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تأیید نهایی1133/11/13 :

چکیده 
لفههای ژئوپلیتیکی از
سالهای اخیر در بیشتر مناطق جهان حاکی از آن است که عوامل جغرافیایی و مؤ 
وقایع  
دستیابی به اهداف و منافع ملی است.

شکلگیری کیفیت روابط بین کشورها برای 

بسترهای مهم و اثرگذار در 
ی -امنیتی آن دارای عوامل
چشمانداز سیاس 

از جملة این مناطق ،منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین است که 
آنها در شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی منطقه نهفته است.با توجه به چنین اهمیتی،
متعددی است که برخی از  
برآمدهاند کارکرد عوامل

ی-تبیینی درصدد 
نگارندگان در مقالة حاضر با ماهیت کاربردی و استفاده از روش تحلیل 
منطقهای را ارزیابی کنند .براساس

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بین واحدهای سیاسی امریکای التین در مقیاس 
مؤلفههای جغرافیایی و

نتایج این بررسی ،روابط ژئوپلیتیک در کشورهای امریکای التین عمدتاً تحت تأثیر 
ژئوپلیتیکی مختلفی چون عامل مجاورت ،تعداد همسایگان ،ژئوپلیتیک منابع ،ژئوپلیتیک گردشگری ،و
منطقهای حاکم بوده و

مسالمتآمیز در سطح 

اتحادیههای منطقهای قراردارد و تحت تأثیر همین عناصر روابط 
رویکرد غالبروابطژئوپلیتیکمنطقهبرمبنایالگویتعاملشکلگرفتهاست.دورنمایآیندهحاکیازآناست
بهعنوان رهبر منطقه ،قادر به تنظیم تعامالت پایدار و مدیریت
که کشورهای امریکای التین و خصوصاً برزیل  ،
نههای الزم
راهبردی است و همچنین ،با توجه به تجانس تاریخی -فرهنگی و آرام بودن فضای این منطقه ،زمی 
منطقهای فراگیر و مشترک فراهم است که تحت این شرایط منطقة مذکور بر وضعیت کنونی

برای ایجاد هویت 
خود ،که درحاشیةژئوپلیتیکیاست ،غلبه کردهوبهمرحلةیکپارچگی خواهدرسیدوالگویروابطژئوپلیتیکآن
مبتنی بر رابطة تداوم شکل خواهد گرفت و آن هم باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی منطقه و هماوایی بیشتر آن با
تحوالتنظامژئوپلیتیکپیرامونیوجهانیخواهدشد .


دواژهها:امریکایالتین،روابطژئوپلیتیک،عناصرژئوپلیتیکی،عواملجغرافیایی،منطقةژئوپلیتیک.
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مقدمه 
مؤلفههای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بهعلت پایداری بیشتر آنها در تأمین منافع ملی از جمله سرچشمههای اصلی کشمکش و
ستیز بوده و در نقطة مقابل آن در شکلگیری همکاریها و تعامل سازنده میان کشورها و مناطق مختلف ،از جمله امریکای
التین ،اثرگذارند .امریکای التین در موقعیت فعلی بهعنوان یک زیرسیستم مهم و پُراهمیت در مجموعه نظام جهانی مطرح
است .کشورهای این منطقه با درك این موضوع و برای رسیدن به موقعیتی ممتاز و اثرگذار در صحنة جهانی و مقابله با
قدرتهای هژمون با ایجاد اتحادیهها و سازمان منطقهای بهدنبال ایجاد سازوکارهایی برای رسیدن به این جایگاهاند .اگرچه
نهادسازیهای کنونی به آن درجه از استحکام نرسیدهاند که بتوانند منافع مشترك کشورهای منطقة امریکای التین را در نظام
ژئوپلیتیک جهانی ارتقا بخشند ،این اقدامات حرکتهای مثبتی در جهت کسب جایگاه تعیینکننده و تأثیرگذار در منطقه و نیز
حرکت بهسوی نظام مستقل تصمیمگیری و در حوزههای وسیعتر چشماندازی امیدوارکننده در کسب جایگاه مناسب برای
امریکای التین در نظام جهانی است .آنچه مهم است اینکه عناصر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی این منطقه نقش عمدهای در
شکلگیری نوع روابط در سطح منطقه ،ارتقای وزن ژئوپلیتیکی ،توسعهیافتگی ،ایجاد همگرایی ،تقویت صلح -امنیت
منطقهای ،و همچنین تقلیل تنش و منازعه بین کشورهای منطقه یا برعکس ایجاد شکاف منطقهای و زمینهسازی برای
دخالتهای سایر بازیگران فراهم میکند .چون پس از جنگ سرد و با استقالل پویشهای منطقهای نسبت به قبل ،سطح
منطقهای برای قدرتها و کشورها آشکارا به یک سطح تحلیل مجزا ،مهم ،و قابل تأمل در کنار سطوح ملی و جهانی تبدیل
شده است .با توجه به چنین ضرورتی ،سؤال اصلی تحقیق این است که مؤلفههای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکلگیری روابط
در امریکای التین کداماند؟ همچنین ،الگوی روابط ژئوپلیتیک امریکای التین در سطح منطقهای بر چه مبنایی استوار است؟
فرضیة پژوهش نیز بر این مبنا قرار گرفته است که بهنظر میرسد موقعیت جغرافیایی ،عامل همسایگان ،ژئوپلیتیک هویت،
ژئوپلیتیک گردشگری و اتحادیههای منطقهای از جمله عناصر مهم در شکلگیری روابط منطقة امریکای التیناند .همچنین،
الگوی غالب روابط ژئوپلیتیک در این منطقه متأثر از پیشینة تاریخی و شرایط استعماری منطقه و مقابله با قدرت هژمون و
نیز اثرگذاری مؤلفههای جغرافیایی و ژئوپلیتیک در سطح منطقهای عمدتاً تحت تأثیر روابط برزیل و آرژانتین بهعنوان دو
قدرت مهم منطقه بر مبنای الگوی تعامل شکل گرفته است.

مبانینظری 
روابطژئوپلیتیک

روابط ژئوپلیتیک روابـطی ا ست که بین کشورها و بازیگران سیاسی بر پایة ترکیب عناصر سیاست ،قدرت ،و جغرافیا شکل
امکانپذیر

میگیرد (حافظنیا .)1۰۹-1۰1 :111۲ ،روابط قدرت به شکلدهی مرز فضاهای مشارکتی ،آنچه در درون آنها
است ،و هویت گفتمانها کمک میکند (ویلیامز .)۹1۹ :۹11۷ ،آنچه در روابط ژئوپلیتیک تأثیرگذار و مشخصکننده است
ماهیت ،کیفیت ،و چگونگی دستیابی به منافع است که همواره نقطة هدف همة قدرتهاست و همه گونه روابط بر
مبنای آن تنظیم میشود (ربیعی .)۹1 :1111 ،در دورههای خاص ،روابط ژئوپلیتیکی گوناگونی در سطح منطقهای،
فرامنطقهای ،و جهانی ایجاد شده است .روابط ژئوپلیتیک بین بازیگران بهشکل سلطه و استیال ،تعامل و تعادل ،نفوذ،
رقابت ،تقابل ،و تداوم شکل میگیرد.
رابطةتعاملی 

رابطهای مبتنی بر برابری قدرت ،منافع ملی مشترك بین حداقل دو واحـد سـیاسی که لزوماً از برابری نسبی قدرت ملی و
وزن ژئوپلیتیک برخوردار نیستند (حسینپور پویان .)113 :1131 ،عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رابطة تعاملی ،ارتباط ،و
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مناسبات بین کشورها و قدرتها را به سمت همکاری و رابطة مسالمتآمیز هدایت میکند .نتیجه آنکه بنیانهای جغرافیایی
و ژئوپلیتیکی روابط بین بازیگران هماوایی زیادی پیدا کرده و آنها را به سمت تعامل و همگرایی بیشتر سوق میدهد.
رابطةتداوموثباتژئوپلیتیکی 

همچنین ،از دیدگاه نویسندگان مقاله ،الگویی از روابط ژئوپلیتیک را میتوان متصور بود که عمدتاً در سطح منطقهای
ظرفیت شکلگیری دارد .منطقهای که دورة گذار را سپری کرده و وارد مقطعی شده است که قادر به مدیریت بهینة روابط
منطقهای است .درحقیقت ،منطقه در این حالت از موقعیت بحرانی و انزوا خارج شده و براساس غلبة مؤلفههای همگرا در
حال حرکت و تکامل است که در حالت شدید این همگرایی به کمال ژئوپلیتیکی و خودآگاهی منطقهای منجر خواهد شد
و در این شرایط کشورهای منطقه قدم در یکپارچگی و تثبیت روابط خواهند گذاشت و مدل روابط ژئوپلیتیکی آنها از
تداوم و ثبات برخوردار خواهد بود.
رمقیاسمنطقهای 

مراحلایجادرابطةتداوموثباتژئوپلیتیکد

ـ زیرساخت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ممتاز؛ تجانس ساختاری :ویژگیهای مشترك جغرافیایی ،تاریخی ،تمدنی ،فرهنگی،
زبانی ،و نژادی و ...؛
ـ فقدان گسیختگی فضایی و جغرافیایی؛
ـ پیوستگی فرهنگی و اجتماعی؛
ـ کُدها و عالیق ژئوپلیتیکی مشترك؛
ـ کارکردهای مشترك :منابع انرژی (نفت) منابع معدنی و ( ...ایجاد وحدت اقتصادی)؛
ـ نیازهای متقابل که نوعی رهیافت همتکمیلی در حوزههای اقتصادی ،امنیتی ،و  ...ایجاد کند (وابستگی متقابل ژئوپلیتیکی)؛
ـ موقعیت ژئوپلیتیکی قدرت برتر و نقش کلیدی رهبر منطقه در ایجاد همگرایی؛
ـ ایجاد حالت موازنة قوی بین کشورهای منطقه؛
ـ بلوغ و خودآگاهی منطقهای.
دو عنصر مهم در ایجاد همگرایی و برقراری صلح و ثبات منطقهای در امریکای التین عبارتاند از :وابستگی متقابل
اقتصادی و همگرایی سیاسی؛ که نقش اصلی را در ترویج منافع متقابل و نیز کمک به صلح و ثبات منطقه دارند.
همگراییاقتصادی

