
 

 

 دیپلماسی رقابتی راهبرد و 

  التین  آمریکایهای بزرگ در  قدرت

 
  مسعود اسالمی

 بهنام دنیاجو

 چکیده
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 جستارگشایی
بتزرگ بتودا   هتای   داهد حضور و نفوذ قدرتهموارا های زمانی متفاوت  در برهه ینالت یکایآمر

ینوان کنشتگران   هب ها ییها و در مرحله آخر آمریکا ها، انگلیسی .پس شرتغالی ،ها ا.پانیاییا.تر 

دتوروی هتم از   رد ، در طتول دوران جنتس .ت   از .وی دیگرندر ا امتنفذ این منطقه دناخته دد

و حمایتت   ینالت یکایآمرچپ مارکسیستی در  های جنب خود برای ایجاد و تقویت  های تالش

 ،دتیلی  ،در کوبتا  ازجملهو  فروگذار نکردامپریالیستی در این منطقه  ضد های نهضتاز رهبران و 

را به یکی از  ینالت یکایآمرنیکاراگوئه و آرژانتین دامنه نفوذ خود را گسترش دادر این وضعیت، 

د و آن دو را در کتر آلود بین دو ابرقدرت درق و غرب تبدیل  مناطق مهم رویارویی و رقابت تن 

ه و ب دنبال شایان جنس .رده بکه  ضعیتیوتا آ.تانه جنس شی  بردر  کوباخالل بحران مودکی 

در  دیدیول بنیادین دد و معادالت جالملل دچار تح ه روابط بینصدر یرا.ا.ی دلیل تغییرات 

 خوردررقم منطقه 

و همچنتین   ینالتت  یکایآمررگ جهانی با منطقه زگسترش فزایندا روابط این چهار قدرت ب

نسبت به کشورهای این منطقه به دلیل الزامات نادی از  متحدا یاالتاتغییر در نگرش و یملکرد 

الگوی رقابت  های شایان جنس .رد و تحوالت .یا.ی و اقتصادی کشورهای این منطقه از مؤلفه

 -رودر در این میان شکتن بتا رویکترد اقتصتادی     های بزرگ در این منطقه مهم به دمار می قدرت

نظامی و اتحادیه اروشا با دیدگاا اقتصادی، فرهنگی و .یا.تی   -.یا.ی، مسکو با رویکرد .یا.ی

 اندر داکرکشورهای منطقه مذکور  اقدام به گسترش روابط خود با

هتای بلندمتدت و    کودد با صادرات محصتوالت صتنعتی، ایطتای وام    یبر این ا.اس، چین م

 یتازدا یالوا بر شیشبرد راهبرد اقتصادی خود، از نظر .یا.ی نیز تغییر دیدگاا  ،خرید مواد اولیه

در همچنین چین با ا.تفادا از نفتوذ  کنتعقیب  ،اند کشور التینی که تایوان را به ر.میت دناخته

 (1)«.تمت آ.تیا  چترخ  بته   »شی شا.تخ بته .یا.تت مو.توم بته      در  ینالت یکایآمرخود در 

هتای   دلیل رقابتت ه ر رو.یه نیز با.تو تحرکات این کشور در دریای چین جنوبی  متحدا یاالتا

اوکتراین و   ازجملته ویتژا تحتوالت اخیتر در روابتط ختود بتا همستایگان )        هبت  ،دیرینه با آمریکتا 

شیرامونی خود بودا و در این را.تا .عی در  دنبال جبران حضور آمریکا در مناطقه گرجستان( ب

برای بسط حضتور   ینالت یکایآمرگرای منطقه  کشورهای چپ توان و ظرفیتا.تفادا بیشینه از 

های فرهنگی و اقتصتادی ختود .تعی بتر      ظرفیتنظامی خود داردر اتحادیه اروشا نیز با توجه به 

دن کشتورهای ایتن   کرهمستو  لته ازجم ینالتت  یکایآمرکسب منافع اقتصادی و .یا.ی خود در 

المللتی همچتون مبتارزا بتا متواد ممتدر، مستائل         منطقه با مواضع خود در قبال موضویات بین

در شا.خ به حضور رقبای .نتی خود در  متحدا یاالتاالمللی داردر  و نهادهای بین محیطی یستز
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جملته   از آن به طیف و.یعی از اقدامات .یا.ی و اقتصادی د.ت زدا ا.تت کته   ینالت یکایآمر

توان به تالش برای درگیرکردن چین و رو.تیه در منتاطق شیرامتونی ختود، امضتا و اجترای        می

 درکر.ازی روابط با کوبا و نظایر آن ادارا  قرارداد ترانس شا.یفیک، یادی

هتای   های .یا.ی، اقتصتادی، فرهنگتی و نظتامی قتدرت     یند کن  و واکن ااز مجموع و بر

ای برای آنهتا   آید که این منطقه از اهمیت راهبردی فزایندا چنین برمی ینالت یکایآمربزرگ در 

ای از رقابت راهبتردی و دیپلماتیتک    الگوی شیچیدا ی.و بهای که آنان را  گونه به ،ا.تبرخوردار 

دتناخت و تحلیتل منتافع راهبتردی و     مقاله حاضر کودشتی ا.تت در جهتت    .وق دادا ا.تر 

که به الگتوی رفتتاری    خود شیرامونی و رقابتیهای  ر محیطها د مالحظات دیپلماتیک این قدرت

 دهدر میدکل  ینالت یکایآمر منطقه آنها در

 نیالت یکایآمردر  بزرگ های قدرترویکرد . 1
 نیالت یکایآمر در متحده االتیادیپلماسی تحول راهبرد و . 1-1

ثبتات   نظریهلی برای تواند مصداق کام می ینالت یکایآمردر قبال  متحدا یاالتا.یا.ت خارجی 

 ،ا.تت  گرایی واقعهای مکتب  از زیرداخه این نظریه که یکی باددر الملل هژمونیک در روابط بین

یتک قتدرت برتتر     جهتانی  مستلزم متدیریت  را المللی لیبرال اد بینصثبات اقت جریان منظم و با

ادی صت هتای اقت  یتت تترین قابل  و قتوی  ینتتر  بزرگدارای  .و یکرتر یا هژمون از ب  ر قدرتداند می

ا.تت و از .توی دیگتر، متروا فعتال       همراا با .طح باالیی از نیروی نظامی و نفوذ ایتدئولوژیک 

ه روابتط  صیر آنجاکه ازثبات هژمونیک،  نظریه بر ا.اس را.تالملل  ه بینصاد لیبرال در یرصاقت

 آنجاکته  از ها( بر .ر قدرت ا.تت و همچنتین   ملت ها )دولت رقابت و نزاع دولت صحنهالملل  بین

الملل نیز تتابع معتادالت قتدرت ا.تت و بتا       اد بینصای نسبی ا.ت، جریان آزاد اقت قدرت شدیدا

ضمن جلتب رضتایت    .لطه بالمنازع خود، بر یهتکبا  یابدر قدرت هژمون ی تحقق نمیید.ت نامر

متکی  آنان را به تمکین در قبال الزامات قدرتهای درجه دوم،  رتقد ویژا بهتر  های ضعیف دولت

 راین امکان را بهتت  الملل در روابط بین هژمون وجود ،منظراین از  کندر میوادار  اد لیبرالصاقت بر

در چنتین   ردتود اجرا  صحوزا موضویی خا یک در ی غالبهنجارها و الزامات که کند میفراهم 

بتر   حتاکم   رژیتم دگرگتونی  خوردن ثبات و  برهمگذاردن یا فروشادی هژمون بایث  کناردرایطی، 

 ر(140-142: 1384، مشیرزادا) خواهد دد المللی منا.بات بین

در  متحتدا  یتاالت اتحتوالت دیپلما.تی    ثبتات هژمونیتک،   نظریته های  گیری از آموزا با بهرا

محتور   ردکرلی تحلیل و ارزیابی صذیل دو محور ا توان میطی دو .دا گذدته را  ینالت یکایآمر

ایتن کشتور بتا مجمویته و یکایتک       ای منطقته بته و  نمست مربوط به منا.تبات و روابتط دوجان  
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بته حضتور و نفتوذ     متحدا یاالتااین منطقه ا.ت و محور دوم معطوف به نوع واکن   های دولت

 را.ت ینالت یکایآمربزرگ رقیب در منطقه  های قدرت

بته ناکتامی ر.تید،     وی .ترانجام  هتای  ییکشورگشتا ختورد و   دکستت ناشلئون  آنکهشس از 

به توافق نهایی بتر .تر تقستیم منتاطق تحتت .تلطه و        1815در .ال  روشاییفاتح ا یها دولت

نیز منطقته و.تیعی بتود کته بتین       ینالت یکایآمرا.تعمار خود در .را.ر جهان د.ت یافتندر 

جمهتور   رئیس ،1823در .ال یعنی  ؛هشت .ال بعد از کنگرا وین ماا ،ددا.تعمارگران تقسیم 

دتدن در   درگیتر از  تتا حتد امکتان   را  متحتدا  یتاالت ارفت میم گصت 1وقت آمریکا، جیمز مونروئه

نیز  ینالت یکایآمردر منطقه  اروشا و از مداخالت دیرینه بکشدکنار  های درون اروشایی کشمک 

ضتور مقتدرانته   دکترین مونروئه معروف دتد، ح  بهای که  دن ایداکر وی با مطر  جلوگیری کندر

ضترورت تشتکیل   »ل صت دکترین مونروئه دامل دو ا رکلید زد ینالت یکایآمردر را  متحدا یاالتا

ر دکتترین  بتود « جلوگیری از مداخله کشورهای اروشتایی در قتارا آمریکتا   »و « مستعمرات جدید

دو قترن  طتی   ینالت یکایآمردر  متحدا یاالتاادی صار اقتصو انح ه .یا.ی.لطآغازی بر  مزبور

 ر(53: 1378 ،).ایی رود یمبه دمار  گذدته

دکتترین  با شیگیری و اقتدامات ختود    1904آمریکا در .ال  جمهور یسرئ 2،لتتئودور روزو 

با رویکرد را  ینالت یکایآمردر  متحدا یاالتا فعال .یا.ت جدیدی کرد و مرحلهرا وارد  مونروئه

ما برخالف میل باطنی ختود نتاگزیریم   »ت: او گف نمودر  برای یک قرن مشم.یا.ی و نظامی 

 «د.ت به مداخله نظامی بزنیم ،ود هر جا در قارا آمریکا الزم باددبرای حفظ امنیت و حقوق خ

امیتدوار بتود کته از     ینالتت  یکتای آمربتا دتروع جنتس جهتانی اول،      ر(122: 1385زادا،  )نقیب

طرفتی کردنتدر در    بسیاری از کشورهای منطقه ایالم بی 1914در در اوت آن دور بمان دهایامشی

کته کشتورهای    کردنتد  متی رار صت ا ،شورهای منطقه بودندمهاجران اروشایی که در ک ،طول جنس

آنها وارد جنس دوندر بسیاری از این مهاجران نیتز بترای    مبدأبه نفع کشورهای  آمریکای التین

از  یتک  یچهت  ،داد متی و حوادثی کته ر    ها کاردکنی باوجود رجنس به کشورهای خود بازگشتند

 رتا اینکه آمریکا وارد جنس دتد  نگذادتند ر.می کنار طور بهخود را  طرفی یبکشورهای منطقه 

 یلیه آلمان وارد جنس ددند ا وطرفی کرد ایالم یدم بینیز  ها ینیالت یکایآمربه دنبال این امر 

(Genini, 2015)ر 

در خالل دهته   ای که گونه هب دد به آمریکا بیشتر  ینالت یکایآمرروند وابستگی  ،با گذر زمان

آوردن  روی و در بتازار بتورس آمریکتا    1929.تال   ادیصت ران اقتبروز بحت  در اثر میالدی 1930

                                                                                                                                        
1. James Monroe  

2.Theodor Roosevelt  
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ادرات خود بته آمریکتا   صبازار .نتی آمریکای التین  تجاری، گرانه حمایت های یا.تآمریکا به .

