی، ژئوپلیتیک  گیری این روابط نقش دارند که در پژوهش حاضر شناسایی شده در شکل

ها ژئوپلیتیک  ترین این مؤلفه شدن. یکی از مهم ای، و ژئوپلیتیک جهانی بندی منطقه ، گروههویت، ژئوپلیتیک گردشگری

منابع و ژئوپلیتیک دسترسی است. امریکای التین دارای منابع عظیم نفت، آب شیرین، معدنی، و ... با دسترسی مطلوب و 

صادی منطقه، با افزایش ارتباطات و توسعة ها، عالوه بر رشد اقت کریدورهای مناسب است که وجود این منابع و ثروت

های موجود  ای از امتیازات و فرصت مناسبات، کشورهای منطقه را قادر خواهد ساخت که با خودآگاهی و اتحاد منطقه

ای و ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مناطق ژئوپلیتیکی و سرانجام با نظام  بتوانند زمینه را برای تقویت سازوکارهای منطقه

 ژئوپلیتیک جهانی داشته باشند.

، و تقابل، رقابت، نفوذ،  تعامل شکل سلطه، بهکه  وجود دارد ژئوپلیتیک  روابطهای مختلفی از  مدلشایان ذکر است 

بررسی روابط ژئوپلیتیکی در امریکای التین بیانگر این نکته است که فضای موجود در امریکای  گیرد. شکل میتداوم 
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های ژئوپلیتیکی خصوصاً با ایجاد  های گذشته عبور کرده و با اتکا بر عناصر جغرافیایی و مؤلفه التین از رابطة رقابتی سال

گرایی و رابطة تعاملی سوق یافته  ای به سمت هم منطقه های مهم ای و نیز سازش قدرت های منطقه ها و اتحادیه سازمان

و سـیاست   دهند مـی  مناطق ارتباط دوجانبه و چندجانبه را شکل غالباًاند  کـشورهایی که دارای تقارن جغرافیایی است.

ـتقابل بـیشتر اثرپذیری م هر چه ایـن تـقارن جغرافیایی بیشتر باشد پذیرد. ثیر میأشدت از همدیگر تـ هها ب خارجی آن

. رود میباال  ها گرایی آن هم  اقتصادی  فرهنگی و هم تکمیلیسی، متقابل و همانندی سیا ةاست و بسته به نوع رابط

 شود. شده، فرضیة پژوهش تأیید می بنابراین، با توجه به مطالب گفته

ای، وجود  زایش خودآگاهی منطقهرسد با وجود پیوستگی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اف نظر می فرجام سخن آنکه به

های مهم و استراتژیک مانند سازمان سالك،  ای در قالب اتحادیه گرایی منطقه کدهای ژئوپلیتیکی مشترك، رشد هم

اتحادیة اوناسور، مرکوسور، اتحادیة آلبا، و سازمان آند، کشورهای این منطقه قدم در تثبیت روابط و تقویت صلح و ثبات 

ها از مدل تداومی خواهد بود. درنتیجه صلح، توسعة سیاسی  گذاشت و الگوی غالب روابط ژئوپلیتیک آنای خواهند  منطقه

درواقع، عبور امریکای التین از مرحلة و اقتصادی این مناطق بر ثبات ژئوپلیتیکی نظام پیرامونی و جهانی خواهد افزود. 

آفرینی مهم و شایان توجه این منطقه  ژئوپلیتیکی یعنی نقشبحران و گذار ژئوپلیتیکی و رسیدن به مرحلة تثبیت و تداوم 

 از ابعاد گوناگون بر تحوالت نظام جهانی.

 گزاریسپاس

تبیین الگوی روابط ژئوپلیتیک » عنوانبا سیاسی  جغرافیای رشتة دکتری رسالة از مستخرج فوق پژوهش اینکه به توجه با

 از ،استتهران  دانشگاه جغرافیایِ دانشکدة در «مدل راهبردی برای سیاست خارجی ایران ةامریکای التین و ارائ ةدر منطق

 .شود می گزاری سپاس دانشگاه پژوهشی معاونت
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 .پاپلی مشهد: ،کیتیژئوپل میمفاه و اصول، 111۲، محمدرضا نیا، حافظ .1

 جغرافیـای  ةرشـت  دکتـری  ةرسـال  ،(هنـد  ةقار شبه :یمورد ةمطالع) کیتیژئوپل مناطق در روابط یالگو نییتب، 1131، رضا پویان، پور حسین .3

 .مدرس تربیت سیاسی، دانشگاه

امنیتی این کشـورها بـا ایـاالت     -  گرایی نوین در امریکای التین بر مناسبات سیاسی ثیر چپأت ،1131احمد،  تاج و سندگل، ملک خسروی، .11

 .111-31 صص، 1۲ ش، ۹ رةدو ،(الملل روابط بین ةنام )پژوهش الملل بین روابط مطالعات ةنام ، فصلامریکا ةمتحد

 ،جهـان  یو اجتمـاع  یاسـ یمطالعات س ةنام فصل ،های پیش رو ها و چالش سالك؛ فرصت ،1131عبدالرضا،  ،محمدرضا و سیفی دهشیری، .11

 .۹۲۰-۹11 صص، ۹ ش ،۹ ةدور

 ،یالدیمـ  هفتاد ةفارس در ده جیخل ةمنطق در رانیا: مورد ینیدر حل و فصل منازعات سرزم یا نقش قدرت منطقه ،1111، حسین ربیعی، .1۹

 .مدرس تربیت سیاسی، دانشگاه جغرافیای ةرشت دکتری ةرسال

 هـای  پژوهش ةنام فصل ،الملل های روابط بین براساس نظریهگرایی در امریکای التین  تحلیل روند منطقه ،1131آبادی، الهام،  رسولی ثانی .11