همگراییسیاسی
وابستگیمتقابل
ارادۀسیاسیتوسعةروابطمسالمتآمیز

انسجامویکپارچگی

تحکیمصلحوثباتمنطقهای

وابستگیمتقابلکشورهاوثباتمنطقهای 

نمودار.9

(تدوینوتنظیم،نویسندگان )991۱:
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شایان ذکر است منظور از رابطة تداومی همیشگیبودن روابط بین کشورهای منطقه نیست ،بلکه پایداری بیشتر آنها
در قیاس با سایر الگوهای روابط ژئوپلیتیکی است .نایلآمدن به این شرایط و بهرهبرداری از مواضع استراتژیک یکسان
مستلزم بلوغ و خودآگاهی منطقهای است .در این امرِ مهم نقش بازیگران سیاسی منطقه ،دستگاه دپیلماسی ،و جایگاه
نخبگان -روشنفکران حائز اهمیت است.
ساختارروابطژئوپلیتیکمنطقهای 


سـاختار روابـط ژئوپلیتیک منطقهای بین اجزا و دولتهای نظام تابعی از جایگاه و منزلت ژئوپلیتیک آنها در منطقه و سطح
قدرت مـلی آنها نـسبت به یکدیگر است (حافظنیا و کاویانی راد .)11۹ :1111 ،یک چهرة عمومی از قدرت که در آن فرض
میشود رقابت بر سر منافع است؛ چهرة دوم قدرت ورود برخی از منافع و بازیگران است؛ چهرة سوم قدرت از طریق
درونیسازی یا از طریق تسلط بر ایدئولوژیها ،ارزشها ،و اشکال رفتاری و آنچه ممکن است اشکال نامرئی قدرت نامیده شود
شکل میگیرد (ویلیامز .)۹1۷ :۹11۷ ،مناطقْ عرصههایی هستند که در آنها گاه رقابت انجام میگیرد و گاه منافع ملی کشورها
به هم میگراید و همین کنترل آنها را بر نیروهای جهانی افزایش میدهد (هتنه و همکاران1131 ،ب .)۰1 :مناطق را مـیتوان
بهصورت الگوهای روابـط و تعـامالت در داخـل یـک ناحیة جغرافیایی تصور کرد که از درجهای نظم و ترتیب و انسـجام
برخـوردار اسـت؛ بـه گونـهای کـه تغییر در یک منطقه بر سایر نقاط نیز تأثیر مـیگذارد (لیک و مورگان .)13-۹1 :113۲ ،نظام
منطقهای در درجة اول محصول چگونگی تعامل قدرتهای بزرگ یک منطقه با یکدیگر است .رفتاری که قدرتهای یک
منطقه با یکدیگر دارند متفاوت از رفتاری است که با دولتهای ضعیفتر دارند (سلیمی و همکاران .)۰ :113۰ ،نوع نظام سیاسی،
اهداف و تاکتیک قدرتهای موجود ،نفوذ و دسترسی قدرتها ،نحوة تقسیم منابع منطقهای از مهمترین عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک
منطقهای است (ربیعی .)۲1 :1111 ،سوئل کوهن منطقة ژئوپلیتیک را دومین سطح از ساختار ژئوپلیتیک میداند و بر آن است
که بیشتر مناطق زیر بخشهایی از قلمروهای ژئواستراتژیکاند (کوهن .)۹1 :۹113 ،ضرورتهای مشترك در سطح منطقة
مشخص جغرافیایی به پیدایش فرایند همگرایی و یکپارچگی کمک میکند و کشورها از بخشی از اقتدار و حاکمیت خود چشم
میپوشند و آن را به مدیریت سطح منطقهای تفویض میکنند (گلدشتاین.)۹۹۷ :1333 ،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی است و از نوع روش با اصالت تحلیلی -تبیینی است .شیوة جمعآوری دادهها بهصورت
منابع کتابخانهای (کتب ،رسالهها ،مقاالت) است و نیز برخی اطالعات از اینترنت گردآوری شده است و به شیوة کیفی و
استنباطی تجزیه و تحلیل شده است .در پایان هم مبتنی بر استنتاج عقالنی به نتیجهگیری و ارائة مدل روابط تعاملی و
الگوی تداومی در منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین اقدام شده است.

منطقةموردمطالعه 
امریکای التین شامل کـشورهایی در امریکای شمالی ،مرکزی ،کارائیب ،امریکای جنوبی است؛ مناطقی که زبان رایج
آنها اسپانیولی و پرتغالی است درواقع ،کشورهای امریکای جنوبی ،امریکای مرکزی ،حوزة دریای کارائیب ،و مکزیک در
امریکای شمالی از منظر تاریخی و فرهنگی به منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین تعلق دارند.
کشورهای اصلی و مستقل این منطقه که تعداد آنها  ۹1کشور است که شامل دوازده کشور در امریکای جنوبی،
هفت کشور مستقل در امریکای مرکزی ،یک کشور در امریکای شمالی ،و چهار کشور مستقل در حوزة دریای کارائیباند.
این کشورها عبارتاند از:
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ـ کشورهای امریکای جنوبی :آرژانتین ،اکوادور ،اروگوئه ،برزیل ،بولیوی ،پاراگوئه ،پرو ،سورینام ،شیلی ،کلمبیا ،گویان ،ونزوئال؛ 
ـ امریکای مرکزی :السالوادور ،پاناما ،کاستاریکا ،گواتماال ،هندوراس ،نیکاراگوئه؛
ـ امریکای شمالی :مکزیک؛
ـ کشورهای حوزة دریای کارائیب :کوبا ،دومینیکن ،جامائیکا ،هائیتی.
همچنین ،در منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین برخی کشورها و جزایر کوچک و غیرمستقل وجود دارند که عبارتاند از:
ـ کشور گویان فرانسه در امریکای جنوبی؛
ـ کشور بلیز 1در امریکای مرکزی؛
ـ جزایر فالکلند( ۹مالویناس) در محدودة امریکای جنوبی (در جنوب اقیانوس اطلس جنوبی)؛
ـ کشورها و جزایر وابستة حوزة دریای کارائیب :1ترینیداد و توباگو ،باربادوس ،پورتوریکو ،دومینیکا ،باهاما ،گرانادا،
سنت لوسیا ،سنت وینسنت و گرنادین ،سنت کیتس ونویس ،سینت یوستیشس ،مارتینیک ،مونتسرات ،سن بارتلمی و
سنت مارتین فرانسه ،جزایر تورکس و کایکوس ،جزایر کیمن ،آنتیگوا و باربودا ،گوادلوپ ،آنتیل ،جزایر ویرجین ،جریزة اروبا
همراه جزایر کوراسائو ،بونیر ،و سابا متعلق به کشور هلند.
امریکای التین در چند سدة اخیر ،بهویژه پس از دورة استقالل ،از دکترین مونرونه تا بحران موشکی کوبا ،به لحاظ
دارابودن موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ،همواره در شرایط و ساختارهای مختلف نظام بینالملل ،موازنة قوا،
نظام دوقطبی و نظام تکقطبی مورد توجه قدرتهای بزرگ جهان قرار گرفته است (یوسفی کوپایی و همکاران:113۷ ،
 .)1۰۰هنوز فضاها و مناطق جغرافیایی در ایجاد قدرتهای منطقهای و جهانی نقش اساسی دارند .درواقع ،این صحنة
ژئوپلیتیک است که به یک بازیگر و قدرت سیاسی فرمول و نوع استراتژی را توصیه میکند (کالینز .)۹31 :1331 ،این
منطقه با داشتن ذخایر وسیعی از منابع طبیعی میتواند بهعنوان یک قدرت جهانی اقتصادی در ردیف کشورهای اروپایی
سهمی بزرگ از بازارهای جهانی را داشته باشد(پور پشنگ.)۹۹:111۷ ،
برخـورداری از منـابع غنـی معـدنی و طـبیعی در کـنار موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه امریکای التین را به یکی از
منـاطق مهـم و راهبردی در عرصة بینالملل تبدیل کرده است (دهشیری و سیفی .)۹1۹ :1131 ،از دهة  1311این منطقه
توسعة اقتصادی را آغاز کرد و پس از جنگ جهانی دوم توسعة صنایع داخلی برای تولید کاالهای وارداتی آغاز شد و زیربنای
اقتصادی این منطقه را دگرگون کرد (مجتهدزاده .)۹1۹-۹1۲ :1131 ،بهطور کلی ،امریکای التین در تنوع صادرات پیشرفت
کرده است .متنوعترین کشورها برزیل ،مکزیک و کمترین تنوع در منطقة آند است (دولین و همکاران.)۹۹ :۹111 ،
برزیل کلید یکپارچگی قارهای است و آشکارا قدرت مسلط در امریکای جنوبی و یکی از قدرتهای منطقهای مهم
در جهان است (کوهن .)۷13 :111۷ ،امریکای التین از مناطق استراتژیک و مهم جهان است .این منطقه با توجه به
پتانسیلهای بسیار باالی اقتصادی ،استراتژیک ،ذخایر زیرزمینی ،اهمیت سیاسی و امنیتی دارای موقعیت ویژهای است و

 .1البته ،کشور بلیز به استقالل دسته یافته ،ولی هنوز نظام پارلمانی این کشور تابع بریتانیاست.
 .۹جزایر فالکلند در اختیار انگلستان است ،ولی آرژانتین ادعای مالکیت بر آن دارد ،لذا از منظر آرژانتینیها نام واقعی این جزایر مالویناس است.
 .1شایان ذکر است برخی از این کشورها وسعت و جمعیت زیادی ندارند ،مانند کشور باربادوس .بنابراین ،نقشآفرینی خاصی در تحوالت ژئوپلیتیک منطقة
امریکای التین ندارند ،بلکه بیشتر از جنبههای گردشگری و طبیعتگردی حائز اهمیتاند .همچنین ،بیشتر این کشورها و جزایر واحدهای سیاسی مستقلی
نیستند و در اختیار قدرتهای بزرگاند ،مانند پورتوریکو که متعلق به کشور امریکاست یا جزایر کیمن ،ویرجین ،و  ...در اختیار بریتانیاست .بنابراین ،هویت
جداگانهای از منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین دارند ،ولی برای اینکه صرفاً از منظر مکانی و جغرافیایی در منطقة امریکای التین قرار دارند به آنها اشاره شد.
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این امر آن را به منطقهای جذاب و دارای اهمیت فراوان برای همة کشورها بهویژه قدرتهای بزرگ تبدیل کرده است
(ارغوانی پیرسالمی و همکاران .)11۹ :113۹،دالیل عمدة اهمیت استراتژیک امریکای التین عبارتاند از :الف) تغییرات
آب و هوا؛ ب) امنیت انرژی؛ ج) جهانیشدن و تجارت آزاد در دنیا .امریکای التین مولد عمدة غذا و محصوالت کشاورزی
در جهان است و انبار غذای جهان بهشمار میرود (شاهمحمدی.)۹1-۹۷ :1113 ،