 رفی از دتمال بتته صت جریتتان واردات کاالهتای م  در ختالل جنتس جهتانی دوم،    راز د.تت داد  را

خودکفتایی و تو.تعه    یای التتین در جستتجو  کشورهای آمریک لذا ،گسسته دد ینالت یکایآمر

کاالهتای وارداتتی،   والت داخلتی بترای   صت کردن مح نایع داخلی برآمدند و در را.تای جانشینص

نایع داخلتی در  صت حمایتت از   ،درواقتع  ر(122: 1359)هنریتک،   ایجتاد کردنتد   موانع حمتایتی 

ادی در آمریکتا و  صبحران اقت یجهدرنتبود که  ای ینهگزینوان  هددا، ب در دورا یاد ینالت یکایآمر

 آمدا بودر وجود به ینالت یکایآمرتمایل کشورهای  بر ا.اسنه 

بنا بر مالحظات  متحدا یاالتاگیری جنس .رد و افزای  تن  میان آمریکا و دوروی،  با اوا

ینتوان حتوزا نفتوذ     هرا بت  ینالتت  یکایآمرراهبردی و تقابل نظامی و ایدئولوژیک با بلوک درق، 

 دتدت  بهمیزان نفوذ بازیگران خارجی در امور این منطقه را  یدو کودی خود قلمداد کرد انحصار

رفتتن خطتر کمونیستم، نگتاا      شس از شایان جنس .رد و فروشادی دوروی و از بینکاه  دهدر 

ر ختارا دتد   تترومن رف نظامی مبتنی بر دکترین .د نفوذ صاز حالت  ینالت یکایآمرآمریکا به 

در و د کتر را مطر   3ایجاد منطقه تجارت آزاد آمریکاییشیشنهاد  1990 .ال درشدر  بوش جرا

تجتارت آزاد آمریکتای دتمالی     نامته  موافقتت  ،کلینتتون دوران ریا.ت جمهوری  در 1994.ال 

 رو مکزیک دکل گرفت کانادا، متحدا یاالتامشارکت با  4(نفتا)

 ینالتت  یکتای آمررو.یه در  دایتما قابلکوبا و نیکاراگوئه تنها متحدان  ،در دوران جنس .رد

ی آفرینت  اما فروشادی اتحاد جماهیر دوروی موجب دد این دو کشور تا حدود زیادی نق  ،بودند

رو.یه دو.تان و متحتدان بیشتتری در    ،جنس .رد در دوران شسا.ابق خود را از د.ت بدهندر 

لیوی، اکوادور، نیکاراگوئه توان به ونزوئال، کوبا، بو جمله می د.ت آورد که از آن به ینالت یکایآمر

 ییبه دنبال رها ینالت یکایآمربا ورود به هزارا .وم برخی از کشورهای  و السالوادور ادارا کردر

بته ایتن    دتدا  یلتحمهای کالن ارزی  از زیر بار بدهی خرواو  متحدا یاالتااز .لطه ا.تعماری 

المللتی بودنتدر    ه بتین صت ر یرالمللی و حضتور شررنتس د   منطقه تو.ط نهادهای مالی و شولی بین

ول و چارچوب منا.تب  صنیازمند ا ذکرددابدیهی ا.ت که حرکت در مسیر د.تیابی به اهداف 

گرایانته از   هتای چتپ   آمیز به .مت ایتدئولوژی  تغییر مسالمت ینالت یکایآمرلذا کشورهای  ،بود

گترای    «نچتپ نتوی  »یتا   «یکم و .و.یالیسم قرن بیست»ینوان  باطریق روندهای دموکراتیک 

نگرانتی   ینالتت  یکتای آمروادنگتن هموارا دربارا رهبران .و.یالیست و کمونیست شیدا کردندر 

تتا   کتردر بعتد از فروشادتی دتوروی     دادت و آنها را متهم به ارتباط با اتحاد جماهیر دوروی می

                                                                                                                                        
3. FTAA: Free Trade Area of Americas 

4. NAFTA: North American Free Trade Area 



 های بزرگ در آمریکای التین راهبرد و دیپلما.ی رقابتی قدرت 10

 

یتدئولوژی چتپ   هتای طرفتدار ا   های ایدئولوژیکی آمریکا نسبت به حکومت حدودی از حسا.یت

رف مبتارزا  ص.پتامبر، وادنگتن تمام توان خود را  11حادثه با وقوع  ،از .وی دیگر ه ددرکا.ت

حامی تروریسم کرد و درگیر دو جنس فر.ایشتی در یتراق و افغانستتان     اصطال  بههای  با دولت

در  ینالتتت یکتتایآمردر همتتین یامتتل منجتتر بتته ایتتن دتتد کتته کشتتورهای واقتتع در       دتت

 کنندراحساس قدرت مانور و ا.تقالل بیشتری دته نسبت به گذ هایشان گیری یمتصم

یامل دیگر گرای  به چپ، تمایل به دموکرا.ی در یرصه .یا.ت جهانی بود که به رهبران 

چترا   ؛های خود دادته بادتند  داد تا حمایت مردمی را از ایدا اجازا می ینالت یکایآمرگرای  چپ

هتای   ای شایین جامعه به ایداه ، اقبال طبقهنیالت یکایآمرهای موجود در  که با توجه به نابرابری

همراا با یواقب ناگوار  ددا گفتهمجموع یوامل  ر(Anand, 2010: 1-2گرایانه بیشتر بود ) مساوات

از  ینالتت  یکتای آمرافتزای  فقتر در    ماننددر مواردی  که 80دهه  ددا انجامی ادصالحات اقتصا

 1989در .تال   درصتد  44 -میلیتون نفتر   183به  1983در .ال  درصد 35-میلیون نفر  112

های تعدیل کارکنتان   (، افزای  نر  بیکاری کارکنان دولت در نتیجه .یا.ت85: 1378).ایی، 

آمتدن نتر     شتایین  یجته درنتآمتوزش و   های بهدادت و های دولت در زمینه دولت، کاه  هزینه

دتیلی   از یرغ به) 89تا  82داخلی از .ال  ناخال تولید  7/10، کاه  یروم مرگو افزای   .واد

 86در .تال   درصتد  65از  ای قاراو کلمبیا که نر  افزایشی دارند( و افزای  نر  تورم  میانگین 

منجر به تمایتل متردم ایتن     ، بروز دادت،(Teachman, 2001: 67) 90در .ال  درصد 1186به 

 دردمنطقه به .مت .و.یالیسم 

نتماباتی به .تمت چتپ ایجتاد دتد و ایتن      نویی جنب  اجتمایی و تغییر جهت ا ،بنابراین

برزیتل در .تال    یگرا چپاز حزب کارگران  5یلوادا.اینا.یو لوال  سلوئیتغییر جهت در انتماب 

 کریستتینا و جانشتین    2003از حزب چپ میانته آرژانتتین در .تال     6نستور کریشنر، 2002

، 2005اروگوئته در .تال   از حزب چپ میانته   8تابارا وا.کز، 2007در .ال  7کریشنر ود زفرناند

از حزب .و.یالیستت   10میچله بادلت، 2005بولیوی در .ال  های .و.یالیستاز  9اوو مورالس

، 2006هتا در نیکاراگوئته در .تال     از جنتب  .اندنیستت   11دانیل اورتگا، 2006دیلی در .ال 

                                                                                                                                        
5. Luiz Inacio Lula Da Silva 

6. Nestor Krichner 

7. Cristina Fernandez De Krichner 

8. Tabare Vasquez 

9. Evo Morales 

10. Michelle Bachelet 

11. Daniel Ortega 
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ی هتا  از ا.تقف  13فرنانتدو لوگتو  و  2007از حزب چپ مسیحی اکوادور در .تال   12رافائل کوررئا

این در حالی بود کته   ر(12-13: 1385)والردتاین،  دمشهود بو 2008کاتولیک شاراگوئه در .ال 

و ونزوئال  (1959با انقالب کمونیستی .ال ) فقط دو کشور کوبا 2000تا .ال  90در طول دهه 

 رآمدند میدر زمرا کشورهای چپ منطقه به دمار  1998در .ال  چاوزآمدن  کار یرو با

هتای   خلوت آمریکا به همراا ممالفت آنها با .یا.تت  گرا در حیاط چپهای  لتظهور این دو

بته ایجتاد    یاددتدا .از تمایل کشتورهای   وادنگتن )با درجات متفاوتی از ددت و ضعف( زمینه

دتدن   اونا.ور، .الک و همچنتین فتراهم   (2)،ای بدون حضور آمریکا همچون آلبا ترتیبات منطقه

شیرامتونی   آفرینی در منتاطق  نق  منظور بهون رو.یه و چین ت منا.ب برای کشورهایی چصفر

بته  های وادنگتن همچون ونزوئال نیز که  کشورهای ممالف با .یا.ت ،از .وی دیگردر دآمریکا 

ینوان جتایگزین منا.تبی در    هادرات نفتی خود به آمریکا بودند، چین را بصکاه  میزان  دنبال

میتزان  ئال به چتین و در مقابتل   ادرات نفت خام ونزوصیافتند و بدین ترتیب میزان  صوصاین خ

های ایطتایی چتین    مجموع وامطور چشمگیری افزای  یافتر  هبهای ایطایی چین به ونزوئال  وام

گذادتتن   روند افزایشی یافت و این کشور با ششت .تر  2015تا  2005از .ال  ینالت یکایآمربه 

مجموع متوارد  )شس از آمریکا( تبدیل ددر  ینتال یکایآمراتحادیه اروشا به دومین دریک تجاری 

های قبلی خود در قبال کوبا به امید ممانعت از نفتوذ   مذکور، آمریکا را مجبور به بازبینی .یا.ت

و کا.تن از قتدرت و نقت  رهبتری     ینالت یکایآمرای در امور  منطقه هر چه بیشتر بازیگران فرا

 درکرهای ضدآمریکایی  هاوانا در زمینه .یا.ت

احستاس   ، رو.یه بته دلیتل  مریکاآ مورد نظر یقطب تکتدریجی نظام  افولروند  با ینایت به

رنگین رو به تزاید گذادته های  خطر از نفوذ آمریکا در حوزا شیرامونی خود که با تحریک انقالب

 آبمازیتا خودممتاری مناطق او.تیای جنتوبی و   نهایتدر و  نظامی کردبه گرجستان حمله بود، 

بحتران   ازجملته  ای یدیتدا  یتل بته دال مریکتا  آ ویتژا  هبت  غترب  ،در آن مقطتع بمشیدر  ترا ر.می

 واکتتن ای ایتتران از ختتود  مستتئله هستتته و جنتتس یتتراق و افغانستتتان درگیتتری درادی، صتتاقت

شتس از فروشادتی   بتار   یننمستت نشان نداد و رو.یه یمالً در حوزا شیرامونی، بترای   ای العادا فوق

مرحلته دوم ایتن   ای نشتان دادر   کننتدا  طور تعیتین  به خود رادرت ق میالدی 90دوروی در دهه 

ویتژا در بحتران    هبت  گیری تحتوالت .یا.تی در خاورمیانته    با اوا زمان هم 2010فرایند در .ال 

با بروز بحران اوکراین  2014در .ال نیز .وم  مرحله .وریه و خطر تروریسم دای  مطر  ددر

آمریکا و متحدان اروشایی  تصتمیم   ،این مقطع زمانی ر دردکل گرفتبه رو.یه کریمه  الحاق و

                                                                                                                                        
12. Rafael Correa 

13. Fernando Lugo 
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نتد کته بته    کرداین کشور وضتع   بر ضدهایی را  به واکن  یلیه اقدامات کرملین گرفته و تحریم

 خود .یا.ت خارجی و منا.بات ،راهبردرو.یه را به بازنگری در  کهر  داد تحوالتی دنبال آن 

تتوان   بتزرگ متی  های  دیپلما.ی رقابتی بین قدرتوادادتر از منظر راهبرد ژئوشلیتیک و  با غرب

هتای   طلبتی  ینوان مانعی جدی در مسیر جتاا  هکردن رو.یه به مناطق شیرامونی خود را ب مشغول

 ارزیابی کردر ینالت یکایآمر ازجملهاین کشور برای حضور در دیگر مناطق جغرافیایی جهان 

تمرکز بر یراق و افغانستان،  گیرانه و.پتامبر مبارزا با تروریسم، جنس شیش 11بعد از حادثه 

 نادتی از آن  حتاکم  جتو   یرتحتت تت ث   ودتد  تبدیل .یا.ت خارجی آمریکا در لی صموضوع ابه 

مبارزا با  وآمد  وجود به ینالت یکایآمربرخی کشورهای های رادیکال در  دربارا گروا هایی ینگران

ایتن وضتعیت بتا توجته بته       ر(Aguirra, 2005) نیز ددت گرفتت در کلمبیا های تروریستی  گروا

دهی به  ددن از نفوذ و قدرت آمریکا در دکل منجر به کا.ته متحدا یاالتاهای انقباضی  .یا.ت

جمهور آمریکا، تغییرات  ینوان رئیس هدر شی انتماب اوباما ب (3)دا ا.ترد ینالت یکایآمرحوادث 

چتون  هماد و موضتویاتی  ر  د ینالتت  یکایآمرملمو.ی در .یا.ت خارجی این کشور در قبال 

فیک، چگونگی مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکتا و تغییتر   یقرارداد ترانس شا. یامضا

 درد ینالت یکایآمرهای وادنگتن در  اولویت ازجملهدر قبال کوبا  متحدا یاالتارویه 

وذ بیشتتر  ترین اقتدام آمریکتا بترای ممانعتت از نفت      توان مهم .ازی روابط با کوبا را می یادی

با ینایت به نقت  شیشترو کوبتا در    تلقی کردر اهمیت این موضوع  ینالت یکایآمررقبای خود در 

و تالش آمریکا برای کا.تن از  ینالت یکایآمرگرایانه  های چپ میان کشورهای متمایل به نهضت

بتا   متحتدا  یتاالت ار ا.تهای وادنگتن قابل درک  میزان ممالفت این گروا از کشورها با .یا.ت

یتافتن بته هتدف ایالمتی ختود از       های ایمالی یلیه کوبا در د.ت ینایت به یدم موفقیت تحریم

کوبتا در اجتالس .تران     حضتور  صوصت خ در ینالتت  یکایآمر، منازیه مداوم با کشورهای .و یک

هتای ایمتالی آمریکتا یلیته      المللی برای لغو تحریم و فشارهای جامعه بین (4)کشورهای آمریکایی

هایت این واقعیت را شذیرفت که بهبود روابط با هاوانا منجر به ایجتاد فضتای منا.تب و    کوبا در ن

مات .تایر  صت د و از .توی دیگتر از میتزان تما   دت خواهد  ینالت یکایآمربهبود چهرا آمریکا در 

 متحتدا  یاالتا ،رو ینا ازویژا ونزوئال یلیه آمریکا خواهد کا.تر  هب ،کشورهای شیرو کوبا در منطقه

آغتاز   2014د.امبر .تال   17در .رانجام  ،ماا مذاکرات محرمانه 18و کوبا شس از انجام  آمریکا