 .11۹-1۲۷ صص، 11 ش، 1 س ،استیس راهبردی

 .1۷-۷صص ، 1 ش، 1 س ،یا منطقه یها پژوهش ةمجل از نزدیک، از دور، امریکای التین؛ ،1131حسن،  رضایی، .1۹

 زیتون سبز.: تهران ،(لی)برز جهان یکشورها یایجغراف ،1131سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  .1۲

 ای و سیاسـت خـارجی،   نظـام منطقـه   ة، مدل و تحلیل رابطـ 113۰نجمیه،  عیلی،اسیدجالل و پوراسم دهقانی فیروزآبادی، ؛حسین سلیمی، .1۰

 .۹۹-1صص ، 1 ش، 11 س ،کیتیژئوپل یالملل نیب ةنام فصل

و جایگاه آن در  ،ها حال ظهور )بریکس(: اهداف، توانمندیهای اقتصادی در  سازمان قدرت ،113۹رضا،  غالم آبادی، مهدی و ابراهیم سنایی، .1۷

 .۹1-1 صص، 1 ش، 1ة دور ،جهان یو اجتماع یاسیمطالعات س ةنام ، فصلالمللی نظام بین

 .۹3-۹۷ صص، ۹۲1 ش ،ها لیتحل و دادهایرو سیاست جهانی،ژئوپلیتیک امریکای التین و  ،1113محمدی، پریسا،  شاه .11

 .قومس :تهران ،یاسیس اییجغراف در دیجد های هینظر ،111۰، اهلل عزت ،عزتی .13

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1092
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 قـات یتحق ةنامـ  فصل دریای مازندران، ةموردی: حاشی ةبستر جغرافیایی تهدیدهای بیرونی مطالع، 1111حسن،  یداهلل و کامران، پور، کریمی .۹1

 .131-1۷3 صص، ۰۹ ش ،ییایجغراف

کشـورها   کیاسـتراتژ  ونـد یاثرگذار بـر پ  یها هلفؤم نییتب(؛ 113۷ پور، یداهلل و عزیزی، امیر حمزه و ربیعی، حسین و متقی، افشین ) کریمی .۹1

 .13-۹1، صص ۹1 ش ،سال هجدهم ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق، و عراق رانیا ؛یمورد ةمطالع

 .معاصر ابرار: تهران کاردان، عباسة ترجم ،یجهان کیتیژئوپل نظام ،111۷، سوئل کوهن، .۹۹

 .۹۲۹-۹۹۷ صص، 1 ، شیا منطقه یپژوهش ها ةنام فصل ، اهمیت ژئوپلیتیک امریکای التین،1131امیر،  نی تفرشی،یکوه .۹1

: تهـران  فیروزآبـادی،  دهقـانی  جـالل مـة  ترج ،(نینـو  یجهـان  در یساز تیامن) یا منطقه یها نظم ،113۲، پاتریک مورگان، و دیوید لیک، .۹۹

 راهبردی. مطالعات

 .سمت :تهران ،ییایجغراف استیس و یاسیس اییجغراف، 1111، پیروز ،مجتهدزاده .۹۲

 .سمت :تهران ،(یمجاز عصر در ها هینظر و میمفاه) کیتژئوپلی کارکرد و فلسفه، 1131، پیروز ،مجتهدزاده .۹۰

 و ،پاکسـتان  ایـران،  بـر  تأکیـد  آسـیا )بـا   غـرب  جنـوب  در مخدر مواد ژئوپلیتیکی های ، چالش111۲محمد،  حمیدرضا و غنجی، مدی،حم .۹۷

 .1۹1-31 صص، (1) پیایی 1 ش ،۹ س ،کیتیژئوپل یالملل نیب ةنام فصل افغانستان(،

ـ  الملـل(،  )جایگاه استراتژیک امریکای التین در نظام بین هویت و تمدن ، امریکای التین،1131رسول،  نوروزی، .۹1 پژوهشـی   -علمـی  ةمجل

 .111-33 صص، 1 ش ،یا منطقه یهاپژوهش

 دفتـر : تهران طیب، علیرضاة ، ترجمو توسعه تیامن ةندیآ و نو ییگرا منطقه، الف 1131، سونکل اوزوالدو، و اینوتای آندارش،؛ بوردن هتنه، .۹3

 خارجه. وزارت المللی بین سیاسی مطالعات

 طیـب،  علیرضـا  ةترجمـ  ،جهـان(  ةتوسـع  یبـرا  یجی)نتا ییگرا منطقه ةسیمقا، ب 1131، سونکل اوزوالدو، و اینوتای آندارش، ؛بوردن هتنه، .11

 .خارجه وزارت المللی بین سیاسی مطالعات دفتر: تهران

 مطالعـات  دفتـر : تهـران  طیب، علیرضاة ، ترجمنو ییگرا منطقه و ییگرا جهان، ج 1131، سونکل اوزوالدو، و اینوتای آندارش، ؛بوردن هتنه، .11

 خارجه. وزارت المللی بین سیاسی

فرهنگـی   ةسسؤم: تهران پور، علیرضا قربانة ترجم ،و توسعه ،حکومت است،یس ن،یالت یکایامر، 111۷، کالین ویاردا و هاروی اف، هوارد، .1۹

 المللی ابرار معاصر ایران. مطالعات و تحقیقات بین

امریکـای   ة، تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطق113۷علی،  اهلل و امیدی، عنایت یزدانی، ؛حسین غالم یوسفی کوپایی، .11

 .131-1۰1 صص، (۹1)پیاپی  1۹ ش، 1۹ س ،یاسیس دانشپژوهشی  -علمی ةنام دوفصل روندها و دستاوردها، التین؛
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