نقشة.9کشورهایمنطقةامریکایالتین 



(ترسیموتدوین،نویسندگان )991۱:

امریکای التین دارای دو منطقة استراتژیک عالی است :حوضة کارائیب و مثلـ بولیـوی .ایالـتهـای شـمالی ونـزوئال،
کلمبیا ،و گویان از لحاظ تاریخی بهواسطة آند و آمازون از بقیة امریکای جنوبی جدا شده بودند و بخشـی از حوضـة کارائیـب
بودند (ویپل .)1۰1 :۹11۹ ،مزایای ویژه برای منطقة امریکای التین شامل ظرفیت تولیـد غـذا ،تولیـد انـرژی ،و داشـتن آب
فراوان است (پرسکوت .)11 :۹11۹ ،در کشورهای امریکای التین ،برزیل ،آرژانتین ،شیلی ،و مکزیک پیشرفتهتـرین کشـورها
بهشمار مـیآیند .آرژانـتین ،برزیل ،و مکزیک بهدلیل بـرخورداری از مـنابع طــبیعی بسـیار موقعیـت خـوبی دارنــد (اسـعد،
 .)۷1 :1131برزیـل پیشـرفتهای چشمگیری در زمینة فناوری هـستهای داشـته اســت ،امـا فقـط بــه ایــن دلیــل کــه
امریکای جنوبی قرارداد منع تولید سالحهای هستهای را امضا کـرده .بـا ایـن حـال ،برزیــل در ایــن ســالهــا همیشــه
جــزو کـشورهایی بوده که در آستانة رسـیدن بـه سـالح هسـتهای تلقـی مـیشـود (سـنایی و ابـراهیمآبـادی.)1۹ :113۹ ،
اقتصادهای امریکای التین بیشتر به سمت مشاغل حرفهای ،صنعت ،خدمات ،تولیـد ،توریسـم ،معـدن ،و کشـاورزی صـنعتی
گرایش پیدا کردهاند .این تغییرات کارآفرینی ،فرصتها ،و پویایی بیشتری را برای اقتصادهای منطقه همـراه مـیآورد (هـوارد
جی و هاروی اف .)۰1 :111۷ ،امریکای التین بهدلیل داشتن منابع غنی کشاورزی و معدنی بسیار شناختهشده است و بهطـور
سنتی به آنها وابسته است .ایدئولوژی همچنین نقش متمایزکنندة مهمی در توسـعة اقتصـادی منطقـه ایفـا کـرده اسـت .از
بسیاری جهات این رویکرد ایدئولوژیک به توسعه گرایشی قوی به رشد درونی را تقویت کرد (آلسون.)۰۲-۰۷ :۹111 ،
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بحثویافتهها 

روابطژئوپلیتیکدرامریکایالتین 

اواخر دهة  13۷1و اوایل  1311دورة چندپارچگی و انزوای شدید میان کشورهای امریکای التین بود .در نبود هر گونه
ارادة سیاسی مشترکی ،هم در میان کشورهای التین هم میان آنها و جهان صنعتی غلبه با مناسبات دوجانبه بود.
کشورهای امریکای التین اغلب احساس میکردند که واشنگتن آنها را در چارچوب سازمان دولتهای قارة امریکا به
بازی گرفته است (هتنه و همکاران1131 ،الف .)1۲3 :تحوالت چند دهة اخیر امریکای التین نشان داد جایگاه ایـن
منطقه به گونهای است که غفلت از آن موجب برهمخوردن نظم جهانی میشود (نوروزی .)111 :1131 ،این منطقه
درصدد است بدون حضور ایاالت متحدة امریکا همگرایی منطقهای را تقویت کند و در دفاع از دموکراسی ،تقویت اقتصاد
مـنطقه ،جـلوگیری از کودتا ،و بیثباتی گام بردارد (رضایی.)11 :1131 ،
باوجوداین ،وضع اسفبار اقتصادی باع

نزدیکی کشورهای امریکای التین ،بهویژه برزیل ،مکزیک ،آرژانتین ،و برخی

کشورهای دیگر که در روابط خارجی از استقالل رأی بیشتری برخوردارند شده و هرچند وقت یک بار موجب رویارویی آنان با
هیئت حاکمة امریکا و اتخاذ سیاست خارجی عقالییتری شده است (سازمان جغرافیایی  .)11۷ :1131 ،شرایط رقابت و تحوالت
ژئوپلیتیک در امریکای التین تحت تأثیر ویژگیها و مشخصات جغرافیایی خاص آن قرار میگیرد .این عوامل جغرافیایی باع
پیدایش و شکلگیری روابط ژئوپلیتیکی بین کشورهای این منطقه با سایر کشورها در ابعاد مختلف شده است .با بررسی
شاخصهایی نظیر وسعت سرزمینی ،میزان جمعیت ،توسعة سیاسی ،رشد اقتصادی ،و  ...میتوان تقسیمبندی از وزن ژئوپلیتیکی
(ساختار قدرت) در امریکای التین و رتبهبندی کشورهای منطقه ارائه داد که این ساختار در شکل ذیل نشان داده شده است:
جدول.9ساختارقدرتدرامریکایالتین 

(تدوینوتنظیم،نویسندگان )991۱:
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شایان توجه است این ساختار نامتوازن و دینامیک است و از دگرگونی و پویایی برخوردار است و کشورهای منطقه با
اتکای به پیشرفت و توسعة خودشان میتوانند موقعیت فعلی خود را ارتقا بخشند و در سطوح باالتری قرار بگیرند.
عواملجغرافیاییومؤلفههایژئوپلیتیک 


نوع روابط کشورها و قدرتها با یکدیگر تا میزان زیادی براساس شرایط جغرافیایی و واقعیتهای ژئوپلیتیک استوار است.
شکلگیری روابط ژئوپلیتیک در منطقة امریکای التین در مقیاس منطقهای نیز متأثر از یک سری عناصر جغرافیایی و
متغیرهای ژئوپلیتیکی است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
عواملجغرافیایی 

جغرافیا به هویت و تاریخ حکومتهای ملت پایة تجلی خاصی بخشیده و به توسعة سیاسی و اقتصادی آنها کمک کرده
یا مانع پیشرفت آنها شده و نقش مهمی در مناسبات بینالمللی آن حکومتها ایفا کرده است (گریفیتس و همکاران،
 .)1۹1 :۹11۹اساس و بنیان همة استراتژیها بر مفاهیم و عوامل جغرافیایی قرار دارد (عزتی .)1۹1 :111۰ ،مؤلفههای
جغرافیایی مهم و مؤثر در شکلگیری روابط عبارتاند از :الف) موقعیت جغرافیایی و راهبردی؛ ب) عامل مجاورت؛ ج)
تعداد همسایگان.
موقعیتجغرافیاییوراهبردی 

یکی از موقعیتهای جغرافیایی قرارگرفتن در موقعیت حایل است .از مهمترین کارکردهای فضاهای حایل حفظ منافع
قدرتهای بزرگ در عرصة جهانی و منطقهای است (احمدی نوحدانی .)1۷۹ :113۹ ،کشورهای اروگوئه ،پاراگوئه ،و
بولیوی در موقعیت حایل بین قدرتهای بزرگ منطقه ،برزیل و آرژانتین قرار دارند .آنها بهعنوان «کشورهای حایل» بین
همسایگان قدرتمندتر خود نقش مهمی ایفا کردهاند .حضور آنها میتواند از بروز بحران مستقیم و درگیری بین
دولتهای قدرتمند جلوگیری کند (ویپل.)1۰1 :۹113 ،

نقشة.5کشورهایحایلدرمنطقةژئوپلیتیکامریکایالتین
(ترسیموتدوین،نویسندگان )991۱:
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موقعیت حائل در شرایط ضعف قدرت رقابت قدرتهای پیرامونی و سلب استقالل سیاسی کشور را همراه دارد
(حافظنیا .)۹۷1 :111۲ ،نقش کشور یا مناطق میانگیر در رقابت قدرتها برای سلطه بر جهان یا مناطقی از جهان
انکارناپذیر است (مجتهدزاده .)۷1 :1131 ،سرانجام ،شرط محاصرة سرزمین فقط در پاراگوئه و بولیوی وجود دارد که
عملکرد لجستیکی ضعیف آن بهوضوح با توسعة اقتصادیِ کم همراه است (باربارو.)۰1 :۹111 ،
بولیوی و پاراگوئه ،عالوه بر موقعیت حایل ،کشورهای محصور در خشکی نیز هستند و منبع خاصی از تنشهای
ژئوپلیتیکیاند ،زیرا بین کشورهای قدرتمند برزیل ،آرژانتین ،و شیلی قرار دارند (ویپل .)1۰1 :۹113 ،پاراگوئه و بولیوی ،که
محصور در خشکیاند ،بهناچار این شرایط جغرافیایی در شکلگیری روابط این کشورها با قدرتهای منطقهای اثرگذار
است و آنها را به پذیرش مسائلی وادار خواهد کرد که برخالف خواستة آنهاست.

