تاثير چپ گرايي نوين در آمريكاي التين بر مناسبات سياسي
امنيتي اين كشورها با اياالت متحده آمريكا

1
*

دكترملک تاج خسروي
احمد سندگٌل

**

چكيده

تحوالت سیاسی رخ داده در دهه اخیر در آمریکای التین ،خصوصا باا ریی ااار
آمدن رهبرانی نظیر هوگو چایز در ینزیئال ،لوال داسیلوا در برزیا ،،اییماورال
در بولیوی ،رافائ ،اورره آ در ااوادیر ی ظهور سایر رهبران چپگرای این منطقه،
به همراه رییکرد مستقالنه ای اه این اشورها در قبال سیاستهای ایاالت متحاده
اتخاذ ارده اند ی در صدد به چالش اشایدن سایطره سیاسای امنیتای آمریکاا در
منطقه آمریکای التین ،برآمده اند ،انگیزه ای شد تا این مسئله،تحت عنوان " تاثیر
چپگرایی نوین در آمریکای التین بر مناسبات سیاسای امنیتای ایان اشاورها باا
ایاالت متحده آمریکا "،در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد .بدین جهت ،ضامن
تشریح سیاستها ی طرحهایی نظیر داترین مونریئه ،عملیات اندیر ،طرح آلکا اه
آمریکا در راستای سیاستهای نئو لیبرالیستی خود در این منطقه باه اجارا گشاشاته
* استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی یاحد تهران مرازی ،گریه علوم سیاسی ،تهران ،ایران
** دانش آموخته اارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی یاحد تهران مرازی
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بود ،به مطالعه چرایی ی چگاونگی ظهاور دیلتهاای چپگارای مخاالال ایااالت
متحده آمریکا در این منطقه پرداخته ی تاثیراتی را ااه ایان رییکارد متتاایت از
گششته ،بر ریابط سیاسی امنیتی این اشورها با ایااالت متحاده آمریکاا ،گشاشاته
است ،مورد مداقه قرار می گیرد اه در همین راستا ،اتخاذ سیاست ها ی رییکارد
چپ های نو در این منطقه ،از طرفی ،عام ،اصلی همگرایی منطقه ای ی تشاکی،
اتحادیه هایی نظیر آلبا ی ایناسور قلمداد شده ی از طرفی دیگار ،باعاح حراور
رقبای سیاسی امنیتی آمریکاا نظیار ریسایه ،چاین ،اتحادیاه اریپاا ی جمهاوری
اسالمی ایران در منطقه آمریکای التین شده است .آنچه اه ااهش نتوذ سیاسای
امنیتی ایاالت متحده آمریکا را در منطقه ای ااه ایان اشاور ،درگششاته ای ناه
چندان دیر ،حیاط خلوت خود می نامید ،به دنبال داشته است.

واژگان كلیدي :چپگرایی نوین ،آمریکاي التین،دكترین مونروئه ،ایاالت متحده
آمریکا ،آلبا ،اوناسور