ینوان روز بازگشایی  هرا ب 2015جوالی .ال  20.ازی روابط خود را ایالم و در ادامه  روند یادی

 دندرکرهای یکدیگر ایالم  در شایتمت دو طرفهای  .فارتمانه

بتودا ا.تتر در    همتراا تاکنون بتا آرامت     ینالت ییکاآمرواکن  آمریکا به حضور چین در 

جمهتور وقتت چتین بته وادتنگتن(       )رئتیس  هو جین تائو 2006شس از .فر .ال  ،همین را.تا
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 در زمینته از طریتق تثبیتت دیتالوگ     دوجانبهبرای دفافیت  .ازوکاریطرفین اقدام به طراحی 

نیز به کار خود ادامته دادا و   امااوبجمهوری  در دوران ریا.ت .ازوکاردندر این کر ینالت یکایآمر

هدف آمریکتا از   درواقعاندر  اکردمذاکرا  صوصتاکنون دو کشور چندین دور با یکدیگر در این خ

دن اقدامات .یا.ی چین در برخی از کشورهای منطقه همچون ونزوئال و کوبا کر این کار محدود

چینتی بته برختی از کشتورهای      باید ادارا کرد که فروش جزئتی ادوات نظتامی   ،حال ینا بابودر 

 2010فروند جنگندا از .وی این کشور به ونتزوئال در .تال    18فروش  ازجمله ینالت یکایآمر

دا ا.تتر ایتن   دت هتای چتین در منطقته     منجر به حسا.یت نهادهای امنیتی آمریکا به فعالیتت 

تتن  بتین    ویژا با توجه به .یا.ت اوباما مو.وم به چرخ  به .مت آ.یا و افزای  هب ،موضوع

رقابتت چتین و آمریکتا در     تواند به شیچیدگی چین جنوبی می دریایچین و متحدان آمریکا در 

 ر(Hilton, 2013: 6) بیفزایدو تن  در روابط دو کشور  ینالت یکایآمر

چتین حمایتت از ابتکتار مشتارکت تترانس       نفتوذ  بایکی دیگر از اقدامات آمریکا برای مقابله 

در نتوامبر   15از .وی شکن در جریتان اجتالس .تران اشتک     ددا ارائهدر مقابل طر   14شا.یفیک

طی دو .تال اخیتر    را.تاقیانو.یه  -ای آ.یا قرارداد تجارت آزاد منطقه یمبنی بر امضا 2014

جمهور آمریکا برای انعقاد قترارداد   خواهان .نای آمریکا الیحه افزای  اختیارات رئیس جمهوری

ا و اقیانو.تیه در چتارچوب مشتارکت تترانس شا.تیفیک را      کشور منطقه آ.ی 11تجارت آزاد با 

اوبامتتا را مجبتتور بتته شیو.تتتن بتته قتترارداد متتذکور تتتا شایتتان دورا     یتتبترت ینبتتدویب و صتتت

طرحتی بترای کتاه  نفتوذ چتین در       درواقتع دندر این طر  وادنگتن کرجمهوری خود  ریا.ت

 (5)را.تمنطقه مذکور 

رو.یه به مناطق و  کردن ی بر مشغولمبن متحدا التیاادیپلما.ی رقابتی راهبرد و  موازات به

مناطق شیرامونی خود از دیگتر اقتدامات    دردن چین کر ش برای درگیرتالمسائل شیرامونی خود، 

ر در ارتباط با چین، وادنگتن در ا.ت ینالت یکایآمردر  شکنوادنگتن برای مقابله با بسط نفوذ 

ر ا.تت با همسایگان ختود در دریتای چتین جنتوبی      مناقشه شکن برداری از دادن و بهراشی مانور

         ر.در این     می            یلومترمربع ک  15         مجموع به   در                          جزیرا دارد که مساحت آنها  250     حدود   دریای مذکور

                                      چتین، ویتنتام، فیلیپتین، متالزی و         جز    به                                         خالی از .کنه و گاا بیشتردان زیر آب ا.تر      اغلب      جزایر 

                                   رقابتت ایتن کشتورها تنهتا بتر        .                  یای مالکیت دارنتد                     هایی از این جزایر اد                         برونئی نیز بر کل یا بم 

               کنند ادیای خود              نویی تالش می ص                         دودر آنها با .اخت جزایر م       ه نمی ص                     ادیای مالکیت جزایر خال

                                                                                     را تثبیت کنندر این در حالی ا.ت که آمریکا نیز در را.تای ایجاد محدودیت برای بسط قتدرت  

                                                                                                                                        
14. Trans Acific Artnershi  

15. AEC 
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                                         را بته شیگیتری برنامته احیتای زمتین                                                           چین در این منطقه حضور فعتالی داردر وادتنگتن، شکتن    

               در دریای چتین    16        ا.پراتلی    یر     الجزا      مجمع     ( در  ی     مصنوی                         دریا و تبدیل آن به جزایر       کردن     خشک )

      دتدن                    تواند به نظتامی          نویی می ص                           ادیاهای ارضی چین در جزایر م    که                       جنوبی متهم و ایالم کردا 

                           افتزای  حضتور نظتامی در                                    نگرانی آمریکا این ا.ت که شکن با         درواقع                      بیشتر منطقه منجر دودر 

                                                         دریای چین، د.ت باال را در این منطقه ا.تراتژیک دادته باددر

 متدیی ا.تت  ا.ت که شکن از اقدامات خود در دریتای جنتوبی دفتاع کتردا و      یاین در حال

امتا   ،دهنتد  مشابه آن را انجام میکند که .ایر کشورها نیز  وادنگتن شکن را به اقدامی متهم می

های اخیر تالش کتردا از کشتورهایی    طی .ال دولت آمریکادر کن آنها .کوت میدر برابر آمریکا 

ر هتایی از دریتای چتین اختتالف دارنتد، ششتتیبانی کنتد        مالکیتت بمت    صوصکه با شکن در خ

هتایی از دریتای جنتوبی چتین      فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی با چین بر .تر مالکیتت بمت    

ی مالزی و برونئی بنا بته مالحظتاتی کمتتر در شتی طتر       اختالف دارند و از بین کشورهای مدی

های زیتادی بتا شکتن     .ال گذدته تن  یکادیای ارضی خود هستند، اما فیلیپین و ویتنام طی 

ویتنام و آمریکا اخیراً توافقنامه همکاری نظامی امضا کردنتدر همچنتین    ،در این را.تار اند دادته

تتر   های نظامی بته فیلیپتین ا.تت کته شتی       آموزش تجهیزات و کنندا ینت م ینتر بزرگآمریکا 

با وادتنگتن امضتا    صوصچندین قرارداد همکاری نظامی و خرید تسلیحاتی بزرگ نیز در این خ

 ر),Glaser :2012 2-6( کردا ا.ت

 نیالت یکایآمردیپلماسی نوین چین در . 2
بترای درک رفتتار   چتارچوب منا.تبی    یینوکتارکردگرا انگاری و  .ازاهای  آموزا، به لحاظ نظری

هتای   آمتوزا در چتارچوب   ردهتد  متی در اختیار ما قرار  ینالت یکایآمر.یا.ت خارجی چین در 

الزم ا.تت بته    )قتدرت(  یالوا بر یوامل مادیتبیین و تحلیل .یا.ت خارجی برای انگاری  .ازا

دولتت  ، گیرندگان میمصتبردادت نوع به  و نیز ، گفتمان، قواید و هنجارها()هویت معنوی یوامل

هتای گذدتته بتا تغییترات      .یا.ت خارجی چتین در دهته   درکرتوجه  الملل بین و .اختار نظام

بر تو.عه ( 1949-1978) مائولی .یا.ت خارجی صمحور ا که یدرحالر ا ا.تا.ا.ی مواجه بود

 هتای  شایته بتود،  ا.تتوار  بم  در جهتان   های آزادی و حمایت از ایدئولوژی کمونیستی و جنب 

ادی صتو.عه اقت لح جهانی وصگرایی و ضرورت ت مین  بر یمل ین بعد از مائو.یا.ت خارجی چ

هتدف .یا.تت ختارجی     به قتدرت ر.تید،   مائوکه بعد از مرگ  17نسیژیائوش دنس رددبنا چین 

های  به دنبال تو.عه روابط با قدرت 18جیانس زِمینشس از وی  رادی قرار دادصچین را تو.عه اقت
                                                                                                                                        
16. Sratlys 

17. Deng Xiaoing 

18. Jiang Zemin 
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آمیتز، همستایه ختوب و     همزیستتی مستالمت  بتر .یا.تت    19وتتائ   هتوجین بزرگ جهان بتود و  

 ت کید دادتر دیپلما.ی شیرامون

های دنس  ، ت ثیر .یا.ت1978 در برر.ی .یا.ت خارجی چین بعد ازلی صیکی از یوامل ا

ادی صت معمار .یا.ت خارجی چین، تو.عه اقت ینوان بهر وی ا.تبر .یا.ت خارجی این کشور 

 درکتر ی خود قرار داد و نق  ایدئولوژی در این حوزا را کمرنس ینوان محور .یا.ت خارج را به

آمدن دنس، تغییر نگاا چین بته   کار یکی از محورهای یمدا در .یا.ت خارجی چین بعد از روی

 دنتس  ر(43: 1388نیتا و توحیتدی،    دتریعتی ) نین تغییر نگاا جهان به چتین بتود  جهان و همچ

ضتمن شتذیرش واقعیتات موجتود در نظتام       یتد بامعتقد بود که محورهای .یا.ت خارجی چین 

متمرکز باددر محور دیگر .یا.ت ختارجی،   ییگرا الملل نیبچینی و  یشر.ت نهیمالمللی، بر  بین

داری را یامتل   متائو نظتام .ترمایه    کته  یدرحتال اد جهانی بتودر  صتغییر نگرش چین نسبت به اقت

اد جهانی بته دنبتال ا.تتفادا    صقتکرد، دنس با ادغام در ا ا.تثمار کشورهای جهان .وم تلقی می

بته  ادی و .یا.ت درهتای بتاز،   صالحات اقتصبا اتماذ ا یو ربود رو  یشهای  تصاز فر ای بیشینه

 ربود چین نابساماناد صنجات اقت دنبال

دتروع  زمتان  .یا.تت ختارجی چتین از    در تغییرات ا.ا.تی   توان یم در یک تحلیل نظری

بینشتی   یها انگارارا نادی از تحول در  1980یان دهه تا شا 1970زمامداری دنس در اواخر دهه 

نقت  ایتدئولوژی در   دتدن   کمرنتس  ،در این مرحله هویتی جدید در چین دانستر یها .اختهو 

را به دنبتال   و دوروی متحدا یاالتا ازجملهکشورها دیگر با چین تو.عه روابط  .یا.ت خارجی،

ویتژا بتا    هبت  ،حستنه  وابتط ای ختود را بته ر  ، جیغربکشورهای با چین بسیار تیرا  وابطر دادتر

گرایتی دنگتی    از ایدئولوژی مائویستی به یمتل  یجتدر بهالمللی شکن  داد و تفکر بین متحدا یاالتا

ر.د هدف .یا.ت خارجی چین از بستط   به نظر میر (Christensen, 1996: 37-52تغییر یافت )

رف د.تیابی بته  ص ینالت یکایآمرکشورهای واقع در  ازجملهروابط تجاری با کشورهای ممتلف 

این موضتوع  ر ا.تد نیز منافع دیگر خو نیت مادی نیست و شکن از این طریق در شی صمنافع اقت

اهمیتت .یا.تی    از این منظر که چرا ،ا.تکارکردگرایی قابل توضیح ونیز در چارچوب نظریه ن

و .یا.تت ختارجی   ه .یا.تت  صادی به یرصددن منافع اقت .رایت یا .رریزو ادی صاقت مسائل

 ر(63: 1384، مشیرزادا) دود میتبیین  یخوب به

را  ینالتت  یکتای آمرف ایتن کشتور در   اوزارت خارجه چین اهده دیپلما.ی یمومی، صدر یر

اد و صت بترد در اقت  -داقت و ایتماد متقابل در امور .یا.ی، بازی بترد صل صاز شنج ا گرفته نشئت

 یالملتل و ارتقتا   اهنگی نزدیتک در امتور بتین   تجارت، درک متقابتل از موضتویات انستانی، همت    

                                                                                                                                        
19. Hu Jintao 
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ول متذکور اقتدام بته ارائته     صت نمتودن ا  منظتور یملیتاتی   هدا و بکرجانبه ایالم  های همه همکاری

د که دامل تالش برای د.تیابی به تو.تعه شایتدار، تمرکتز بتر .ته      کر 1+3+6چارچوب مو.وم 

ا هدف ر.تیدن حجتم تجتارت    های مالی( ب گذاری و همکاری لی ردد )تجارت، .رمایهصموتور ا

 250 بته رقتم   ینالتت  یکتای آمراری چتین در  گتذ  میلیارد دالر، افزای  .ترمایه  500طرفین به 

 یکایآمرمیلیارد دالر، ترویج ا.تفادا از ارزهای یکدیگر در روابط تجاری بین چین با کشورهای 

هتا،   ر.اختتزیت لی )انرژی و منتابع، ایجتاد   صهمکاری طرفین در د  زمینه ا یتدرنهاو  ینالت

 ر (Yi, 2014)ا.تات( تاوری اطالیتی و فنتیلم -های فنی وآوریتولید، نتاورزی، تتکش

و  یتل تحل قابتل ادی صاز دو جنبه .یا.ی و اقت ینالت یکایآمرا.اس، حضور چین در این بر 

 صتادرکنندا رف جهتانی،  صت ینوان یتک بتازار بتزرگ م    هادی چین بصر از دیدگاا اقتا.تارزیابی 