نقشة.9کشورهایمحصوردرخشکیدرمنطقةژئوپلیتیکامریکایالتین 
(ترسیموتدوین،نویسندگان )991۱:

مجاورت 

شرایط ژئوپلیتیک در امریکای التین مبتنی بر تاریخ سیاسی دولتها و روابط بینالمللی آنها بوده است .ظهور دولتهای
مستقل از امپراتوریهای اسپانیا و پرتغال میراث جدی اختالفات و ادعاهای مرزی را بهجای گذاشت (ویپل.)1۰1 :۹113 ،
امنیت دولت -کشورها از نظر تهدیدهای پیرامونی ،از جمله تـابعی از تـعداد دولتهای همجوار است (کریمیپور و
کامران .)111 :1111 ،بدون تردید ،این نگرانی در خیلی از مسائل وجود دارد ،از بح صادرات و واردات کاال تا امنیت
منطقهای ،بحرانهای زیست محیطی و  ...لذا مؤلفة مجاورت خواسته یا ناخواسته در ایجاد ارتباط و شکلگیری الگوهای
مختلف روابط بین کشورهای همسایه اثرگذار است و کشوری میتواند از این روابط به مطلوب بهره ببرد که شناخت
واقعی و صحیحی از اوضاع پیرامونی خود داشته باشد .بنابراین ،پیشینة تاریخی ،اهمیت ژئوپلیتیک ،و مجاورت جغرافیایی
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کشورهای امریکای التین و علی الخصوص کشورهای حوزة امریکای مرکزی و دریای کارائیب با ایاالت متحده را شاید
بتوان از زمینههایی دانـست کـه کشورهای این منطقه را بهخصوص در سالهای اخیر به سمت و سوی منطقهگرایی و
یکـیشـدن سـوق داده است.
همسایگان 

هرچه تعداد همسایگان کشوری بیشتر باشد تمرکز و دلمشغولی دولت و شـهروندان بر مسائل امنیت ملی نیز بیشتر است
(کریمیپور و کامران .)111 :1111 ،قدرتهای منطقهای این فرصت را دارند که منافع ملی خود را به روشی مؤثر و در
ارتباط با همسایگان خود دنبال کنند (سلیمی و همکاران .)۰ :113۰ ،کشورهایی که بخشهای مهمی از قلمرو خود را از
مناطق مرکزی تولید و مصرف متمایز میکنند و به برقراری ارتباطات داخلی نیاز دارند (برزیل ،بولیوی ،کلمبیا ،شیلی ،پرو،
و پاراگوئه)،توسعة اقتصادی بهوضوح عاملی است که باالترین همبستگی را دارد (باربارو .)۰1 :۹111 ،تعداد و کیفیت
همسایگان از منظر توسعه یافتگی برای کشورها حائز اهمیت فراوان است .بنابراین ،قدرت ملی کشورهای همسایه در
شکلگیری روابط و پیشبرد منافع ملی کشورهای همجوار مهم است .همچنین ،داشتن همسایگانی با وزن ژئوپلیتیکی
باال ،اوضاع مناسب سیاسی ،اجتماعی ،و  ...در تأمین ثبات -امنیت منطقهای و توسعة منطقهای مؤثر خواهد بود.
مؤلفههایژئوپلیتیک 

ژئوپلیتیکمنابع 

منابع انرژی در سیاستهای بینالمللی نقش تعیینکنندهای پیدا کرده است و الگوهایی از رقابت ،همکاری ،تجاوز ،تعامل،
همگرایی ،و واگرایی را در عرصة بینالمللی و روابط کشورها و دولتها شکل داده است (حافظنیا .)11۹ :111۲ ،یکی از
منابع مهم برای کشورها ،خصوصاً در کشورهای امریکای التین ،ژئوپلیتیک و ترانزیت مواد مخدر است :گردش مالی تولید،
توزیع و انتقال مواد مخدر بعد از تجارت اسلحه بیشترین رقم را در جهان به خود اختصاص داده است؛ یعنی حتی از درآمد نفت و
انرژی بیشتر است .کشت خشخاش در این منطقه بهخصوص در کشورهای کلمبیا ،مکزیک ،و حتی بولیوی و پرو در دهة
آینده افزایش خواهد یافت (محمدی و غنجی .)111-3۲ :111۲ ،کشور پرو و بولیوی هم بهدلیل طالی مرغوبی که دارند
اهمیت یافتهاند .شیلی نیز به معدن مس معروف است .طال ،زمرد ،و قهوه نیز کاالهایی هستند که برای کلمبیا ثروت تولید
کردهاند .آرژانـتین ،برزیل ،و مکزیک بهدلیل بـرخورداری از مـنابع طـبیعی بسیار موقعیت خوبی دارنـد .در آرژانـتین و
مکزیک از میان منابع طـبیعی نـفت و گاز برای این کشورها ثروتزا شده است .برزیل هم به ام معادن معروف است (اسعد،
۷1 :1131ا) .ین منطقه منابع آبی مهمی دارد ،بهخصوص برزیل ،کلمبیا ،و پرو بیشترین آب موجود در منطقه را دارند .برزیل
دارای بیشترین حجم منابع آبی در امریکای التین است (آرانا .)1۲ :۹11۰ ،منطقة امریکای التین بهطور فزایندهای به منبع
اصلی کاالهای کشاورزی برای بازار جهانی تبدیل میشود و در نتیجه بر امنیت غذایی تأثیر میگذارد .به این ترتیب ،بهبود
مدیریت منابع در منطقه نویدبخش مزایای مهمی برای ساکنان جهان است .چون کشاورزی برای امنیت غذایی ضروری
است (باربارا و همکاران .)۷3 :۹11۹ ،در طی قرنها ،کشورهای امریکای التین از بابت داشتن منابع پیشتاز بودهاند :ونزوئال
(نفت) ،مس (مکزیک و شیلی) ،نیترات (شیلی) ،نقره (پرو و مکزیک) ،طال (برزیل) ،الماس (برزیل) ،و قلع -لیتیوم (بولیوی)،
همچنین بیشتر قهوة جهان در ارتفاعات حاصلخیز امریکای مرکزی پرورش یافته است .همچنین ،در این منطقه کشورهای
پُرجمعیتی مانند برزیل ،مکزیک ،و  ...وجود دارد ،لیکن ،ژئوپلیتیک جمعیت امریکای التین یکی از متغیرهای مهم در چرخة
قدرت فرامنطقهای و جهانی این منطقه در ابعاد گوناگون نظامی و اقتصادی خواهد بود و در ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی منطقه
و شکلگیری روابط کشورهای امریکای التین با سایر مناطق گیتی اثرگذار خواهد بود.
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بین روابط درونمنطقهای و میزان ثبات نظامهای سیاسی منطقهای ارتباط کـامالً مـستقیمی برقرار است .بدین معنی که
تشکیل جزیرة ثبات در دریاهای ناامن منطقهای ناممکن یا ناپایدار است .برعکس ،ناآرامی و بحرانزایی موردی در مناطقِ
باثبات دوام چندانی نخواهد داشت (کریمیپور و کامران .)111 :1111 ،رقابت بر سر کنترل نقاط حساس و استراتژیک نظیر
تنگهها و آبراهها در زمرة منازعات استراتژیک قرار میگیرد .کشمکش آرژانتین و شیلی بر سر کنترل تنگة ماژالن از جملة این
منازعات بهشمار میآید (کالینز .)۹31-۹1۷ :1331 ،کشورهای مدخل سرزمین کوچک و جمعیت اندکی دارند و غالباً در
میان مسیرهای دسترسی کلیدی قرار دارند .باهاما بهدلیل جایگاه کانونی در حوزة کارائیب ،مجاورت با ایاالت متحده،
دسترسی آسان به اروپای غربی و امریکای جنوبی ،و نیز آب و هوای مطلوب ،به مرکز جهانگردی ،خدمات مالی و
بانکداری خارجی ،مقر شرکتهای بینالمللی و متأسفانه تجارت مواد مخدر تبدیل شده است (کوهن.)11۹-111 :111۷ ،
برخی کشورها تالش میکنند تا فعالیتهای منطقی را با نقدکردن فرصتها فراتر از تجارت خودشان ،مانند تبدیلشدن به
سکوهای لجستیکی منطقهای ،توسعه دهند؛ این روند ممکن است در کشورهای کوچک (پاناما و اروگوئه) یا در کشورهایی
که دارای جریانهای تجاری بزرگ (برزیل ،آرژانتین ،و مکزیک) هستند مشاهده شود .سایر کشورهای بزرگ عالقة رو به
رشدی در عملکرد لجستیک در سطح ملی دارند (باربارو .)۲3 :۹111 ،در کل ،بیشتر کشورهای امریکای التین بهدلیل
موقعیت مناسب و نیز دسترسی به دریاها و اقیانوسها از جهات گوناگون تجاری -اقتصادی حائز اهمیتاند.
ژئوپلیتیکهویت 5

تشبیه نقش حوزة فرهنگی و اجتماعی در پیوند استراتژیک کشورها بهدلیل عمق اثرگذاری آنها در بدنة ملتها به «مالت»
شاید گزافه نباشد .گفته میشود به میزانی که بین کشورها در این حوزهها اشتراکات برقرار باشد ،درك مسائل و همگرایی
نیز بهتر امکانپذیر خواهد بود (کریمیپور و همکاران.)۹۷ :113۷ ،
امریکایالتین جوامع همگن بیشتری دارد و تفاوت زیادی در فرهنگ و مذهب ندارد .فرهنگ شهری محل مناسبی
در شکلگیری تاریخی امریکای التین بوده است ،بهویژه بهدلیل مهاجرتهای درونی و خارجی که آگاهی ملی منطقه را
شکل دادهاند (آلونسو و همکاران .)۹۰1-۹۲۹ :۹113 ،مهمترین عامل فرهنگ مشترك کشورهای امریکای التین است
که آنها را به یکدیگر پیوند میدهد( .کوهن.)۷1۷ :111۷ ،
نقش قدرت فرهنگ در تعیین روابط منطقهای نیز درخورتوجه است .بدون تردید ،بدون تفاهم فرهنگی شکلگیری
همکاری ،صلح ،و نظم منطقهای امکانپذیر نیست (جمشیدی و نقدی .)1۰ :113۰ ،یکی از عوامل انسجامبخش ملتها
در مسائل فرهنگی و هویتی استقاللطلبی و استعمارستیزی است که در تقویت اتحاد ملی و به تبع آن توسعه و پیشرفت
کشورها و ایجاد رابطه با جهان پیرامون تأثیرگذار است .این مورد در برخی کشورهای جهان سوم و همچنین منطقة
امریکای التین مصداق دارد.
ژئوپلیتیکگردشگری 

گردشگری بهشدت رو به گسترش بوده و سرنوشت کشورها ،روابط بینالملل ،و اقتصادهای ملی و جهانی را تحتالشعاع قرار
داده است (حافظنیا .)111 :111۲ ،روابط و نیازهای متقابل ملتها و کشورها در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،و گردشگری
امری بدیعی شده است و باع افزایش چشمگیر ارتباطات بین ملتها و دولتها و وابستگی متقابل آنها میشود (حافظنیا،
 .)1۷۷ :111۲در امریکای التین تعبیه و نهادینهسازی توسعة گردشگری از طریق یک روند همزمان یکپارچگی گردشگری
1. The Geopolitics of Access
2. Geopolitics of Identity
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منطقهای انجام گرفته است .گردشگری را میتوان بهعنوان نیرویی برای افزایش رقابتپذیری جهانی و افزایش تنوع اقتصادی
بهرسمیت شناخت .تسهیل و ترویج توسعة گردشگری در کل منطقه بهمنظور ادغام صنعت بهعنوان یک بخش استراتژیک در
هر کشور با هدف کمک به توسعة گردشگری در منطقه است .در بُعد منطقهای و بینالمللی سیاست توسعة گردشگری بهشدت
تحت تأثیر اهداف صنعت گردشگری قرار گرفته است .توسعة گردشگری و ادغام منطقهای را میتوان بهعنوان فرایندهای
تقویتکنندة متقابل مشاهده کرد (فرگوسن .)۲-۹ :۹111 ،در امریکای مرکزی ،مکانهای تاریخی و اقتصاد گردشگری در
جنگلهای استوایی ،که از تنوع فراوان گیاهی و حیوانی برخوردارند ،صنعت گردشگری را تقویت کردهاند (کوهن.)۹1۷ :111۷ ،
کارکردهای متنوع ژئوپلیتیک گردشگری در مقیاس منطقهای نتایج ذیل را در پی خواهد داشت:
ژئوپلیتیکگردشگری
همگراییمنطقهای
برقراریاتحادمنطقهای
توسعهوپیشرفتمنطقهای
صلحوثباتمنطقهای
ژئوپلیتیکگردشگریوتحکیمثباتمنطقهای 