تاثیر چپ گرایی نوین در آمریکاي التین بر مناسبات سیاسی امنیتی این كشورها با...
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مقدمه
خاستگاه اصطالح چپ ی راست(ی همچنین اصطالحهای همردیال آن مانند چپریی
ی راستریی،جناح چپ ی جناح راست ی یا دست راستی ی دست چپی) انقالب فرانساه
است،اه در مجمع ملی آن نمایندگان انقالبی تندری در طرف چپ ی محافظاه اارهاا در
طرف راست م ی نشستند ایان سانتها بعادا در پارلمانهاای اریپاایی اداماه یافات در آن
ریزگار این دی اصطالح معنای ریشن ی جدا از هم داشت،یعنی چپ به معنای انقالبای
بودن ی هواداری از دگرگونی ی دگرگونی بیشتر باود ی راسات باه معناای مخالتات باا
هرگونه دگرگونی یا حدیدی از بازگشت به گششته یا بازگشت الی بود به طور الای،
جریان چاپ شاام ،هماه ی گریههاای بهبودخاواه ی انقالبخاواه ریزگاار ناو اسات(.
آشوری)811 :8731،
عموما منظور از چپ نو در آمریکای التین ،جنبشی سیاسی است اه باا اضامحالل
شوریی ی بی اعتبار شدن امونیسم ی سوسیالیسم،با رها اردن ایادئولویی ماراسیسات
لنینیستی،با انتقاد از اهداف غیر انسانی مکتب سرمایه داری براین بایر هساتند ااه مای
توان در قرن  18با انسانی ااردن سارمایه داری،آرمانهاای انساانی سوسیالیسام را احیاا
ارد.سوسیالیسم جدید مبتنی بر تعهدات اخالقی سوسیالیسام جهات برقاراری عادالت
اجتماعی است(.پورپشنگ)11 :8713،
باید توجه داشت اه نظامهای چپگرای انونی در آمریکای التین با جنبشاهای چاپ
انقالبی متدایل در دهه های  05ی  05میالدی ماهیتاً تتایت دارند .جنبش های انقالبای
االسیک چپ عمدتاً راه ح ،های رهایی بخش را در آلترناتیوهای جنگهای چریکای ی
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از بین بردن نظام های سرمایه داری جستجو می اردند ی حال آنکه جنبشهای چپ علی
رغم آن اه دیدگاهی انتقادی نسبت به نظام سرمایه داری دارناد اماا امتار باه تاییارات
ساختاری در نظام ناعادالنه جهانی از طریق انقالب می اندیشند اه این موضاو ممکان
است به نوعی ناشی از شکست ی فریپاشای بلاوس ساابق سوسیالیسام در برابار بلاوس
سرمایه داری باشد«ایده انقالب» اه همواره مراز ثق ،دیدگاه چپ رادیکال در آمریکاای
التین از جمله اوبا ی نیکاراگوئه بوده ،در قالب برنامههای چپ نو ،اماریزه موضاوعیت
خود را از دست داده است.شرات در انتخابات یبه قدرت رساندن حکومتهاای چپگارا
در امریکای التین،در یاقع به معنای پایان شیوه مبارزه مسالحانه در ایان منطقاه ی حاق
خواهی از طریق مسالمت آمیز است زیرا ریش مبارزه مسلحانه در یاقع شیوه ای بود باا
محدیدیت ها ی هزینه های مخصوص به خود اه هیچ گاه نتوانست در امریکاای التاین
به غیار از اوباا ی ساپ

نیکاراگوئه،دساتایرد دیگاری داشاته باشاد .طای دهاه هاای

گششته،تااتیک های مبارزه با این نو حق خواهی از سوی قدرت سلطه طلاب آمریکاا
در این منطقه به شیوه ای بود اه این نو مبارزه را محدید ی هزینه آن را برای مردم نیاز
افزایش داد .به همین دلی ،جنبش مبارزات مردمی مجبور شد راههاای دیگاری را بارای
حق خواهی برگزیند ی راهی جز استتاده از حق انتخابات ی دمواراسی اه آمریکاا را راه
گریزی از آن نبود،انتخاب ارد ی بدین ترتیب موجی از گرایش به چپ سرتاسار منطقاه
را فرا گرفت .آنچه مسلم است نظامهای چپگرا در منطقه عموماً ارتباط ایادئولوییکی باا
اندیشه ها ی تتکرات ماراسیست لنینیستی ندارند ی نااارآمدی این تتکر برای اداره نظام
های اقتصادی انونی در نزد رهبران جنبشهای اجتماعی چپ در آمریکای التاین محارز
می باشد .با این حال سیاستمداران چپگرای انونی حاام بار آمریکاای التاین از نظریاه
یابستگی به عنوان نظریه ای محوری،جهت تبیین نظری نااامی ایادئولویی نئولیبرالیسام
بهره برداری می نمایند.
آمریکااای التااین یکاای از ثریتمناادترین قاااره هااای جهااان اساات .ایاان منطقااه بااه

تاثیر چپ گرایی نوین در آمریکاي التین بر مناسبات سیاسی امنیتی این كشورها با...