هتای   ظرفیتت ر .ه موضوع مذکور با توجه به ا.تجهانی مطر   اممتلف و ایتباردهند کاالهای

ا ا.تتر  دتد به یکدیگر  ینالت یکایآمرمنجر به گرای  بیشتر چین و  ینالت یکایآمرموجود در 

د از منتابع جهتانی متس و    صت در 44د از منابع جهانی نقرا، صدر 49 یرندادربرگ ینالت یکایآمر

د از صت در 16در حتدود   ینالتت  یکتای آمر ،ایتن   بر ر یالواا.تد در جهان د از قلع موجوصدر 33

 هتای کشتاورزی جهتان را در ختود جتای دادا ا.تتر از       زمتین  ینتتر  بزرگمنابع نفتی جهان و 

آمتدا و اهمیتت    به دمارینوان یک مرکز غنی مواد اولیه  هبرای چین ب ینالت یکایآمر ،رو همین

ی همچتون  المللت  بتین ایت به آمارهای منتشرا از .وی نهادهای فراوانی داردر از .وی دیگر با ین

 درآمتد فقر و بتا   یرخطز ینالت یکایآمراز جمعیت  .وم یک.ازمان ملل مبنی بر زندگی حدود 

و  ینالتت  یکتای آمرادرات کاالهتای ارزان چینتی بته    صت خوبی برای صدالر فر 2روزانه کمتر از 

ها فراهم آوردا ا.تر این موضوع با توجه بته قیمتت   ا.تفادا چین از نیروی کار ارزان این کشور

دتمالی و   در آمریکتای  یددتدا تولاجناس تولیدی چین در مقایسه بتا کاالهتای    ددا تمام شایین

فتروش بیشتتر    یجته درنتو  ینالتت  یکتای آمربایث افزای  قدرت خرید طبقه فقیر  یغرب یاروشا

 دردو والت چینی در این منطقه میصمح

مالی جهانی یکی دیگر از اهداف چین از بسط روابتط   -در نظام .یا.ی یرایجاد تغیشیگیری 

جمهتور چتین طتی .تمنرانی در اجتالس       رئتیس  20دتی جینتس شتی   ر ا.تت  ینالت یکایآمربا 

کشورهای یضو بریکس که متعهد به ایجاد یک جهتان بهتتر و   » گفت: 2014در .ال  (6)بریکس

ندر متا بایتد از طریتق ارائته     هستت الملتل   ط بتین بادند، دارای انرژی مثبت در روابت  می تر یادالنه

 «یمنت کالملل ایتن انترژی مثبتت را تقویتت      های مشترک برای برقراری برابری در امور بین ایدا

(Sheng, 2014)هتای متالی بته     همچنین چین یتالوا بتر ایطتای وام، ختط ایتبتاری و کمتک       ر

                                                                                                                                        
20. Xi Jining 
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و  21بانتک جدیتد تو.تعه    متالی بتا ینتوان    -کشورهای منطقه، اقدام به ت .تیس دو نهتاد شتولی   

تقویتت   ،دا ا.تتر هتدف از ت .تیس ایتن نهادهتای متالی      کتر  22های مشروط نامه اندوخته توافق

همچتون بانتک آ.تیایی تو.تعه، صتندوق       تو.تعه  درحتال به کشتورهای   کنندا کمکمؤ.سات 

تر از همه افزای  نفتوذ اقتصتادی کشتورهای یضتو بتریکس در نهادهتای        المللی شول و مهم بین

 ر(Yingjie, 2014) ا.تلی جهانی ما -شولی
بته دنا.تایی    ینالتت  یکتای آمردن کشتورهای  کرچین در شی متقاید ،از دیدگاا .یا.ی نیز

ر این ا.تبمشی از چین یکپارچه  ینوان بهچین واحد )جمهوری خلق چین( و دنا.ایی تایوان 

یمتی از  دا ا.تتر بتی  از ن  دت بیتان   ینالتت  یکتای آمردر راهبرد چین بترای   صراحت بهموضوع 

 ینالتت  یکتای آمردنا.تند در   یک کشور مستقل به ر.میت می ینوان بهکشورهایی که تایوان را 

ایتبارات کالن و تسهیالت در شی  ویژا به ،های گوناگون لذا چین با ا.تفادا از روش (7)قرار دارندر

کن بعد از ر شا.ت صوصر رفتار چین با کا.تاریکا نمونه رودنی در این خا.تتغییر دیدگاا آنها 

ددن چین واحد از .وی ایتن کشتور در .تال     تغییر دیدگاا کشور مذکور و به ر.میت دناخته

میلیتون   74گتذاری   میلیتون دالر اوراق قرضته کا.تتاریکا، .ترمایه     300، اقدام به خرید 2007

چتین   ،درواقعدر کرقرارداد تجارت آزاد با این کشور  یدالری در احداث ا.تادیوم فوتبال و امضا

با این قبیل اقدامات در شی جلب نظر مساید دیگر کشورهای منطقه برای تغییتر رویته در قبتال    

 را.تدنا.ایی تایوان 

راهبرد مو.توم بته    ددن مطر ، ینالت یکایآمریکی دیگر از دالیل .یا.ی نزدیکی چین به 

ین ر در این را.تا، حضور چا.تچرخ  به .مت آ.یا از .وی د.تگاا .یا.ت خارجی آمریکا 

ینوان نویی واکن  به حضتور آمریکتا در منتاطق شیرامتونی ختود       هتواند ب می ینالت یکایآمردر 

آمدا میان شکن و وادنگتن در دریای چین  وجود به توان به تن  می صوصدر در این خدوتلقی 

ین میتان شکتن بتا    جنوبی و تحکیم ائتالف نظامی آمریکا با ژاشن و فیلیپین ادارا کردر البته در ا

بتا وادتنگتن بستیار     یرضتروری غهای  خود مبنی بر اجتناب از درگیری و تن  ینایت به راهبرد

ادی و .تپس .یا.تی بتا ایتن     صدا و در شی تو.عه روابط اقتد ینالت یکایآمرهودمندانه وارد 

 ر(Yuwen & Sullivan, 2014) ا.تمنطقه 

ول و صت از ا ینالتت  ییکتا آمرکسب حمایت حداکثری  به دنبالافزون بر موارد مذکور، چین 

همچتون حاکمیتت ملتی، تمامیتت ارضتی،       الملل بینهای مورد حمایت این کشور در نظام  رویه

خصوص چگونگی تعامتل   نمای  دیدگاا چین درر ا.تدر امور داخلی دیگر کشورها  مداخله یدم

                                                                                                                                        
21. New Develoment Bank  

22. Contingent Reserve Agreement   



 های بزرگ در آمریکای التین راهبرد و دیپلما.ی رقابتی قدرت 18

 

 نته زمی درهای .یا.ی، ردد اقتصادی و همکاری  با ت کید بر همکاری تو.عه درحالبا کشورهای 

ای و دیدگاا مشترک نسبت به مؤ.سات چندجانبه و حمایت از اصول مهم  های تو.عه ا.تراتژی

 ینالتت  یکتای آمرها یکی دیگر از دالیل نزدیکی این کشور به  ی همچون حاکمیت دولتالملل بین

و چتین از   .تالک ن اجتالس .تران   نمستتی در حادتیه   دی جینس شی ،در همین زمینهر ا.ت

موضتویات حستاس جهتانی     ینته درزمدرخوا.تت تقویتت همکتاری     ینتت ال یکایآمرکشورهای 

را نمتود و ایتدا    یافزار نرمهوایی و امنیت  و همچون حاکمیت جهانی، تو.عه شایدار، تغییرات آب

اقیانو.تیه را مطتر     -با کشورهای آ.یا ینالت یکایآمربرقراری گفتگو میان کشورهای واقع در 

 ر(Fengtian, 2014) دکر

بر ضرورت نیاز  2014چین در حادیه اجالس .ران بریکس در برزیل در .ال  جمهور رئیس

از یک نظام حتاکمیتی دموکراتیتک،    تو.عه درحال، چین و کشورهای ینالت یکایآمرکشورهای 

هتای   منظور حفاظت از حاکمیت ملی کشتورها در مقابتل فعالیتت    هچندجانبه و دفاف اینترنت ب

فنتاوری   ینته درزم ای دوگانته هتیچ ا.تتاندارد   »وی گفت:  رحمایت کردمرتبط فناوری اطالیات 

ه فناوری ارتباطتات را  صاطالیات وجود ندارد و هر کشوری حق حفاظت از حاکمیت خود در یر

اطالیتات هتر کشتوری بایتد محتترم       وجود  ینا باولی  ،اینترنت کامالً جهانی ددا هرچندداردر 

اینترنتت، حاکمیتت اطالیتاتی     ینهزم دررها بودن کشو نظر از میزان شیشرفته رفصدمردا دودر 

بار تو.ط  یننمستاین اظهارات در حالی برای ر (China Daily, 2014) «کشورها نباید نقض دود

اطالیتاتی مبنتی بتر دتنود مکالمتات تلفنتی        ،دتد کته قبتل از آن    مقامات چینتی مطتر  متی   

 دا بودردجمهور برزیل تو.ط آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر  رئیس

و از ایتن حیتث    یستت نشتذیر   ادرات چین بدون مواد اولیه امکتان صو.عه تولیدات و .طح ت

ر چهار کشور برزیل، آرژانتین، دتیلی و  ا.تای در جهان برخوردار  از جایگاا ویژا ینالت یکایآمر

والت کشتاورزی  صد محصدر 30) ینالت یکایآمرادرات موارد اولیه صد از صدر 90شرو در حدود 

چتین   ،در مقابل ر(Hilton, 2013: 2والت معدنی( به چین را در اختیار دارند )صد محصدر 60و 

در البتته الزم بته ذکتر ا.تت کته حضتور قتوی        کنت  ادر میصنیز تولیدات خود را به این کشورها 

 ردا ا.تت دت منجر به تهدید تولیدات داخلی این کشورها نیتز   ینالت یکایآمرادراتی چین در ص

شورهای آمریکای مرکزی در مقابل هجتوم کاالهتای چینتی نتاتوان     نایع نساجی کصبرای مثال 

زایتی در آمریکتای مرکتزی و     لمنجر به کتاه  ادتتغا   و این امربادند  ددا و در حال زوال می

در حتی کشوری مثل آرژانتین نیز دو افزای  تمایل مهاجرت دهروندان این منطقه به آمریکا می

بوینتوس آیترس بترای     2010تالش .ال  که ینحو به ؛تشذیر بودا ا. در این زمینه بسیار آ.یب

افزای  مالیات بر کاالهای تولیدی .بک چین با واکن  .مت شکن و وضع تعرفته .تنگین بتر    



 19      1395دمارا هشتاد / .ال بیست و شنج / شاییز 

 

ر در این دد نهایت منجر به تغییر رویه آرژانتین و در رو دد روبهآرژانتین به چین  وارداتی.ویای 

 باثبتات دلیل دادتن بازار ه ازن با چین و برزیل بتراز تجاری متو یلبه دلمیان فقط شرو و دیلی 

 بادندر های متنفذ قادر به مقاومت در برابر چین می و اتحادیه

ایطای وام و منابع ایتبتاری بتا دترایط آ.تان بته       ،ینالت یکایآمرروش دیگر نفوذ چین در 

و بانک  بانک تو.عه چین 2011 تا 2005های  له زمانی .الصر در فاا.تکشورهای این منطقه 

ایطتا   ینالتت  یکتای آمرمیلیارد دالر وام بته کشتورهای    75ادرات و واردات این کشور بی  از ص

بته هزینته بمشتی از وام بترای خریتد       یرنداگ وامهای  کردندر نکته مهم در این میان تعهد دولت

.تال  میلیارد دالری به اکوادور در  ر برای مثال شکن به هنگام ایطای وام یکا.تکاالهای چینی 

در کتر د از مبلغ متذکور  صدر 20والت چینی معادل با صاین کشور را متعهد به خرید مح 2010

میلیتارد   3میلیارد دالری متعهد بته خریتد    10برزیل نیز شس از دریافت وام  براس وشتردرکت 

 بعضتاً  ،بر این نهادهتای متالی چتین    در یالوادهای نفتی از کشور چین  دالری تجهیزات حفاری

هتای چینتی    درکت حساب بهند که تمام آن ا اایطا کرد ینالت یکایآمری را به کشورهای های وام

میلیتارد دالری   7/1ایطتای وام   تتوان بته   متی  ازجملته که  دا ا.تدفعال در این کشورها واریز 

 ادارا کردردرکت چینی برای .اخت .د در اکوادور یک چین به دولت 

آنها دریافت وام منوط به امضا قراردادهای مترتبط   که در -ایطای وام برای قراردادهای نفتی

ی دارای نفتت در  کشورها قراردادهای ایطای وام چین به بم  مهمی از -ا.تادرات نفتی صبا 

 ازجملته دهدر در این میتان کشتورهای برزیتل، اکتوادور و ونتزوئال       را تشکیل می ینالت یکایآمر

حتاکی از   ینالتت  یکایآمرشورهای ین به کهای ایطایی چ ندر دقت در وامهستهای چین  اولویت

ونقتل و   حمتل  رف متوارد زیربنتایی، معتدنی، انترژی،    صها  ای از این وام بم  یمداکه ا.ت  آن

منابع ایطایی نهادهای مالی غربی همچون بانک تو.عه بتین   که یدرحال دود می.ازی  .اختمان

ادی ص.یا.ی، اجتمایی و اقتای از موضویات  ی شول طیف گسترداالملل بینندوق صآمریکایی و 