نمودار.5
(تنظیم،نویسندگان )991۱:

بدون شک ،یکی از راههای این تحول ژئواکونومیک و همگرایی منطقهای -جهانی صنعت گردشگری است .گردشگری
با توجه به شرایط جهان امروزی واقعیت انکارناپذیری است و کشورهایی میتوانند از این صنعت بهرة کافی ببرند که
ارتباطات و تعامل مناسب با محیط پیرامون خود داشته باشند و فرهنگ گردشگری در جامعة خود را بهخوبی اجرا کرده باشند.
دنومنطقهگرایی 

جهانیش


روند جهانیشدنْ ملتهای دنیا را به سمت همگرایی منطقهای و جهانی کشانده است (حافظنیا و رزقانی.)1۲۹ :1131 ،
جهانیشدن و گسترش اقتصاد و بازار آزاد وابستگی متقابل کشورها و مناطق مختلف جهان را هـمراه داشـته است؛ در
چنین شرایطی ،کشورها با هدف مـقابله بـا جریان شتابان و کوبندة جهانیشدن و برای پیوستن به آن از راهبرد
منطقهگرایی سود میبرند .در این نگاه مـنطقهگـرایی و جهانیشدن نهتنها دو فرایند متضاد نیستند ،بـلکه مـکمل
یکـدیگرند و همدیگر را تغذیه و تقویت میکنند (تاوارس .)1۹-11 :۹11۹ ،رستاخیز منطقهگرایی هم نتیجه هم علت
روند جهانیشدن است .زیرا تغییرات ساختاری پدیدآمده در جهانیشدن تولید ،که برخاسته از پیشرفت فناوری است،
ترتیبات همگرایی منطقهای را ماندگارتر کرده است (هتنه و همکاران1131 ،ج .)۹۲1 :مسئلهای که دربارة روند
منطقهگرایی امریکای التین در این زمـینه حـائز اهمیت است این است که دولتهای این منطقه با منطقهگرایی خود
خواهان ایجاد وابستگی متقابل متقارن درونمنطقهای هستند که بتواند آنها را از وابستگیهای نامتقارن برونمنطقهای
بهویژه با امریکا رهـا کند (رسولی ثانیآبادی .)1۷1 :1131 ،یکی از مهمترین مؤلفههای منطقهگرایی امریکای التین در
زمینة سیاسی -امنیتی تالش در جهت کنترل خشونت و بیثباتی بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای اصلی کشورهای

شکلگیریروابطدرمنطقةژئوپلیتیکامریکایالتین

تبیینکارکردمؤلفههایجغرافیاییوژئوپلیتیکی


259

این منطقه است .خشونتهای داخلی و برونکشوری که نگرانی اصلی کشورهای این منطقه بهشمار رفته و در دهههای
اخیر کشورهای این منطقه سعی کردهاند تا کنترل درخورتوجهی بر مسئلة امنیت و خشونت داشته باشند.
جهانیشدن همة عرصههای حیات در امریکای التین را تحت تأثیر خود قرار داده است :فرهنگ (فیلم و تلویزیون)،
جامعه (هنجارهای رفتاری) ،سیاست (دموکراسی) ،و فراتر از همه اقتصاد .امریکای التین اکنون بخشی از اقتصاد بازار
جهانی را تشکیل میدهد (هوارد و هاروی اف .)۹1 :111۷ ،جهانیشدن نهتنها مهاجرت را گسترش داد ،بلکه به
یکپارچگی اقتصادی امریکای التین در نظام منطقهای و جهانی کمک کرد .رابطة بین مهاجرت ،شهرها ،و جهانیشدن
ماهیت متغیر ژئوپلیتیک امریکایالتین را نشان میدهد (آلونسو و همکاران.)۹۲1 :۹113 ،
چشماندازسیاسی-امنیتیمناطقجغرافیاییجهان

جدول.5
هایسیاسیمنطقهای 


نظام

چشماندازسیاسی-امنیتی(مقیاسجهانی) 


امریکای شمالی
اروپای غربی
اقیانوسیه
امریکای التین
آسیای شرقی
اروپای شرقی
جنوب آسیا
جنوب افریقا
خاورمیانه

آرام و باثبات ،فاقد بحران فعال
آرام و باثبات ،فاقد بحرانهای فعال ،واجد بحرانهای حلنشده
آرام و باثبات ،بحرانهای پراکنده و جزئی
آرام ،منزوی ،بحرانهای غیرفعال و محدود
باثبات مناسب ،دارای بحرانهای عمیق ،خفته و حلنشده
آرام و با ثبات نسبی ،در حال گذار
کمثبات ،با بحرانهای عمیق و حلنشده
نسبتاً ناآرام ،به سوی ثبات ،واجد اختالفات بالقوة درونی
بهشدت ناآرام ،بیثبات ،واجد بیشترین بحرانهای منطقهای داخلی و بینالمللی

یپوروکامران()9۱7:99۱0،تنظیم،نویسندگان )991۱:
(منبع:کریم 

بندیمنطقهای 


گروه

گروهبندی منطقهای پدیدة جدیدی نیست .طی چند قرن فرایندی است که دیدگاههای متفاوتی داشته است و توسط
بازیگران مختلف شکل گرفته و از الزامات مختلف پیروی میکند (تاوارس .)۹۹ :۹11۹ ،اولین شاخصهای پیشرفت در رابطهّ
با همگرایی و نمونههایی از کشورهایی که جریان تجارت بزرگی در امریکایالتین داشتند مکزیک ،برزیل ،و آرژانتین بودند.
آنها همچنین دارای بیشترین رشد اقتصادی بودند (پرسکوت .)۹1 :۹11۹ ،از مـهمترین نتایج این همگرایی عدم قبـول
پیمــان مـنطقة آزاد تجـاری امریکا از سـوی کـشورهای مهم منطقه و طرح جایگزینهای مـنطقهای نظیر طرح چاوز
معروف به اتحاد بولیواری برای امریکای التین موسوم به «طرح آلبـا» است (خسروی و سندگل .)11۷ :1131 ،آلبا یا
جایگزین بولیواری برای امریکای التین اتحادیهای اسـت بر پایة انگارههای سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی ضد
نئولیبرالیستی که با هـدف بـه چـالش کشـیدن سـلطة اقتصادی امریکا در منطقة امریکای التین و کارائیب و نیز مخالفت
بـا الگـوی بـازار آزاد ،در سال  ۹11۹و با ابتکار رؤسـای جـمهور ونزوئال و کوبا ایجـاد شـد و نیـز فراینـدی برای تعیین
سازوکار همگرایی و جهتدهی به همکاریهای منطقهای در امریکای التین و کارائیب است (خسروی و سندگل:1131 ،
 .)111اتحادیه یا سازمان سالك کـشورهای امریکای التین و کارائیب بزرگترین و جدیدترین اتحادیـه در میان کشورهای
امریکای التین است .این اتحادیـه ،کـه بـا حضـور همة کشـورهای منطقه بهجز امریکا و کانادا تشکیل شده ،زمینهساز
ایجـاد همکاریهای گستردة سیاسـی و اقتصادی در این منطقه است (دهشیری و سیفی .)۹1۰ :1131 ،از نـمونههایی دیگر
اتحادیههای منطقـهای که در طول سالهای اخیر مـیان کـشورهای منطقـه شکل گرفته میتوان به بـازار مشـترك
جنـوبی (مرکوسـور) ،اتحادیة کشورهای امریکای جنـوبی (اوناسـور) ،و جامعة آند اشاره کرد .به عبارت دیگر ،آنچه در
دهههای کنونی نظیر حاکمیت نسبی دموکراسی و برافتادن دیکـتاتوریهای نـظامی ،افـزایش امنیت ،و حرکت به سمت
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توسعه در منطقة امریکای التین اتفاق افتاده است جـایگاه این مـنطقه را در امنیت جهانی تغییر داده و امروزه این منطقه با
برطرفکردن بسیاری از معضالت و اختالفهای موجود میان کشورهای منطقه و تنشزدایی بـه سـمت کنش مسالمتآمیز
در چارچوب همگرایی منطقهای سوق یافته است؛ منطقهگراییای کـه مـیتوان مهمترین شاخصها و نمودهای آن را در
حوزههای مـختلف اقـتصادی ،سـیاسی ،امنیتی ،و فرهنگی مشاهده کرد (رسولی ثانیآبادی.)1۰۹ :1131 ،
الگویروابطژئوپلیتیکدرامریکایالتین 

کشورهای امریکای التین در پی آن هستند که از طریق فرایند توازنسازی قدرت منطقهای خود جلوی سلطه و دخالت
بازیگران مختلف در این منطقه را بگیرند تا بتوانند از طریق همبستگی و ادغام منطقهای مسیر پیشرفت ،صلح ،و ثبات خود را
فراهم کنند .چون بستر و شالودة اصلی تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای و یا برعکس علل ایجاد ثبات ،آرامش ،و تداوم امنیت
کشورها و مناطق در قرن بیستویکم بیشتر متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیکی آنهاست .امروزه ،رشد اقـتصادی
کـشورهای این حـوزه سـبب شد تا این منطقه نقش مهمی در نظام بینالملل ایفا کند .اشتیاق قدرتهای بزرگ همچون
امریکا ،اروپا ،و چـین و حتی کشورهایی نظیر ترکیه برای حضور در فعالیت در این منطقه نشان از ارتقای جایگاه و اثرگذاری
امریکای التین در مـعادالت جـهانی دارد (نوروزی .)1۹1 :1331 ،بسیاری از تحلیلگران و سیاستگذاران نرخ سریع ادغام
اقتصادی بین گروههای مختلف کشورهای امریکای التین را بیانگر کاهش تهدیدات امنیتی میدانند .روابط اقتصادی جدید
حتی در بین کشورهایی که در گذشته یکدیگر را رقیب میدیدند رو به رشد است .در صورت صحت این پیوندها ،نتایج روابط
غیرنظامی و نظامی بین ادغام اقتصادی و امنیت منطقه میتواند عمیق باشد (هیل و همکاران.)۹۹۹-۹۹1 :۹111 ،
در کشور پرو افزایش درآمد بودجهای باع ایجاد یک رشته اصالحات اجتماعی شد که به روند شکلگیری
ملت کمک کرد (کین و هاینز  .)۹۹3 :۹113 ،در مکزیک جنبش استقالل چرخش غیرمنتظرهای گرفت .در
اینجا تودههای مردم به جای آنکه از یکدیگر کناره بگیرند به مبارزه پیوستند و برای مدتی موفق شدند آن
را از یک مشاجرة خصوصی بین دو نفر از نخبگان به یک انقالب اجتماعی نوین تبدیل کنند (همان .)1۷1 :کشورهای
امریکای التین مناقشات و منازعات را بدون توسل به تهدیدات نظامی حل و فصل کردهاند (لیک و مورگان:113۲ ،
 .)۹11دربارة برزیل و آرژانتین تاریخهای آنها با رژیمهای نظامی که گاهی بیرحم بودند عالمتگذاری شده
است .بسیاری از این رژیمها بهعنوان دیکتاتور عمل کردند و این سلطه بر توسعة اقتصادی بهصورت منفی تأثیر گذاشت
(پرسکوت .)۹۹ :۹11۹ ،بیش از هشت جنگ در امریکای التین رخ داده است .در دهة  13۷1میالدی پرو و شیلی درگیر
یک مسابقة تسلیحاتی شدند .جنگ بین پرو و اکوادور که در سال 133۲به اوج خود رسید .جنگها در قرن نوزدهم
طوالنی بود ولی جنگهای قرن بیستم نمونههای محدودتری بودهاند .به هر حال ،امریکای التین در کنترل مناقشة
خشونتآمیز پیشرفت درخورتوجهی کرده است (لیک و مورگان .)۹۷1 :113۲ ،روابط کشورهای امریکای التین تقریباً
دوستانه است .آخرین جنگی که در این منطقه شکل گرفت بین کشورهای اکوادور و پرو در سال  133۲بود
) .)https://www.magiran.comکشورهای امریکای التین بهخوبی دریافتهاند که فقط از طریق همگرایی منطقهای
میتوانند بهترین پاسخ را به شرایط کنونی جهان ارائه دهند و ضمناً به مبارزة دستهجمعی با مشکالت آن منطقه نظیر
فقر ،حاشیهنشینی ،و نابرابریهای اجتماعی بپردازند ) .)https://www.magiran.comامریکای التین روند ادغام تجاری و
سیاسی را پشت سر گذاشته است .هر دو طرح افزایش تجارت درونمنطقهای از طریق تسهیل تجارت و اولویتدادن به
رویکردهای جغرافیای اقتصادی بهعنوان ابزاری برای تعمیق ادغام در سطح منطقه است (گرررو و همکاران.)1۷ :۹111 ،
امریکای التین دو سازمان تجاری بزرگ به نامهای «اتحاد اقیانوس آرام» و «مرکوسور» دارد که هر دو به پیشرفت
اقتصاد منطقه کمک شایانی میکنند .در هر صورت ،بخشهای دولتی و خصوصی در برخی کشورهای امریکای
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التین اخیراً درجهای از روابط حسنه را تجربه کردهاند و با یکدیگر همکاری میکنند .امریکای التین به عواملی در
موفقیت بخشهای دولتی و خصوصی نیاز دارد ،مانند توسعة بسیار خدمات مدنی ،اتحاد ،شفافیت ،ارزیابی منظم و
دقیق ،استراتژی ،کدهای رفتار و رویههای احتمالی برای اتحاد بازیگران دولتی و خصوصی (دولین و موگیالنسکی،
 .)1۷۹ :۹111وجود منابع فراوان آب شیرین این فرصت را برای کشورهای منطقة امریکای التین میدهد که با تشکیل
سازمان همکاری استراتژیک در همگرایی منابع آبی منطقه تحت عنوان اوپک آبی و با توجه به اهمیت عنصر آب نوعی
وابستگی برای سایر مناطق جهان ایجاد کنند و باع

شکلگیری روابط کارکردی و پیوندهای هیدرو پولیتیک-

ژئواکونومیک در کشورهای این منطقه خواهد شد .البته ،این مهم به فراست سیاستمداران کشورهای منطقه بستگی دارد.
حتی در دوران استعمار نیز وجه مشخصة روابط برزیل با همسایگانش را سازش و گسترش تشکیل میداد :سازش
بدین معنی که برزیل بهندرت وارد جنگ با همسایگانش میشد (هوارد و هاروی اف .)111 :111۷ ،بعد از دههها تنش و
سوءظن ،اکنون روابط بهتری بین برزیل و آرژانتین برقرار شده است ،میزان تجارت آنها به نسبت گذشته افزایش نشان
داده است که در این میان برزیل انواع گوناگون محصوالت کارخانهای را در قبال دریافت محصوالت کشاورزی صادر
میکند .نزدیک به یکچهارم از کاالهای صادراتی برزیل به امریکای التین در اواخر دهة 1311به آرژانتین ارسال شده
است (هوارد و هاروی اف .)1۹۲ :111۷ ،درمجموع ،روابط ژئوپلیتیک کشورهای امریکای التین متأثر از عواملی است که
در روابط بین واحدهای سیاسی منطقه بهخصوص قدرتهای منطقهای مانند برزیل ،آرژانتین ،و مکزیک وجود دارد و
بهطور کلی در چارچوب منابع همکاری و روابط مسالمتآمیز قابل بررسی است ،عناصری مانند وزن ژئوپلیتیک زیاد ،منابع
جغرافیایی همکاری (مجاورت -همسایگی) ،ژئوپلیتیک منابع ،ژئوپلیتیک هویت ،اتحادیهها و سازمانهای منطقهای و
کارایی مؤثر آنها در ایجاد همگرایی ،ژئوپلیتیک جهانیشدن و نسبت آن با تقویت منطقهگرایی ،غلبة عناصر همگرا ،
درجة باالی ثبات و امنیت منطقهای و  ...عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مهمی هستند که باع

شکلگیری روابط

ژئوپلیتیک این منطقه براساس رابطة تعاملی شده است .بر مبنای این رابطه عناصر همگرایی بر مؤلفههای واگرایی
چیرگی دارد .در شکل  ۹عناصر اثرگذار الگوی روابط تعاملی منطقة امریکای التین نشان داده است:



نقشة.7عواملمؤثردرایجادالگویتعاملیروابطژئوپلیتیکدرمنطقةامریکایالتین 
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چشماندازآینده 