رف صت میلیتارد دالر وام   7/33 درمجمتوع  چتین  2011 تا 2005های  ل.ا طی رگیرد یبرمرا در 

این در حتالی ا.تت کته مجمتوع      راند داکر ینالت یکایآمر.ازی در  های زیربنایی و مسکن طر 

میلیارد دالر بودا  4/4 فقط های ایطایی بانک تو.عه بین آمریکایی در بازا زمانی مورد ادارا وام

 ر(Hilton, 2014: 3-4ا.ت )

نیز بسیار فعال بودا ا.ت،  ینالت یکایآمرگذاری مستقیم خارجی در  چین در زمینه .رمایه

 یکتای آمرمنتابع طبیعتی بته     هینزم درگذاری مستقیم خارجی چین  نیمی از حجم کلی .رمایه

 226از  ینالتت  یکتای آمردر گذاری مستتقیم ختارجی چتین     داردر حجم .رمایه صاصاخت ینالت

گتذاری   ر.یدا ا.تتر .ترمایه   2013میلیارد دالر در .ال  7/22به  2003میلیون دالر در .ال 
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بیشتتر   ،حتال  یتن ا بتا  رهتا بتودا ا.تت    معدن و زیر.تاخت  ینهدرزممستقیم خارجی چین بیشتر 

 زمینتته در ینالتتت یکتتایآمرتو.تتط کشتتورهای  دتتدا جتتذبمستتتقیم ختتارجی  گتتذاری .تترمایه

 ینالتت  یکایآمرر مجمع تجاری چین و ا.تآمریکا  متحدا یاالتاهای شیشرفته متعلق به  ریفناو

دور  هشتت که تاکنون  ا.ت ینالت یکایآمرنیز یکی دیگر از ابتکارات شکن برای تو.عه روابط با 

هتای ایطتایی چتین یتدم اجبتار کشتورهای        نکته حتائز اهمیتت در وام  دا ا.تر داز آن برگزار 

های داخلی یا ریایت مواردی چون حقوق بشر، حقتوق   .وی شکن به تغییر .یا.ت گیرندا از وام

ا.تتفادا   به دنبالنویاً  متحدا یاالتا که یدرحالر ا.تمحیطی و نظایر آن  کارگران، مسائل زیست

منظور همراهتی   هینوان اهرم فشار بر کشورهای منطقه ب هب ینالت یکایآمراز ابزار منابع مالی در 

خواهتان دریافتت    ینالت یکایآمرکشورهای  رو ینا ازر ا.تهای وادنگتن  با .یا.تو هماهنگی 

زیرا کشتورهای   ؛بادند و این موضوع مطمئناً در را.تای منافع ملی آمریکا نیست وام از شکن می

با مواضع وادنگتن در منطقه همچون کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه را تا حدودی از منابع  یرهمسوغ

 نیاز کردا ا.تر تن و نهادهای وابسته به آن بیمالی وادنگ

ا.تتوار بتودا    دوجانبهبیشتر بر روابط و منا.بات  ینالت یکایآمرمراودات چین و کشورهای 

 یکتای آمرای  چین در شی ایجاد روابط شایدار و مستتحکم بتا ترتیبتات منطقته     وجود ینا باا.تر 

بادندر  برخوردار می بیشتری توان و ظرفیتاز  (9)و .الک (8)ر در این زمینه مرکو.ورا.ت ینالت

آمریکا و کانادا در آن مورد  متحدا یاالتا نبودکشور نیمکرا غربی و  33.الک با توجه به حضور 

.الک در  -اولین اجالس وزرای خارجه چین ،توجه ویژا چین قرار دادته ا.تر در همین را.تا

.تای جمهتور کا.تتاریکا و    ؤه .تالک و ر تن از وزرای خارج 20با حضور  2015ماا ژانویه .ال 

جمهور چتین از طتر  کشتور ختود بترای       ر طی نشست مذکور رئیسبرگزار دداکوادور در شکن 

 10طتی   ینالتت  یکتای آمرخارجی در کشتورهای   گذاری .رمایهافزای  حجم تجارت خارجی و 

 یکتای آمربتا  حجم تجارت چین میلیارد دالر خبر دادر  250و  500.ال آتی به ترتیب به میزان 

 22)افتزای    2013میلیارد دالر در .ال  275به  2000میلیارد دالر در .ال  12از رقم  ینالت

در  ینالتت  یکتای آمربرابری( ر.یدا ا.تر این در حالی ا.ت که طی دورا زمانی مذکور تجتارت  

 2014برابری بودا ا.تر بر ا.اس آخترین آمتار منتشترا در .تال      یرصه جهانی داهد ردد .ه

 10درصد از کاالهای صادراتی چین بودا و در مقابل نیز چین شذیرای  16مقصد  ینالت یکایرآم

دهتد کته بعتد از آمریکتا چتین       متی بودا ا.تر این آمار نشان  ینالت یکایآمردرصد از صادرات 

 ر(Hilton, 2013: 4)دا ا.تکرجایگاا خود را تثبیت  ینالت یکایآمرینوان دریک دوم تجاری  هب
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 نیالت یکایآمر در روسیهدیپلماسی رقابتی  های لفهمؤ. 3
طتی .تالیان اخیتر را     ینالتت  یکتای آمر، .یا.ت خارجی فدرا.تیون رو.تیه در   به لحاظ نظری

یکی از محورهتای مهتم در   توضیح دادر گرایی  واقع و انگاری .ازاگیری از مفاهیم  با بهرا توان می

هتا   منافع دولتهایی ا.ت که  انگاراها و  هویتگیری هنجارها،  دکل ، چگونگییانگار .ازانظریه 

.یا.ت ختارجی چیتزی ا.تت کته     بر این مبنا،  دودر میگیرد و تعریف  میبر ا.اس آنها دکل 

کننتد   ها منافع را تعیین می هویتر از این دیدگاا، کنند اجرا می تیدرنها.اخته و ها آن را  دولت

هتا و   بتر قوایتد، ارزش  ها یواملی نیستند کته  تنگرایان کال.یک،  یوامل مادی مورد توجه واقعو 

محتیط اجتمتایی   یتک  ها در  و واکن  ها کن همه بلکه  ،کنند یمرا تعریف و تعیین ها  گفتمان

ینتی  تلفیقی از یوامل ی ،از یوامل مادی و هویتی یا به تعبیر دیگر یا مجمویهو  ردیگ یمورت ص

انگتاران    .تازا  ردنت ده یمرا دکل  ها دولتمات ، رفتارها و اقداها یریگ میتصم، ها انتماب و ذهنی،

المللی نیز در رفتتار .یا.تت ختارجی     بر یوامل داخلی، .اختار بین معتقدند که یالواهمچنین 

 ر(60: 1385 )ونت،دارد  کنندا تعییننق  ها  دولت

و  گفت که فدرا.یون رو.یه شس از فروشادی اتحاد جمتاهیر دتوروی   توان یمبر این ا.اس 

لیبرالیسم هموارا در تالش برای ارائه .اخت جدیدی  وئولوژیک مارکسیسم در برابر ندکست اید

شتوتین  ها در دوران بته قتدرت ر.تیدن مجتدد      از هویت خود و ددمنان  بودا ا.تر این تالش

تهاجمی از .وی فدرا.یون رو.یه ددا ا.ت کته بتا هتدف     هویتنویی  ( منجر به ارائه2012)

ورت صری از نفوذ غرب در حوزا نفوذش ر مناطق شیرامونی و جلوگیایادا قدرت و نفوذ .نتی د

تهتاجمی غترب از .توی دیگتر،      یها واکن و  .و یکرو.یه از  یها ا.تی.ر راهبرد و ردیگ یم

رویارویی محتاطانه بین مجمویه کشورهای غربی و رو.تیه دتدا کته در ادتکال      ینوی بهمنجر 

ش ناتو در کشورهای اطراف رو.یه بروز کردا ممتلف همچون ایمال تحریم یلیه مسکو و گستر

 ا.تر

 هتا  دولتت مرکزی رفتتار       دال که  کند جلب میتوجه ما را به این نکته  ،گرایی واقع یها آموزا

مهتم ا.تتر از منظتر     العتادا  فوقبرای آنها  قوا لذا ایجاد و حفظ توازن ،حفظ منافع ملی آنها.ت

زی همکتاری از روی نتاگزیری، همتوارا نگتران و     در یین شذیرش قوایتد بتا   ها دولت، ییگرا واقع

رویتارویی   ر(244-245: 1375 )دویچ،هستند نحوا توزیع د.تاوردهای نادی از همکاری  مراقب

بته رقابتت و    کیتیژئوشلمحتاطانه بین رو.یه و غرب به رهبری آمریکا همچنین در بستر منافع 

منجتر دتدا و .تایه شررنتس منازیته       نیالت یکایآمر ازجملهنفوذ در مناطق جغرافیایی ممتلف 

 رمعتقدند، همچنان بر روابط رقابتی آنها نگه دادته ا.ت گرایان واقعگونه که  قدرت را، آن
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وقتت رو.تیه بته چهتار کشتور برزیتل،        یتر وز نمست 23شریماکوفاز منظر دیپلماتیک، .فر 

رو.تیه بترای    هتای  دروع مجدد تتالش  توان میرا  1997آرژانتین، کلمبیا و کا.تاریکا در .ال 

در در آن کتر شس از فروشادی اتحاد جماهیر دتوروی قلمتداد    ینالت یکایآمرحضور قدرتمند در 

یک قدرت بزرگ طبیعتاً باید بتا تمتام منتاطق     ینوان بهزمان شریماکوف اظهار دادت که رو.یه 

رونتد  در ادامته ایتن   ر (Smith, 2008: 102-103)های جهان دارای رابطه بادتد   جغرافیایی و قارا

ادی بتا  صت دیتالوگ .یا.تی و ارتباطتات اقت    2001جمهور رو.یه در .ال  ینوان رئیس هشوتین ب

وزیر خارجه رو.یه نیتز   الوروفرا بسیار مهم و به نفع هر دو طرف تلقی نمود و  ینالت یکایآمر

ط ر، ارتبتا صت معا الملل بیندر روابط  ینالت یکایآمربا ادارا به جایگاا قابل توجه  2006در .ال 

های رو.یه برای مقابله با مشتکالت   ینوان بم  مهمی از تالش هرو.یه با کشورهای منطقه را ب

 ینوی بهتوان  این اظهارنظرها را می ر(Smith, 2008: 102-103)د کرمشترک جامعه جهانی تلقی 

تتاکنون   1997د کته از .تال   کتر قلمتداد   ینالتت  یکتای آمردکترین .یا.ت خارجی رو.یه در 

بتا دقتت در ایتن     الشعاع قترار دادا ا.تتر   را تحت ینالت یکایآمری این کشور در .یا.ت خارج

را تغییتر نظتم جهتانی،     ینالتت  یکتای آمرتوان اهداف .یا.ت خارجی رو.یه در  اظهارنظرها می

از خود نتزد   ابرقدرتویر یک صهای آمریکا در مناطق شیرامونی رو.یه و ارائه ت طلبی مقابله با جاا

 نی دانسترافکار یمومی جها

تالش رو.یه برای ارائه چهرا ابرقدرتی از خود همراا با درگیری آمریکا در یراق و افغانستان 

د تا ضمن تالش برای حضور کریب مسکو صت را نصجمهوری بوش شسر این فر در دوران ریا.ت

در ر ندمقابله کبا حضور وادنگتن در مناطق شیرامونی رو.یه  راااز این  ینالت یکایآمربیشتر در 

بتا وادتنگتن    یرهمستو غای  توان به تقاضاهای یضویت رو.یه در ترتیبتات منطقته   میاین را.تا 

و  (10)هتای اونا.تور(   ینتوان یکتی از زیتر مجمویته     ه)ب 24همچون دورای دفایی آمریکای جنوبی

 دکتر ادتارا   25لحصت مرکز آموزش یملیتات   ینیالت یکایآمردرخوا.ت یضویت ناظر در انجمن 

(France-Press, 2008)معتتاون  26ایگتتور .تتچین 2008در .تتال  شتتوتیندر همتتین را.تتتا  ر

 یریاز.تترگدبیتتر دتتورای امنیتتت ملتتی رو.تتیه را جهتتت  27نیکتتوالی شاترودتتوو  یتتروز نمستتت

بعدها گفته دد هیئت رو.تی در   که چنان آندر کرهای نظامی رو.یه و کوبا راهی هاوانا  همکاری

کوبا و همچنین تشکیل یک ائتالف با حضور کوبتا،  تالش برای ایجاد یک شایگاا نظامی در خاک 

                                                                                                                                        
23. Primakov  

24. South American Defense Council 
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26. Igor Sechin  
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نورتتون  در آن زمتان ژنترال    (Mikhail & Taratuta, 2008). ونزوئال، نیکاراگوئته و رو.تیه بتود   

فرماندا نیروی هوایی آمریکا ایجاد شایگاا نظتامی رو.تیه در کوبتا را یبتور از خطتوط       28،دوارتز

 .(Smith, 2008: 105-106)دا بود کرقرمز ینوان 

تضعیف جایگتاا   تالش برای ،ینالت یکایآمریکی دیگر از دالیل مهم رو.یه برای نزدیکی به 

الوروف وزیتر خارجته رو.تیه در نتوامبر      اظهارنظر ،صوصدر این خ ا.تر نظم جهانیآمریکا در 

 یکتای آمرهتای   متا از تتالش  : »ه بتود گفتدر آن مقطع زمانی وی  دایان توجه ا.تر 2008.ال 

فزاینتدا جهتانی    یتی گرا چندجانبته در چتارچوب   الملتل  بیندن روابط کر کراتیکبرای دمو ینالت