دورنمای امریکای التین برای تبدیلشدن به یک منطقة ژئوپلیتیکی یکپارچه بهواسطة تقویت روابط میان برزیل و
آرژانتین امیدوارکننده بهنظر میرسد .ازسرگیری روابط میان برزیل و آرژانتین هماکنون توانایی برزیل برای رهبری به
سمت همگرایی و تضمین صلح و ثبات را تقویت میکند .احیای سریع اقتصادی آرژانتین هم برای اتحاد منطقهای مهم
ماست (کوهن.)۷13 :111۷ ،
برزیل و آرژانتین رقابت (تقابل) طوالنیمدت را کنار گذاشتند تا وارد یک رابطة تعاونی با نام برنامة انسجام اقتصادی
آرژانتین -برزیل شوند و نیز یک برنامة رسمی برای همکاریهای اقتصادی و سیاسی ایجاد شود .از دیدگاه سیاسی ،هدف
آنها تقویت رژیمهای دموکراتیک بود که در هر دو کشور و پس از دورههای طوالنی حاکمیت نظامی در اواسط دهة
 1311ظاهر شدند .در حوزة اقتصادی ،هدف توسعة تجارت دوجانبه بین دو کشور از طریق پروتکلهایی است که بر پایة
بخشی از محصوالت داخلی مانند کاالهای سرمایهای ،کشاورزی ،و بخش خودروسازی تأکید دارند .یکپارچهسازی
منطقهای نیز میتواند بهعنوان یک قطب قدرتمند برای جذب سرمایهگذاری خارجی و فناوری جدید به یک کشور کمک
کند .چنین هماهنگیهایی برای سرمایههای خارجی و هم داخلی و برای توسعه به بازارهای بزرگتر از طریق تعرفههای
معمول خارجی ،قواعد مبدأ ،و مقررات مربوط به محتوای محلی فراهم میکند که در صورت سوء استفاده چشمانداز
برندهشدن یا افزایش سهم بازار را حفظ میکنند .به این ترتیب ،اقتصادهای کشورهای در حال توسعه قادر به بهرهبرداری
از مزایای وابستگی متقابل جهانی از طریق انتقال خالص سرمایة جدید و تکنولوژی پیشرفته به کشور دریافتکنندهاند
(فریدن و همکاران.)131-11۰ :۹111 ،
بهبود وضعیت منطقه نیازمند همکاری کشورها برمبنایّ رقابت و نوآوری است .این استراتژی مبتنی بر توانایی منطقه
برای رقابت در اقتصاد جهانی است (پرسکوت .)1۲ :۹11۹ ،امریکای التین روند ادغام تجاری و سیاسی را پشت سر
گذاشته است .هر دو طرح افزایش تجارت درونمنطقهای از طریق اقدامات تسهیل تجارت و اولویتدادن به رویکردهای
جغرافیای اقتصادی ابزاری برای تعمیق ادغام در سطح منطقه است (گرررو و همکاران .)1۷ :۹111 ،این وابستگی متقابل
منطقهای امتیازات محسوس و عملی دارد که از همکاری بین ملتهای متصل به هم از لحاظ جغرافیایی نشئت گرفته
است (عزتی .)۷۹ :111۰ ،در مقطع کنونی ،مرکوسور یک بلوك منطقهای متشکل از آرژانتین ،برزیل ،پاراگوئه ،اروگوئه ،و
ونزوئالست .کشورهای شیلی ،بولیوی ،کلمبیا ،اکوادور ،و پرو نیز با آن در ارتباطاند .مکزیک و زالندنو نیز عضو ناظر این
بلوكاند .کشورهای منطقه در این آرزو هستند که با تحکیم و تعمیق روابط سیاسی ،امـنیتی ،و اقـتصادی مـابین
کشـورهای جنـوب ،در قـالبی واحد ،مدافع منافع دسـتهجمعـی کشـورهای امریکای التــین بـاشـند که مصـداق بـارز
آن ،بهویژه در اتحادیة اوناسور ،تجلی یافته اسـت؛ اتحادیهای کـه ریشـههای تـاریخی و ایدئولوژیکی آن را بـایـد در
تـفکـرات و اندیشـههای سـیمون بولیوار ،قهرمـان اسـتقالل امریکای التین ،جستوجو کرد .اوناسور بــا الگــوبـرداری
از اتحادیة اروپـا درصـدد یکپارچگی امریکای التین است (خسروی و سندگل .)11۹ :1131 ،امریکای التین به دو عامل
اساسی اقتصاد ملی براساس تواناییها و ظرفیتهای منطقهای و تعریف مستقل و بومی از امریکای التین به لحاظ
فرهنگی نیازمند است (پورپشنگ .)۹1 :111۷ ،مشخصة امریکای التین چشمانداز همزیستی و آمیختگی است .کشورهای
امریکای التین با تکیه بر منابع سرشار طبیعی مانند نفت و گاز ،منابع فراوان آب ،نیروی انسانی ،دسترسی به دریاها و
اقیانوسها ،موقعیت ژئواستراتژیک ،ظرفیت باالی گردشگری ،و دارابودن الهیات رهاییبخش و کسب استقالل با انعقاد
پیمانهای سیاسی ،نظامی ،فرهنگی میتوانند موجبات جلوگیری از دخالتها در امور کشورهای خود را توسط دولتهای
استعماری و غربی فراهم آورند تا در آینده شاهد رشد توسعه ،شکوفایی ،و استقالل واقعی باشند.
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دربارة امریکای جنوبی ،یک فرایند ادغام غنی در سراسر منطقه وجود دارد که تمدن اینکا و بسیاری از تمدنهای پیش از
آن توسعه یافتهاند .ادغام این جنبش بومی به سرزمینهای اکوادور ،کلمبیا ،پرو ،بولیوی ،شمال شیلی ،و آرژانتین میرسد.
بیش از پانصد سال است که استعمار اروپاییها نمیتواند این اتحاد تاریخی و جغرافیایی را از بین ببرد (بروکمان:۹111 ،
 .)۰1۹بنیانگذاران اصلی مرکوسور برزیل و آرژانتین با مدلسازی از روند شکلگیری اتحادیة اروپا در این آرزو هستند که با
تحکیم و تعمیق روابط اقتصادی مابین خود و سپس توسعة دامنة جغرافیایی فعالیت سازمان و پس از آن توسعة دامنة حوزة
کاری سازمان از اقتصادی و تجاری به سیاسی در قالبی واحد ترسیمکننده و مدافع منافع دستهجمعی کشورهای امریکای
جنوبی و امریکای التین باشند (پورپشنگ .)۲۲ :111۷ ،مرکوسـور در سال  1331مـیان کـشورهای برزیل ،آرژانـتین،
اروگـوئه ،و پاراگوئه با هدف آزادسازی تـدریجی تـجـارت در این مـنطقه رسماً ایجـاد شد .اعـضـای مـرکوسـور را باید
درحقیقت پیشگامان همگرایی منطقهای دانـست کـه در سـالهای گـذشته مـوفقیتهایی را بهدسـت آوردهانـد (خسروی و
سندگل .)11۷ :1131 ،نایلآمدن به این شرایط و بهرهبرداری از مواضع استراتژیک یکسان مستلزم بلوغ و خودآگاهی
منطقهای است .این خودآگاهی منطقهای باع خواهد شد کُدها و عالیق ژئوپلیتیکی مشترك مبنای ثبات و تداوم روابط
ژئوپلیتیکی و تعامالت اعضای منطقه قرار گیرد .از جمله مناطقی که استعداد و ظرفیت شکلگیری چنین روابطی را دارد
منطقة ژئوپلیتیک امریکای التین بهخصوص ناحیة امریکای جنوبی است .با توجه به توانمندیهای این منطقه از منظر
فرهنگی (ریشة استعماری و تاریخی مشترك اعضای منطقه ،دین ،و زبان یکسان بین اکثریت کشورهای منطقه) ،از منظر
هیدروپولیتیکی (طبق آمار و گزارشهای منتشرشده درصد زیادی از منابع آب شیرین دنیا از آن کشورهای امریکای التین
است) ،از منظر ژئواکونومیکی (فراوانی منابع انژری فسیلی و غیرفسیلی و سایر منابع استراتژیک ،بهطوریکه کشور ونزوئال
بیشترین منابع نفت جهان را دارد) ،از منظر استراتژیکی و جغرافیایی (دسترسی اکثریت کشورهای این منطقه به آبهای آزاد،
اقلیم مساعد و تنوع آب و هوایی ،زمینهای حاصلخیز و  )...این امکان را به این منطقه خواهد داد که اثرگذاری زیادی بر
اوضاع پیرامون خود و مسائل جهانی داشته باشد .از طرفی دیگر ،این امتیازات و نحوة استفادة بهینه از آنها مستلزم داشتن
ثبات و تداوم روابط مناسب بین کشورهای منطقه است .درحقیقت ،اگر خودآگاهی منطقهای ایجاد شود ،امریکای التین به
مرحلة یکپارچگی و تثبیت خواهد رسید آن هم باع کاهش انزوا و وابستگی ژئوپلیتیکی ،افزایش وزن ژئوپلیتیکی منطقه ،و
هماوایی بیشتر منطقه با تحوالت نظام ژئوپلیتیک پیرامونی و جهانی خواهد شد.
با تشکیل اتحادیة کشورهای امریکای جنوبی (اوناسور) و نقش بارز آن در همگرایی بهنظر میآید اتحادیة کشورهای
امریکای جنوبی در صورت نیل به اهدافش به یک منطقة مملو از صلح و اتحاد و توسعه در راستای پیشرفت مردم خود و
بهعنوان عاملی جهت همبستگی نهایی کشورهای امریکای التین مبدل خواهد شد ( .)https://www.magiran.comاین
اتحادیه دو ســازمان تجـارت آزاد «مرکوسور» و «جامعة آنـد» را بـا یکـدیگر در چـارچوب طـرح یکپـارچگی امریکای
جنوبی ادغام می کند (خسروی و سندگل.)113 :1131 ،
برزیل کلید یکپارچگی قارهای بوده و بهعنوان بزرگترین و قدرتمندترین کشور منطقه میتواند هویتی منطقهای برای
خود ایجاد کند .تحت این شرایط امریکای جنوبی خواهد توانست بر وضعیت کنونی خود ،که در حاشیة ژئوپلیتیکی است،
فائق آید و بهعنوان بخشی مهم در نظام ژئوپلیتیکی جهانی جایگاه خاصی برای خود تعریف کند .اگر برزیل در برنامههای
خود موفق شود ،بهعنوان رهبر توانمند کشورهای منطقه عمل کند ،تأثیر مهمی در سرنوشت سایر کشورها خواهد گذاشت.
تأکید مقالة حاضر نیز بر این نکته است که برزیل قادر خواهد بود چنین رهبری را بهدست آورد و محور وحدت امریکای
التین قرار گیرد .این تأثیر مهم و حیاتی میتواند حتی لقب هارتلند جدید را برای امریکای التین خصوصاً ناحیة امریکای
جنوبی به دنبال داشته باشد .مؤلفههای مهم الگوی رابطة تداومی و ثبات ژئوپلیتیک در نقشة  ۲نشان داده شده است:
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نتیجهگیری 

کشورهای امریکای جنوبی ،مرکزی ،حوزة دریای کارائیب و مکزیک در امریکای شمالی از لحاظ اعتبار موقعیت
جغرافیایی ،ریشههای تاریخی ،رهایی از سلطة استعمار ،گرایشهای سیاسی ،تعامالت فرهنگی ،ارتباطات اقتصادی به
منطقة امریکای التین تعلق دارند .بنابراین ،در قلمرو امریکای التین یک منطقة ژئوپلیتیک تشکیل شده است .بهعلت
آرامبودن منطقه و محدودیت مناقشات و بحرانهای غیرفعال و وجود محورهای اتصالی و پیوستگی جغرافیایی و
فرهنگی ،فضای حاکم بر آن از تنشها و روابط خصومتآمیز دهههای قبل فاصله گرفته و زمینه را برای تعامل و
مشارکت منطقهای فراهم کرده است و در سایة همکاریهای منطقهای و روابط سازندة قدرتهای منطقهای الگوی
تعاملی در بین واحدهای سیاسی منطقهای شکل گرفته است .آنچه مسلم است شکلگیری انواع روابط در مقیاس
منطقه ای بین کشورهای امریکای التین در بیشتر مواقع متأثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است .مؤلفههای مهمی
در شکلگیری این روابط نقش دارند که در پژوهش حاضر شناسایی شدهاند ،عناصری مانند موقعیت راهبردی ،ژئوپلیتیک
هویت ،ژئوپلیتیک گردشگری ،گروهبندی منطقهای ،و ژئوپلیتیک جهانیشدن .یکی از مهمترین این مؤلفهها ژئوپلیتیک
منابع و ژئوپلیتیک دسترسی است .امریکای التین دارای منابع عظیم نفت ،آب شیرین ،معدنی ،و  ...با دسترسی مطلوب و
کریدورهای مناسب است که وجود این منابع و ثروتها ،عالوه بر رشد اقتصادی منطقه ،با افزایش ارتباطات و توسعة
مناسبات ،کشورهای منطقه را قادر خواهد ساخت که با خودآگاهی و اتحاد منطقهای از امتیازات و فرصتهای موجود
بتوانند زمینه را برای تقویت سازوکارهای منطقهای و ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مناطق ژئوپلیتیکی و سرانجام با نظام
ژئوپلیتیک جهانی داشته باشند.
شایان ذکر است مدلهای مختلفی از روابط ژئوپلیتیک وجود دارد که بهشکل سلطه ،تعامل ،نفوذ ،رقابت ،تقابل ،و
تداوم شکل میگیرد .بررسی روابط ژئوپلیتیکی در امریکای التین بیانگر این نکته است که فضای موجود در امریکای
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التین از رابطة رقابتی سالهای گذشته عبور کرده و با اتکا بر عناصر جغرافیایی و مؤلفههای ژئوپلیتیکی خصوصاً با ایجاد
سازمانها و اتحادیههای منطقهای و نیز سازش قدرتهای مهم منطقهای به سمت همگرایی و رابطة تعاملی سوق یافته
است .کـشورهایی که دارای تقارن جغرافیاییاند غالباً مناطق ارتباط دوجانبه و چندجانبه را شکل مـیدهند و سـیاست
خارجی آنها بهشدت از همدیگر تـأثیر میپذیرد .هر چه ایـن تـقارن جغرافیایی بیشتر باشد اثرپذیری مـتقابل بـیشتر
است و بسته به نوع رابطة متقابل و همانندی سیاسی ،فرهنگی و هم تکمیلی اقتصادی همگرایی آنها باال میرود.
بنابراین ،با توجه به مطالب گفتهشده ،فرضیة پژوهش تأیید میشود.
فرجام سخن آنکه بهنظر میرسد با وجود پیوستگی جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی ،افزایش خودآگاهی منطقهای ،وجود
کدهای ژئوپلیتیکی مشترك ،رشد همگرایی منطقهای در قالب اتحادیههای مهم و استراتژیک مانند سازمان سالك،
اتحادیة اوناسور ،مرکوسور ،اتحادیة آلبا ،و سازمان آند ،کشورهای این منطقه قدم در تثبیت روابط و تقویت صلح و ثبات
منطقهای خواهند گذاشت و الگوی غالب روابط ژئوپلیتیک آنها از مدل تداومی خواهد بود .درنتیجه صلح ،توسعة سیاسی
و اقتصادی این مناطق بر ثبات ژئوپلیتیکی نظام پیرامونی و جهانی خواهد افزود .درواقع ،عبور امریکای التین از مرحلة
بحران و گذار ژئوپلیتیکی و رسیدن به مرحلة تثبیت و تداوم ژئوپلیتیکی یعنی نقشآفرینی مهم و شایان توجه این منطقه
از ابعاد گوناگون بر تحوالت نظام جهانی.