منتد   هر رو.یه یالقا.تها  یمر ما بر این باوریم که این فرایندها به نفع تمام انسانکن ا.تقبال می

 «ا.تت منتافع متقابتل    منظور ت مین هخود ب ینیالت یکایآمرهای نزدیک با درکای  به همکاری

Blank, 2010: 2-3))کریشتنر ختانم  جمهور وقتت رو.تیه بته همتراا      ، رئیسمدودفهمچنین  ر 

ال  صت و در حادتیه اجتالس بتریکس خوا.تتار ا     2008در .تال  ، جمهور .ابق آرژانتتین  رئیس

ندر افزون بر این، کرملین از برزیل درخوا.تت همکتاری بیشتتر بتا     ددی الملل بیننهادهای مالی 

 Official Website of Russia’s Presidency)د کتر ا گرایتی ر  تقویت چندجانبه منظور بهرو.یه 

in BRICS, 2015)ر 

فعالیتت   ازجملته  ینالتت  یکتای آمرهای فراوان بترای بستط روابتط مستکو بتا       وجود زمینه با

دیتد  جهتای   و فرصتت  های بزرگ نفتی و گازی در رو.یه و تالش آنها برای یافتن منتابع  درکت

.یا.تت ختارجی   تتوان ادیتا کترد کته      ( میینالت یکایآمر ازجملهی نقاط جهان )صنفتی در اق

یقتد  دوم  مرحلهدر مبتنی بر قراردادهای فروش .ال  و طور یمدا  هب ینالت یکایآمررو.یه در 

کوبا  و نیکاراگوئهوی خود همچون ونزوئال، ادی با کشورهای دو.ت و همسصاقت های نامه موافقت

 3000موفتق بته فتروش     ،شس از یک دهه 2011تا  2008های  له .الصمسکو در فا ا.تربودا 

لی این تسلیحات، ونزوئال بتود  صدر مشتری اد ینالت یکایآمرمودک زمین به هوا به کشورهای 

الزم  کتردر ات رو.ی ثبتت  ینوان شنجمین خریدار بزرگ تسلیح هنام خود را ب 2011که در .ال 

نیتز اقتدام بته خریتد تستلیحات       2007 تتا  2005های  له .الصدر فا کاراکاس.ت که به ذکر ا

و بتی    کوشتر هلی، های .وخو جنگندا ازجملهاز رو.یه  میلیارد دالر 4نظامی به ارزش تقریبی 

دولتت چتاوز موفتق بته     همچنین ر دا بودکرکالدینکف  ویژا به ،هزار قبضه .ال  .بک 100از 

 درمجمتوع در دت خرید تجهیزات نظامی از رو.تیه   منظور بهمیلیارد دالری  2/2دریافت یک وام 

د کتر میلیتارد دالر تستلیحات از رو.تیه وارد     1/13 حتدود در  2011تتا   2007ونزوئال از .تال  

(Grimmett & Kerr, 2012: 8-9)آمتدا در   وجتود  بته هتای   نتاآرامی  دنبال هبو  چاوزبعد از مرگ  ر

                                                                                                                                        
28. Norton Schwartz  

http://en.brics2015.ru/
http://en.brics2015.ru/
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 کاه مجبور به  کاراکاسول ملی ونزوئال، کاه  ددید قیمت نفت و ارزش ش یجهدرنتونزوئال و 

این کشور همچنان نیازمند دریافت خدمات شتس از  ولی  ،خریدهای نظامی خود از رو.یه گردید

قتراردادی را امضتا    2009دو طرف در .تال   ،بر این یالوار ا.ت ددا یداریخرهای  فروش .ال 

یتات اکتشتاف و حفتاری در    های نفتی رو.ی قادر بته انجتام یمل   که بر ا.اس آن درکت کردند

 ر(Grimmett & Kerr, 2012: 9)ند دد مناطق نفتی ونزوئال می

 ،طی .الیان اخیر ینالت یکایآمر راهبردی و دیپلما.ی رقابتی رو.یه درهای  زمینهاز دیگر 

هتای   دادن تحتریم  جلتوا  اهمیتت  یبت زدن و  بترای دور ، تالش ویژا شس از بروز حوادث اوکراین هب

 2014نمونه در .تفر متاا جتوالی     ینوان بهر ا.تو اتحادیه اروشا یلیه این کشور  ایمالی آمریکا

برخی از مقامات لشتکری و کشتوری رو.تیه کته      ینالت یکایآمرشوتین به تعدادی از کشورهای 

تتوان بته    جملته متی   کته ازآن  کردنتد نیز وی را همراهی  ،مشمول تحریم کشورهای غربی بودند

فدرال کنترل مواد ممدر، ایگور .چین، رئیس درکت نفتتی روس   رئیس مرکز 29،ویکتور ایوانف

 & Farah)فرماندا ارت  رو.یه ادارا کرد 30،والری گرا.یموف، یروز نمستنفت و معاون ا.بق 

Reyes, 2015: 2)بته .ته کشتور     2015وزیر دفاع رو.یه نیز در فوریه .تال   31ی دویگوئ.رگ ر

جنجتالی وی مبنتی    اظهارنظرله چند ماا از ص.فر به فااین در و ونزوئال .فر کر نیکاراگوئهکوبا، 

 ینالتت  یکتای آمردر  ازجملههای نظامی خارا از مرزهای خود و  بر تمایل مسکو به دادتن شایگاا

گترفتن   تستهیل شهلتو   بترای  نامته  موافقتت گوآ موفق به امضتا یتک   ادر مان ورت گرفتر دویگوص

هتای رو.تیه    در دانشتگاا  نیکاراگوئته میان و آموزش نظا نیکاراگوئههای رو.ی در .واحل  کشتی

، دتناورهای رو.تی بته    2016تا از نیمه دوم .تال   دکردنطرفین توافق  ،بر این ا ا.تر یالوادد

ونتزوئال نیتز ضتمن ایتالم آمتادگی بترای       بپردازنتدر   نیکاراگوئته هتای .تاحلی    زنی در آب گشت

د دت ترک بتا رو.تیه   هتای نظتامی مشت    های رو.تی خواهتان انجتام رزمتای      گرفتن کشتی شهلو

(Pravda, 2015)ر 

 درای  از جایگتاا ویتژا   نیکاراگوئته  ،ینالتت  یکتای آمردر میان کشورهای همسو با رو.تیه در  

بحران داخلی ونتزوئال و کتاه     ،مرگ چاوز برخوردار ا.تربا این کشور نظامی  همکاری زمینه

و  زی روابتط بتا آمریکتا   .تا  الش کوبا برای یتادی ترغبت این کشور برای هزینه در امور نظامی، 

جمهور  ، رئیستالش اورتگا نهایت درو در این رابطه آمیز  زدن به اقدامات تحریک اجتناب از د.ت

 یگتاا در جا مانتاگوآ گترفتن   قرار  بهمنجر  ای گرفتن نق  رهبری منطقه د.ت هبرای ب نیکاراگوئه،

بتا   زمتان  هتم  ،به بعد 2006 و مسکو از .ال ماناگوآالزم به ذکر ا.ت که روابط  دا ا.تردویژا 
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30. Valeri Grasimov 

31. Sergey Shoygu   



 25      1395دمارا هشتاد / .ال بیست و شنج / شاییز 

 

نظتامی   ویژا به ،ها عودی در تمام زمینهصاز .یر  نیکاراگوئهها در  ن مجدد .اندنیستآمد کار روی

یتالوا بتر اهتدای دو     2008-2009هتای   له .الصرو.یه در فا که ینحو به ،دا ا.تدبرخوردار 

 ،بتر ایتن   یالوا درکریطاء میلیون دالر کمک بالیو  نظامی نیز به این کشور ا 10گرد مدرن، بال

برابتر   قترار داد کته نته    مانتاگوآ میلیون دالر کمک نظامی در اختیار  5/26 ،2011در .ال مسکو 

 ر(Roger, 2015)بیشتر از کمک ایطایی وادنگتن بود 

 مانتاگوآ ایجاد یک مرکز مبارزا با مواد ممدر در  بر کمک به رو.یه یالوا ،نیز 2013در .ال 

اهدا کردر همچنین  به این کشور 32نظامی تایگر خودرویتعدادی  ،دی نظامیو ایجاد مرکز آموز

 نیکاراگوئته میلیون دالر را به  15هوایی به ارزش  .ازهای یهدبجنگندا و  2014مسکو در .ال 

ختود  ختالف قتانون ا.ا.تی    در اقدامی های نظامی  نیز در شا.خ به این کمک ماناگوآاهدا نمودر 

در کتر  صادرمیالدی را  2015ن .ال تا ژوئ نیکاراگوئههای  در آبی های رو. مجوز اقامت کشتی

ب .یستم نظارت بر راهبری متاهوارا مو.توم بته    صموافقت خود با نهمچنین  نیکاراگوئهدولت 

 ر(Brenda, 2014)را در خاک خود ایالم نمود  33گلوس ناس

ولتی   ،داشت ن ینالتت  یکتای آمرکه رو.یه تاکنون موفق به تثبیتت شایگتاا نظتامی در     هرچند

مجمویه اقدامات این کشور منجر به بروز ناآرامی در میتان وادتنگتن و متحتدان آنهتا گردیتدا      

بتار شتس از شایتان جنتس .ترد وارد       نمستتین ناوهای جنگی رو.ی بترای   2008ا.تر در .ال 

در ادامته ایتن    و دنتد کرددا و با ونزوئال رزمای  مشترک نظامی برگزار  ینالت یکایآمرهای  آب

یتک کشتتی    2013دتدندر همچنتین در اوت .تال     نیکاراگوئته با یبور از کانال شاناما وارد  هااون

 یکتای آمرکشتورهای  در .تواحل کوبتا شهلتو گرفتتر      34به ویکتور لنوو مو.ومجا.و.ی آمریکا 

دهنتد کته خریتدهای     .و با آمریکا نیتز تترجیح متی    مجمویه کشورهای کمتر هم ویژا به ،ینالت

منوط بته  را رو.یه فروش تسلیحات به این کشورها  چراکه ؛یه انجام دهندنظامی خود را از رو.

تجهیتزات   ،در از .توی دیگتر  کنت  نمتی  صختا  های رویهیا اتماذ  حقوق بشرریایت  مانندمسائلی 

دتاید  بادندر  تر و قیمت کمتری می رو.ی در مقایسه با تجهیزات آمریکایی دارای کاربری آ.ان

 یکتای آمرمیلیارد دالر تسلیحات به 5/14به فروش بی  از  فقمسکو موا.ت که به همین دلیل 

 ر(COHA, 2014)ا.ت دا د 2013 تا 2011های  طی .ال ینالت

هتای   برختی مشتوق   ،ینالتت  یکتای آمر، مسکو در تالش بترای نفتوذ بیشتتر در    اینافزون بر 

ای  منطقه جمهور رو.یه در تور شوتین، رئیس دا ا.ترارائه کرادی به کشورهای منطقه نیز صاقت

 ینالتت  یکتای آمرای در ارتبتاط بتا    های .ازندا قدم 2014در ماا جوالی  ینالت یکایآمرخود به 
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 دتدا  انبادتته میلیارد دالری کوبا به مسکو ) 32د از بدهی صدر 90بردادتر وی در هاوانا حدود 

طتی   آرژانتتین از زمان اتحاد جماهیر دوروی( را بمشیدر او همچنین ضمن ایالم همبستگی بتا  

و  ای هستته  زمینته  درجمهور این کشور از آمادگی مسکو بترای همکتاری    نشست خود با رئیس

با بوینوس آیرس .من گفتر شوتین در برزیل نیز حمایت کامل خود از بلوک بریکس  ای ماهوارا

 ,Farah & Reyes)را ایتالم دادتت   ینالتت  یکتای آمرمنظور مقابله با اقدامات بانک جهانی در  هب

 ر(4 :2015

 نیالت یکایآمرمحورهای راهبرد و دیپلماسی اتحادیه اروپا در . 4
بهتتر درک کتردر    تتوان  یمت لیبرالیسم ورا از منظر ن ینالت یکایآمررویکرد اتحادیه اروشا در قبال 

و .تاختار نظتام    داکتر کیتد   بیشتتر بتر کنشتگران دولتتی ت     یانگرا واقعبه شیروی از  ها برالیل نو

ری به بتاور آنهتا امکتان همکتا    اما  ،دانند یمتی و فاقد نظم و قایدا بنیادین سالملل را آناردی بین

ی وجتود داردر در ایتن مکتتب    الملل بیناز طریق نهادهای  برای ر.یدن به د.تاوردهای مشترک

 هرچنتد ر هتا نیستت   بودن همکاری میتان دولتت   یرممکنغفقدان اقتدار مرکزی به معنای فکری 

نباید فقط بر قدرت .مت و منا.تبات   ها دولتاما  ،ا.ت یمحور الملل بیندر روابط دولت  نق 

متدنظر قترار   نیز را  .یا.یاد صو اقتادی صمسائل اقت بلکه الزم ا.ت ،مبتنی بر آن فعالیت کنند

فتراهم  چتارچوبی بترای همکتاری     توانند می دولتیادولتی و فر های بیننهاد ،در بر این ا.اسدهن

 در چنین تحلیلتی،  درینفائق آ دان امنیتی و مماطرات رقابتی بر کمک کند ها دولتآورند که به 

زوماً در تعار  و نه ل کنند یمتعریف ی خوددان ها توجه به تواناییا را ب خود یملمنافع  ها دولت

منافع خود با یکدیگر زیان  و .ودارزیابی  محا.به و بر ا.اس و تضاد با دیگران و به همین دلیل

 ر(69-72: 1384ا، مشیرزاد) ندکن یمتعامل 

ادی، .یا.تی و نهتادی   صبرای اتحادیه اروشا ذیل .ه محور اقت ینالت یکایآمردالیل اهمیت 

 یکتای آمرادی و تجاری بتا  صاقت های ظرفیتو  ها زمینهر از دیدگاا اتحادیه اروشا، ا.ت یلتحل قابل

وان در .ه حوزا ت ر این همکاری را میا.تترین دالیل همکاری با آن منطقه  مهم ازجمله ینالت

تتاریمی یکتی از    ازنظرای و تجارت مشاهدا کردر اتحادیه اروشا  ای تو.عهه ، کمکگذاری .رمایه

ر این اتحادیه طی دو برنامته  ا.ت ینالت یکایآمرترین حامیان مالی کشورهای  و مهم ینتر بزرگ

رو بته  میلیتون یتو   4300( در حدود 2013-2007و  2006-2002) ینالت یکایآمربا  چند.اله

 ای اختصتاص دادر  هتای تو.تعه   در چتارچوب کمتک   ینالت یکایآمرکشورها و نهادهای ممتلف 

-2014های  ها در فاصله .ال میزان این کمک ،گرفته های صورت ریزی همچنین بر ا.اس برنامه

 گتذاری  .ترمایه ر (EULAC Foundation, 2014: 36) میلیارد یورو خواهد بود 5/2 بر بالغ 2020

ر از .توی  ا.ت کشاورزی محصوالتبیشتر در حوزا انرژی و  ینالت یکایآمرادیه در خارجی اتح
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در .ازمان تجارت جهتانی از دیتد اتحادیته     ینالت یکایآمریضویت بسیاری از کشورهای  ،دیگر

آیتدر   ها و مواضع اتحادیه در این .ازمان به دمار می تی برای شیشبرد .یا.تصفر ینوان بهاروشا 

میلیتارد   203 بتر  بتالغ  2014ای .ال در ابتد ینالت یکایآمراتحادیه اروشا و  حجم روابط تجاری

 ر(Leon, 2014: 49-50)از کل حجم روابط تجاری اتحادیه بود  درصد 6برگیرندا یعنی در ،یورو

و  یتی گرا چندجانبته نیز  و دیپلما.ی .یا.یراهبرد ادی، از دیدگاا صافزون بر موضویات اقت

 جملته از ،در منشتور ملتل متحتد    ددا  یحتصرزیات در چارچوب قواید وفصل منا تالش برای حل

 ینالتت  یکایآمرر مواضع کشورهای ا.تو اتحادیه اروشا  ینالت یکایآمرموضویات همکاری میان 

برای اتحادیه اروشا  محیطی یستزای، مواد ممدر و مسائل  دموکرا.ی، خلع .ال  هسته در قبال

 ینالت یکایآمری که اتحادیه در شی کسب حمایت الملل بیناز موضویات  یکی ا.ترحائز اهمیت 

ر ایتن موضتوع بعتد از مداخلته نظتامی آمریکتا و       ا.تت  بشردو.تانه، بحث مداخالت ا.تاز آن 

( ابعاد جدیدی یافت و آثار کوتاا و درازمدت نادی از آن برای اروشتا  1999متحدان  در کوزوو )

مداخالت بشردو.تتانه   الملل بینایی ناظر بر حقوق از اهمیت بیشتری برخوردار ددر دیدگاا اروش

هایی کته حقتوق اتبتاع ختود را ریایتت       های ثالث در مواجهه با حکومت بر حق مسئولیت دولت

توانتد منجتر بته     بتا ایتن ایتدا، متی     ینالتت  یکایآمررار داردر بدیهی ا.ت همراهی صا ،کنند نمی

 :Leon, 2014).ازمان ملتل متحتد دتود    در چارچوب  ویژا به ،یالملل بینه صشیشبرد آن در یر

مواردی ا.ت کته   ازجملهبر این، انجام اصالحات .اختاری در .ازمان ملل متحد  یالوا .(54-55

 یکتای آمرکشتورهای   یو در این را.تا اتحادیه امیدوار به همراهت  ا.تمورد درخوا.ت اتحادیه 

 را.ت ینالت

ر ا.تت بترای اتحادیته اروشتا     ینالت اییکآمرای یکی دیگر از دالیل اهمیت  خلع .ال  هسته

و تبدیل این منطقته بته    ینالت یکایآمرای در  تداوم درایط موجود هسته به دنبالاتحادیه اروشا 

بایتد ادتارا کترد کته کشتورهای       صوصت ر در ایتن خ ا.تت الگویی برای .ایر مناطق جغرافیایی 

( آزمای ، ا.تفادا، تولیتد  1967در .ال  ددا امضا) 35بر ا.اس معاهدا تالتلولکو ینالت یکایآمر

اتحادیته اروشتا مایتل ا.تت      (11)رانتد  داکتر ای به هر دکل ممکن را ممنتوع   و کسب .ال  هسته

دنبتال   ینالتت  یکتای آمررا در چتارچوب نهادینته بتا     ای هستته مباحث مربوط بته خلتع .تال     

 ر (Leon, 2014: 64)کند

بترای اتحادیته اروشتا را     ینالتت  یکتای آمرکه اهمیت  ا.تهایی  مواد ممدر نیز از دیگر حوزا

رف موجود در اروشتا و اتحادیته،   صبازار م ینالت یکایآمردهدر البته باید ادارا کرد که  افزای  می

 درواقتع داننتدر   متی اصلی مشکل  و دیگر مناطق جهان را ینالت یکایآمرتولیدات مواد ممدر در 
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وارد  ینالتت  یکتای آمراروشا از طریتق  در  یددداتولنعتی صمادا اولیه مقدار زیادی از مواد ممدر 

مبتارزا بتا جترائم     ینته درزمهر دو طرف ناگزیر از همکتاری بتا یکتدیگر     ،رو ینا ازدر دو اروشا می

 .(Leon, 2014: 59)بادند  یافته مرتبط با قاچاق موادممدر می .ازمان

 ینالتت  یکتای مرآترویج الگوی اتحادیته اروشتا بترای     به دنبالاتحادیه اروشا  ،نهادی نیز نظر از

که نمود آن را در -برای همگرایی  ینالت یکایآمرهای  تالش .ابقهه بر این موضوع با توجه ا.ت

اتحادیه اروشتا   ،درواقعر ا.تحائز اهمیت  -توان دید این منطقه می یجادددااای  نهادهای منطقه

ن الگتو بته   ادی حتال حاضتر جهتان در شتی ارائته ایت      صاقت -ترین اتحادیه .یا.ی موفق ینوان به

دالیل فرهنگی، تاریمی و ه ب ینالت یکایآمر، باالر افزون بر موارد ا.ت ینالت یکایآمرکشورهای 

بتا توجته بته .تابقه      ویتژا  بته  ،ر این موضتوع ا.تادی یکی از درکای طبیعی اتحادیه اروشا صاقت

 ور.توم  دابآاین دو کشور بر فرهنس و  ت ثیراتا.تعماری کشورهای اروشایی شرتغال و ا.پانیا و 

در  ینالتت  یکتای آمراتحادیه اروشا و  دوجانبههای  همکاریر ا.ت توجه قابلبسیار  ینالت یکایآمر

این .تازوکار  ر دود میریزی  برنامه تنظیم و 36«راهبردیمشارکت »چارچوب .ازوکار مو.وم به 

ویب صت زیل بته ت در بر 1999در .ال  ینالت یکایآمرطی نمستین اجالس .ران اتحادیه اروشا و 

تحکتیم   ینالتت  یکتای آمرمیان اتحادیته اروشتا و    راهبردیهدف از ایجاد مشارکت طرفین ر.یدر 

های .یا.ی و همکاری میان طرفین و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان دو منطقه مذکور  مشورت

همکاری با برخی از  های .ازوکاریالوا بر .اختار مذکور، اتحادیه اروشا دارای گردهمایی و  را.ت

اتحادیته دارای   همچنتین ر همچون مرکو.ور و .تالک ا.تت   ینالت یکایآمرای  هادهای منطقهن

هتایی چتون مهتاجرت، موادممتدر،      در زمینته  ینالتت  یکتای آمرگوهای موضویی با گفت .ازوکار

 ر(Roy, 2012: 7) ا.تزیست  همبستگی اجتمایی و محیط

نیتز یکتی دیگتر از     ینالتت  یکتای آمرهمکاری بتا برختی از کشتورهای     یها نامه موافقتیقد 

راهبردی و دیپلما.تی رقتابتی   به اهداف  د.تیابیمورد ا.تفادا اتحادیه برای تسهیل های  روش

هتا دربرگیرنتدا .ته موضتوع ا.ا.تی گفتگوهتای        نامته  ر این توافقا.ت ینالت یکایآمرخود در 

منعقد و .پس  نیالت یکایآمرتر  یافته که ابتدا با کشورهای تو.عهادی، مالی ا.ت ص.یا.ی، اقت

توان به مکزیک ادارا کرد که در  این کشورها می ازجمله به بقیه کشورها گسترش خواهد یافتر

در کتر  آننمتودن   اقتدام بته اجرایتی    2000و در .تال   نامته  موافقتت اقدام به انعقاد  1997.ال 

در دت بتر  برا .ه 2012 تا 2000های  له .الصآمدا، تجارت طرفین در فا یمل هتوافقات ب یجهدرنت

یکی دیگتر   ،(2008) یمرکز یکایآمرادی میان اتحادیه و کشورهای صمشارکت اقت نامه موافقت

و ارائه  یاددداه قبسط روابط تجاری دو منط نامه موافقتاز این هدف ر ا.تها  نامه موافقتاز این 

                                                                                                                                        
36. Strategic Partnership  



 29      1395دمارا هشتاد / .ال بیست و شنج / شاییز 

 

بمشی  ادراتی، تنوعصمنظور تقویت توان  ههای فنی و مالی به کشورهای آمریکای مرکزی ب کمک

ر ا.تت ختارجی در ایتن کشتورها     گتذاری  .رمایهوالت تولیدی و افزای  ظرفیت جذب صبه مح

 نامته  موافقتت ای مورد یالقه اتحادیه اروشا برای انعقاد  مرکو.ور نیز یکی دیگر از نهادهای منطقه

همکتاری میتان    نامته  موافقتطرفین اقدام به امضا  1995ر در .ال ا.تادی صهای اقت همکاری

د.تتیابی بته    نامته  موافقتت دا ا.تر هتدف از ایتن   داجرایی  1999دند که از .ال کرای  منطقه

 ازجملته ممتلتف   یتل به دالکه تاکنون  ا.تتجارت آزاد  ویژا به ،طرفینمیان  تر گسترداتوافقی 

ادراتی اروشتا بته نتیجته نر.تیدا ا.تت      صت والت صت ممالفت مرکو.ور با لغو تعرفه برختی از مح 

(EULAC Foundation, 2014: 39)ر 

دیپلما.تی   یکتی دیگتر از ابزارهتای    ینالتت  یکایآمرای به کشورهای  های تو.عه ارائه کمک

اتحادیه اروشتا   را.ت ینالت یکایآمرآفرینی در امور  برای نق  اتحادیه اروشامورد ا.تفادا  رقابتی

ن میلیو 4300( حدود 2013-2007و  2006-2002) ینالت یکایآمرطی دو برنامه چند.اله با 

 :EULAC Foundation, 2014)داد صاصاخت ینالت یکایآمربه کشورها و نهادهای ممتلف یورو 

هتای متالی بته منتاطق و      در شی ایجاد تغییرات ا.ا.ی در ارائته کمتک   اتحادیه ،حال ینا بار (37

میم کمیستیون اروشتا منتدرا در    صت از ت متت ثر  ینالت یکایآمر ازجملهکشورهای ممتلف جهان 

دامل موارد در دورا زمانی مذکور ضویی اتحادیه وم های کمکر ا.ت 2020-2014 برنامه تغییر

هتوایی،   و زیست، تو.تعه، تغییترات آب   محیط ،نوآوری یلوم، تحقیقات، فناوری و زیر خواهد بود:

، مهتاجرت ، ای، تو.تعه دتمول و همبستتگی اجتمتایی     همگرایی منطقته ، تنوع زیستی و انرژی

 EULAC)بتترای تو.تتعه شایتتدار  گتتذاری .تترمایهو  نستتیتیمستتائل جآمتتوزش، متتواد ممتتدر، 

Foundation, 2014: 37-39)ر 

 فرجام

بتزرگ در منطقته    هتای  قتدرت ینتدهای گستترش حضتور و تو.تعه روابتط      اروندها و فرواکاوی 

 آنهتا بتر   شیتدای  چرایتی و چگتونگی   در  ینگتر  ژرفاز ابتتدای هتزارا .توم و     ینالتت  یکایآمر

در تغییتر   توان میآن را  های مؤلفهدارد که  داللت در منطقهبتی رقا نویی دیپلما.یگیری  دکل

روابتط آنهتا بتا     ماهیتت تغییتر   ،بتزرگ نستبت بته منطقته     هتای  قدرتی ع نگرش و رویکردهانو

 جستجو کتردر  موجود در این منطقههای  و فرصت ها یتظرفبر ا.اس  ینالت یکایآمرکشورهای 

گستتردا در   نفتوذ  ایمتال رخالف گذدتته قتادر بته    ، آمریکتا بت  الملل بیندر درایط کنونی روابط 

نظتام   ی.تو  بته گتذار نظتم جهتانی     ترین دلیل ایتن امتر،   نیستر مهم ینالت یکایآمرکشورهای 