سپاسگزاری

با توجه به اینکه پژوهش فوق مستخرج از رسالة دکتری رشتة جغرافیای سیاسی با عنوان «تبیین الگوی روابط ژئوپلیتیک
در منطقة امریکای التین و ارائة مدل راهبردی برای سیاست خارجی ایران» در دانشکدة جغرافیایِ دانشگاه تهران است ،از
معاونت پژوهشی دانشگاه سپاسگزاری

میشود.



25۱

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،5تابستان9911



منابع
 .1احمدی نوحدانی ،سیروس ،113۹ ،الگویابی شخصیت سیاسی فضاهای جغرافیایی حایل ،مورد مطالعه :ایران ،رسالة دکتری رشتة جغرافیای
سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .۹ارغوانی پیرسالمی ،فریبرز؛ اسماعیلی ،مرتضی و بهزاد آقایی ،ابوذر ،113۹ ،امریکا و چالش قدرت در امریکای التین :مقایسة رویکرد ایران
و چین ،فصلنامة پژوهشهای راهبردی سیاست ،س  ،۹ش  ،1۲صص .1۹۹-3۲
 .1اسعد ،سهیل ،1131 ،فضای فرهنگی و اجتماعی امریکای التین :یکپارچه در ظاهر ،ماهنامـة زمانـه ،مؤسسـة فرهنگـی دانـش و اندیشـة
معاصر ،ش  ۹۲و  ،۹۰صص.۷1-۷1 :
 .۹پورپشنگ ،زهرا ،111۷ ،امریکای التین :نقـش و جایگـاه آن در آینـدة نظـام بـینالملل ،انتشارات دفتـر مطالعـات سیاسـی و بـینالمللـی
وزارت امور خارجه.
 .۲جمشیدی ،محمد حسین و نقدی ،فرزانه ،113۰ ،فرهنگ بهمثابة قدرت در روابط بـینالملـل (قـدرت فرهنـگ در برابـر فرهنـگ قـدرت)،
فصلنامة علمی -پژوهشی سیاست جهانی ،دورة  ،۰ش  ،1صص .۹1-۷
 .۰حافظنیا ،محمدرضا و رزقانی ،سیدهادی ،1131 ،چالشهای ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسالم ،فصلنامة پژوهشهای علوم انسانی ،ش
 ،11صص .1۲۹-113
 .۷حافظنیا ،محمدرضا و کاویانی راد ،مراد ،1111 ،افقهای جدید در جغرافیای سیاسی ،تهران :سمت.
 .1حافظنیا ،محمدرضا ،111۲ ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :پاپلی.
 .3حسینپور پویان ،رضا ،1131 ،تبیین الگوی روابط در مناطق ژئوپلیتیک (مطالعة موردی :شبهقارة هنـد) ،رسـالة دکتـری رشـتة جغرافیـای
سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .11خسروی ،ملکتاج و سندگل ،احمد ،1131 ،تأثیر چپگرایی نوین در امریکای التین بر مناسبات سیاسی -امنیتی این کشـورها بـا ایـاالت
متحدة امریکا ،فصلنامة مطالعات روابط بینالملل (پژوهشنامة روابط بینالملل) ،دورة  ،۹ش  ،1۲صص .111-31
 .11دهشیری ،محمدرضا و سیفی ،عبدالرضا ،1131 ،سالك؛ فرصتها و چالشهای پیش رو ،فصلنامة مطالعات سیاسـی و اجتمـاعی جهـان،
دورة  ،۹ش  ،۹صص .۹۲۰-۹11
 .1۹ربیعی ،حسین ،1111 ،نقش قدرت منطقهای در حل و فصل منازعات سرزمینی مورد :ایران در منطقة خلیج فارس در دهة هفتاد مـیالدی،
رسالة دکتری رشتة جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

 .11رسولی ثانیآبادی ،الهام ،1131 ،تحلیل روند منطقهگرایی در امریکای التین براساس نظریههای روابط بینالملل ،فصلنامة پژوهشهـای
راهبردی سیاست ،س  ،1ش  ،11صص .11۹-1۲۷
 .1۹رضایی ،حسن ،1131 ،امریکای التین؛ از دور ،از نزدیک ،مجلة پژوهشهای منطقهای ،س  ،1ش  ،1صص .1۷-۷
 .1۲سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،1131 ،جغرافیای کشورهای جهان (برزیل) ،تهران :زیتون سبز.
 .1۰سلیمی ،حسین؛ دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل و پوراسماعیلی ،نجمیه ،113۰ ،مدل و تحلیل رابطـة نظـام منطقـهای و سیاسـت خـارجی،
فصلنامة بینالمللی ژئوپلیتیک ،س  ،11ش  ،1صص .۹۹-1
 .1۷سنایی ،مهدی و ابراهیمآبادی ،غالمرضا ،113۹ ،سازمان قدرتهای اقتصادی در حال ظهور (بریکس) :اهداف ،توانمندیها ،و جایگاه آن در
نظام بینالمللی ،فصلنامة مطالعات سیاسی و اجتماعی جهان ،دورة  ،1ش  ،1صص .۹1-1
 .11شاهمحمدی ،پریسا ،1113 ،ژئوپلیتیک امریکای التین و سیاست جهانی ،رویدادها و تحلیلها ،ش  ،۹۲1صص .۹3-۹۷
 .13عزتی ،عزتاهلل ،111۰ ،نظریههای جدید در جغرافیای سیاسی ،تهران :قومس.
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 .۹1کریمیپور ،یداهلل و کامران ،حسن ،1111 ،بستر جغرافیایی تهدیدهای بیرونی مطالعة موردی :حاشیة دریای مازندران ،فصلنامـة تحقیقـات
جغرافیایی ،ش  ،۰۹صص .131-1۷3
 .۹1کریمی پور ،یداهلل و عزیزی ،امیر حمزه و ربیعی ،حسین و متقی ،افشین ( )113۷؛ تبیین مؤلفههای اثرگذار بـر پیونـد اسـتراتژیک کشـورها
مطالعة موردی؛ ایران و عراق ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هجدهم ،ش  ،۹1صص .13-۹1
 .۹۹کوهن ،سوئل ،111۷ ،نظام ژئوپلیتیک جهانی ،ترجمة عباس کاردان ،تهران :ابرار معاصر.

 .۹1کوهینی تفرشی ،امیر ،1131 ،اهمیت ژئوپلیتیک امریکای التین ،فصلنامة پژوهش های منطقهای ،ش  ،1صص .۹۲۹-۹۹۷
 .۹۹لیک ،دیوید و مورگان ،پاتریک ،113۲ ،نظمهای منطقهای (امنیتسازی در جهـانی نـوین) ،ترجمـة جـالل دهقـانی فیروزآبـادی ،تهـران:
مطالعات راهبردی.
 .۹۲مجتهدزاده ،پیروز ،1111 ،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :سمت.
 .۹۰مجتهدزاده ،پیروز ،1131 ،فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک (مفاهیم و نظریهها در عصر مجازی) ،تهران :سمت.
 .۹۷محمدی ،حمیدرضا و غنجی ،محمد ،111۲ ،چالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنـوب غـرب آسـیا (بـا تأکیـد بـر ایـران ،پاکسـتان ،و
افغانستان) ،فصلنامة بینالمللی ژئوپلیتیک ،س  ،۹ش  (1پیایی  ،)1صص .1۹1-31
 .۹1نوروزی ،رسول ،1131 ،امریکای التین ،هویت و تمدن (جایگاه استراتژیک امریکای التین در نظام بینالملـل) ،مجلـة علمـی -پژوهشـی
پژوهشهای منطقهای ،ش  ،1صص .111-33

 .۹3هتنه ،بوردن؛ آندارش ،اینوتای و اوزوالدو ،سونکل 1131 ،الف ،منطقهگرایی نو و آیندة امنیت و توسعه ،ترجمة علیرضا طیب ،تهران :دفتـر
مطالعات سیاسی بینالمللی وزارت خارجه.
 .11هتنه ،بوردن؛ آندارش ،اینوتای و اوزوالدو ،سونکل 1131 ،ب ،مقایسة منطقهگرایی (نتایجی بـرای توسـعة جهـان) ،ترجمـة علیرضـا طیـب،
تهران :دفتر مطالعات سیاسی بینالمللی وزارت خارجه.
 .11هتنه ،بوردن؛ آندارش ،اینوتای و اوزوالدو ،سونکل 1131 ،ج ،جهانگرایی و منطقهگرایی نو ،ترجمة علیرضا طیب ،تهـران :دفتـر مطالعـات
سیاسی بینالمللی وزارت خارجه.
 .1۹هوارد ،ویاردا و هاروی اف ،کالین ،111۷ ،امریکای التین ،سیاست ،حکومت ،و توسعه ،ترجمة علیرضا قربانپور ،تهران :مؤسسة فرهنگـی
مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ایران.
 .11یوسفی کوپایی ،غالمحسین؛ یزدانی ،عنایتاهلل و امیدی ،علی ،113۷ ،تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقة امریکـای
التین؛ روندها و دستاوردها ،دوفصلنامة علمی -پژوهشی دانش سیاسی ،س  ،1۹ش ( 1۹پیاپی  ،)۹1صص .131-1۰1
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