 و رقابت فزایندا طی .الیان اخیر داهد حضور ،رو ینا ازر ا.تچندقطبی و کاه  قدرت آمریکا 
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رو.تیه و اتحادیته اروشتا در    یعنتی چتین،    ؛رقبای آمریکتا در .تطح جهتانی    و .یا.ی ادیصاقت

 ریمهست ینالت یکایآمر

معطتوف بته منا.تبات و     طترف  یک از توان میرا  ینالت یکایآمردر  متحدا یاالتادیپلما.ی 

این منطقه و از طرف دیگر  های دولتاین کشور با مجمویه و یکایک  ای منطقهروابط دوجانبه و 

 ینالت یکایآمربزرگ رقیب در منطقه  یها قدرتنویی واکن  راهبردی نسبت به حضور و نفوذ 

، شا.تخ بته تحرکتات    یویر ابرقدرتصت تالش برای باز.ازیدالیل ایدئولوژیک، ه ب رو.یهدانستر 

تالش برای تقویت چتارچوب یتک    در مناطق شیرامونی خود و غربی به رهبری آمریکا های دولت

ر شکتن در رونتدی   ا.ت نیالت یکایآمرچندقطبی در شی گسترش روابط خود با کشورهای  نظام

دنبتال   هبت  ینالتت  یکتای آمرتالش برای حضور گستردا نظامی در  یجا بهمتفاوت با مسکو  کامالً

ختود،   متدنظر .یا.تی   -ادیصاقت تعمیق نفوذ منظور بهادی خود با این منطقه صبسط روابط اقت

دریای  آمریکا و تحرکات وادنگتن در متحدا یاالتاواکن  به .یا.ت چرخ  به .مت آ.یای 

کته تتایوان را بته ر.تمیت      ا.تت کشتور التینتی    11چین جنوبی و تالش برای تغییر دیتدگاا  

ادی صت فرهنگی و شیونتدهای تتاریمی و منتافع اقت    دلیل نزدیکیه اتحادیه اروشا نیز بر اند دناخته

 هتدف  بتا و  ا.تت  ینالتت  یکتای آمر بتا جانبته .یا.تی و همکتاری     دد تحکیم روابتط همته  صدر

نهادهتا و موضتویات    صوصت ای این منطقه با مواضتع و اهتداف ختود در خ   کشوره کردنهمسو

دا بتا  کتر متواد ممتدر تتالش    ، تغییرات آب و هتوایی و  مهاجرت، خلع .ال ی همچون الملل بین

و فرهنگتی   ای( های تو.تعه  و ایطای کمک گذاری .رمایهادی )تجارت، صا.تفادا از ابزارهای اقت

 درکنمنافع خود  نمودن یشینهبمنظور  هب ینالت یکایآمرآفرینی در  به نق 

تالفتی حضتور    ینالتت  یکتای آمربمشی از دالیل حضتور هتر دو کشتور رو.تیه و چتین در      

ای هبسیاری از کشتور  میلی بیدر این میان،  را.تکا در مناطق شیرامونی خود آمری متحدا یاالتا

بستیار مهتم ارزیتابی    ا منازیه با آمریکت در یا چین به مهرا رو.یه  ددن یلتبدبه  ینالت یکایآمر

تترین   ایتدئولوژیک از مهتم   یتل بته دال و بولیتوی   نیکاراگوئته چهار کشور ونزوئال، کوبتا،  دودر  می

 دربه ایتن کشتور    توانستند می که آیند میبه دمار  ینالت یکایآمرای رو.یه در  متحدان منطقه

در روابتط ختود بتا     دلیل تحتوالت ر  دادا  هندر در این میان کوبا بکنحضور نظامی کمک  زمینه

از د.تت   ددت بهددا با این کشور  آمریکا و اجتناب از ایجاد هر گونه تن  در روند روابط یادی

 درکن اجتناب میکنندا یلیه آمریکا  اقدام تحریک هرگونهزدن به 

 -ادیصت و ا.تتراتژی حضتور اقت  ادی چتین  صت تقکه راهبرد نفوذ ا ر.د میبه نظر  ،درمجموع

های بیشتری نسبت به راهبرد نظامی رو.یه  به موفقیت ینالت یکایآمردر ا فرهنگی اتحادیه اروش

یامتل   نتویی  توانتد  متی متدت   در میتان  ینالت یکایآمر درحضور نظامی رو.یه  نائل ددا ا.تر
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و اتحادیته  چتین   انتظار دادت که توان میاما  ،آید  حساب بهمنافع ملی آمریکا یلیه تهدیدکنندا 

بترای   تهدیتد رقتابتی اثرگتذاری تتا .ترحد ایجتاد       هتای  ظرفیتبه دور  نچندا نهآیندا  دراروشا 

 د.ت یابندرآمریکا در منطقه  متحدا یاالتادیپلما.ی 

 ها: نوشت پی
ددن موضوع خروا نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و یراق  ر.یدن باراک اوباما و مطر  در شی به قدرت( 1)

مجله فارین ای در  با انتشار مقاله 2011.ال در نوامبر  ،متحدا تیاالاوقت  خارجه یروز، کلینتون هیالری

و ما نیروهای  گرفته  آرام در یراقبا اینکه جنس  زمان هم»نودت:  «قرن اقیانوس آرام آمریکا»شالیسی به نام 

ر دا .ال یکی از اهداف مهم آمریکا در گیرد یم، آمریکا بر .ر دوراهی قرار میکن خود را از افغانستان خارا می

اقیانوس آرام  و آ.یا غیرا در ، راهبردی واقتصادیهای دیپلما.ی،  گذاری .رمایه مالحظه قابلآیندا ارتقای 

 Pivot to) ،به .مت آ.یا آمریکا ینوان ایالم .یا.ت مو.وم به چرخ  که از آن بهمقاله این انتشار  «را.ت

Asia) دالیل اصلی اتماذ این .یا.ت از بودر به مناطق مذکور ای اوباما  با .فرهای دورا زمان هم ،ددو یاد می

، ردد .ریع اقتصادی 2008.وی آمریکا یبارتند از احیای اقتصاد آمریکا شس از بحران مالی جهانی .ال 

های .یا.ت  چین و احساس نیاز به مهار آن از .وی آمریکا، فشار افکار یمومی آمریکا برای تغییر رویه

 خارجی آمریکار

جمهور فقید ونزوئال و فیدل  از طریق امضای بیانیه مشترکی بین هوگو چاوز رئیس 2004آلبا در .ال ادیه اتح (2)

.نت بودا، اکوادور، بولیوی، دومینیکا، .نت لو.یا، ارکشور آنتیگوا و ب 9دد؛  یست .کا.ترو رهبر انقالب کوبا 

لی آلبا این ا.ت که با صدف ابادندر ه دیه میاین اتحا یایضا، کوبا، نیکاراگوا و ونزوئال سگرنادین و ینسنتو

های آنها  ها و قابلیت افزایی و امکانات کشورهای یضو، بتواند به تقویت متقابل توانایی اتکا به همبستگی، هم

 رشایدار و مستمر این کشورها کمک کند  بپردازد و به این و.یله به تو.عه

ی چون نزدیکی جغرافیایی، دباهت فرهنگی و روابط گستردا به دالیل متحدا یاالتاالزم به ذکر ا.ت که  (3)

این قدرت در  وجود ینا بار ا.تینوان قدرت اول منطقه  هاقتصادی با کشورهای آمریکای التین همچنان ب

 مقایسه با دوران جنس .رد داهد افت چشمگیری بودا ا.تر

این .ازمان   موفق به حضور در اجالسدا و داز .ازمان کشورهای آمریکایی اخراا  1961کوبا در .ال  (4)

 به .ازمان مذکور بازگشتر دوبارابا چراغ .بز آمریکا  2015نگردیدا بودر این کشور در .ال 

کشور ژاشن، مالزی، ویتنام، برونئی، ا.ترالیا،  12 میان فیکیرانس شا.ت، اتحادیه 1394.ال مهرماا  13 در (5)

تعرفه مالیاتی بی  از در بر ا.اس این معاهدا دو، مکزیک و دیلی نهایی .نگاشور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، شر

ویب و صنفع برای ت .ال )با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذی 5هزار کاالی تجاری ظرف مدت  18

 بر یک شهنه جغرافیایی و.یع با ددا ایمال یدوبندهایقبسیاری از و رف خواهند کرد( صاجرای معاهدا 

 رددحذف خواهد میلیون نفر  800عادل جمعیتی م

نام  را.ت یجنوب یقایآفرالمللی متشکل از کشورهای برزیل، رو.یه، هند، چین و  یک گروا بین بریکسگروا ( 6)

 ا.تر ددا  حاصلهای یضو آن در زبان انگلیسی  این گروا از ترکیب حروف نمست دولت

هائیتی، هندوراس، نیکاراگوئه، شاناما، شاراگوئه، .نت لو.یا،  بلیز، جمهوری دومینیکن، السالوادور، گواتماال، (7)

بادند که تایوان را به ر.میت  کشور التینی می 11.نت کیتس و نویس، .نت وینسنت و گرانادینس 

 اندر دناخته

با امضای شیمان آ.ونسیون در شایتمت شاراگوئه میان کشورهای جمهوری فدرال  1991مرکو.ور در ماا مارس  (8)

گذاری ددر هدف از ت .یس این نهاد  رزیل، جمهوری آرژانتین، جمهوری شاراگوئه و جمهوری اروگوئه شایهب
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ادی میان کشورهای امضاکنندا شیمان از طریق ایجاد جریان آزاد کاال و خدمات صد.تیابی به یکپارچگی اقت

 های یا.تو هماهنگی . مشترک بازرگانی های یا.تدر میان ایضا، تعیین تعرفه مشترک خارجی، قبول .

و نیز ترویج و تشویق تجارت میان ایضا با آرمان تشکیل یک بازار مشترک  یا ادی کالن و منطقهصاقت

 رلی داردصدر حال حاضر مرکو.ور شنج یضو اتر بودا ا. یجنوب یکایآمرگستردا و فراگیر در  یاقتصاد

 رتا. ددا یرفتهشذبه یضویت کامل .ازمان  2005در .ال  ونزوئال

 2011ایالمیه کاراکاس در .وم د.امبر .ال  ی( با امضاکشورهای آمریکای التین و کارائیب ).الک اتحادیه (9)

، متحدا یاالتا جز بهو جنوبی،  ، مرکزیدمالی همه کشورهای آمریکایدر کرطور ر.می ایالمی موجودیت  به

این اتحادیه هستندر  وجز ک و انگلستانکانادا و قلمروهای کوچک تحت .لطه کشورهای فرانسه، هلند، دانمار

ینوان رقیب  )شی  از تثبیت روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا( به 2014این اتحادیه تا قبل از د.امبر .ال 

 ردد یم.ازمان کشورهای آمریکایی قلمداد 

یا، اکوادور، شاراگوئه، کشور آرژانتین، بولیوی، برزیل، دیلی، کلمب 12ای متشکل از  منطقهای  اتحادیهاونا.ور  (10)

 گرفته  نامهای آمریکای جنوبی  این اتحادیه، جامعه کشور تر ی ش را.تگویان، شرو، .ورینام، اروگوئه و ونزوئال 

برگزار دد به اونا.ور تغییر نام  2007آوریل  16بود که در جریان اولین اجالس انرژی آمریکای جنوبی که در 

 ردارد ت اکوادور قرارمقر اونا.ور در کیتو شایتم دادر

ای ا.تر تمام  های هسته ن منطقه یاری از .ال نمستی ینوان بهآمریکای التین ناظر بر ایالم معاهدا این  (11)

آلفونسو گار.یا روبلز، دیپلمات بادندر  آمریکا و کانادا یضو این معاهدا می یرازغ بهکشورهای نیمکرا غربی 

 رلی این شیمان بودص، شیشگام ا1982 لح نوبل در .الصمکزیکی برندا جایزا 

 منابع فارسی

 رتهران: .مت ،ادی جهان سومصمسائل سیاسی و اقت (،1378) .ایی، احمد
اطالعات  ،«و شیامتدها  برر.ی تطبیقی نگاا اروشا و آمریکا به آمریکای التین» ،(1385) احمد زادا، نقیب

 ر120 -131: 225و  226، دمارا ادیصسیاسی و اقت
همشهههری  شتتور، ترجمتته یستتگر قهرمتتان ،«گتترای  بتته چتتپ» (،1385دی  15) ن، امانوئتتلوالردتتتای

 .دیپلماتیک
تهتران:   ،جلتد اول ، ترجمه وحیتد بزرگتی،   الملل های روابط بین نظریه (،1375) کارل و دیگران ،دویچ

 رجهاد دانشگاهی
در انتدرو لینکلیتتر    ،«فهمنتد  یمها خوددان  اقتدارگرایی چیزی ا.ت که دولت» (،1385)الکساندر ،ونت

، ترجمه بهرام مستتقیمی، تهتران: وزارت امتور    الملل ینبجامعه و همکاری در روابط )ویرا.تار(، 
 خارجهر

تهتران:   ،گرا: تجربه چهین  سیاست خارجی توسعه  (،1388) توحیدیالبنین  امنیا، محسن و  دریعتی
 ی مرکز تحقیقات ا.تراتژیکر.یا.ت خارج های معاونت شژوه 

 ، تهران: .مترالملل های روابط بین تحول در نظریه(، 1384) ادا، حمیرامشیرز

 دیگران  امیان وس، ترجمه حوابستگی و توسعه در آمریکای التین(، 1359، فرناندو )کاردوزو هنریک
 تهران: تندرر
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