29

 1805060058ایلومتر مربع مساحت ی بیش از  006میلیون نتر جمعیت ،دارای تولیاد
ناخالص داخلی به میزان  0تریلیون ی  107میلیارد ی  135میلیون دالر (تا سال )1556
است ی سرشار از منابع مختلال نتت ی گاز ی ظرفیات هاای بااالی معادنی ،صانعتی ی
اشایرزی می باشد (.مجله آمریکای التین)8710:8،
برای مثال دی پنجم خاس این منطقه زیر پوشش درختان جنگلی قرار دارد اه ااربرد
صنعتی دارد ،بیش از  15درصد آهن جهان در برزی ،ی یک سوم م

جهاان در شایلی

قرار دارد عالیه بر این بازار مصرف این منطقه با توجاه باه میازان جمعیات ،آمریکاای
التین را مورد توجه اشورهای صنعتی همچون چین قرار داده اه نیاز باه ماواد ایلیاه ی
بازار مصرف دارند(.پرز)1001551 ،
تحوالت ی دگرگونی هاای سیاسای اساسای دهاه اخیار در بسایاری از اشاورهای
آمریکای التین ،توجه قطبهای مهم اقتصادی یسیاسی جهاان نظیار چین،اتحادیاه اریپاا
یریسیه را به منطقه ای اه زمانی حیات خلوت امریکا بود،به خود جلب ارده است هار
چند قدرتهای جهانی از منظر خود ی بااهداف مختلال به تعمیق ی توسعه ریابط خود باا
اشورهای آمریکای التین میپردازند اما این مطلب را نباید از نظر دیر دانست اه جاذبه
های سرمایه گشاری،بازار این منطقه ی منابع غنی انرزی از نتت ی گاز ی ایرانیاوم ،یجاه
مشترس عالقمندی اشورهای قدرتمند ،به این منطقه میباشد
در انار جشابیت های اقتصادی منطقه آمریکای التین ،این منطقاه،در ساالهای اخیار،
به دلی ،به قدرت رسیدن گریهها ی احزاب مردمای ی چاپ مخاالال باا سیاسات هاای
سلطه جویانه آمریکا نیز ،مورد توجه رقبای آمریکا در سراسر جهان قرار گرفته است.
توجه به خاستگاههای اجتماعی گرایشهای سیاسی جدیاد در آمریکاای التاین،نقش
مهمی در پی بردن به میزان اثرگشاری رییکردهای جدید این اشورها دارد .بدین تردیاد
تقویت دیدگاههای چپ طی سال های اخیر در اشاورهای ینازیئال ،آریانتاین ،برزیا،،
مکزیک ی اخیراً در شیلی ،بولیوی ی اااوادیر از خاساتگاههاای اصالی تحاولطلبای در
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عرصه مطالبات التینی ها از آمریکا بوده است؛ حراتی اه خاود ریشاه در باه بانبسات
رسیدن سیاستهای نئولیبرالیستی اقتصادی در آمریکای التین دارد.
در دهه های گششته در شرایطی اه تعقیب اقتصاد نئولیبرالیساتی مبتنای بار سیاسات
بازار آزاد ،تشویق بیحاد ی حصار سارمایهگاشاری خاارجی ی تکیاه ااما ،بار بخاش
خصوصی اقتصاد ،راه ح ،تمامی مشکالت آمریکای التین معرفی میشدند ،شکست این
سیاست ها اه نمودهای آن در افزایش سرسامآیر بدهیهای خارجی اشاورهای التاین،
بحران های مالی پیاپی ،افزایش شاخص عمومی فقر ی ...بود ،رهبران سیاسی منطقه را در
تنگنای مدیریتی شدیدی قرار داد .تجربه عملکرد نئولیبرالیسم اقتصادی در منطقاه ،ایان
یاقعیت را آشکار ارد اه مدل بازار آزاد حتی در سطح تئوریک هم در همه اشاورهای
آمریکای التین قاب ،اجرا نیست .در یاقع آن زمان بود اه برای التینیها معلاوم شاد ااه
بازار آزاد ی مدل اقتصاد زیربنایی آن نیازمند امکانات مالی گساتردهای باوده ااه عمادتاً
میبایست از خارج یارد میشدند ی سیاست «درهای باز» با توجاه باه زیرسااختهاای
ضعیال ،برای همه اشورهای آمریکای التین ایجاد فرصت برابر نمیاند .از سوی دیگار
در مدل لیبرالیستی،ساختارهای اقتصاد بومی آمریکای التین نیازمناد اصاالحات اساسای
بودند اه دیلت های حاام (به استثنای شیلی) فاقد سرعت عما ،الزم باه منظاور فعاال
ساختن ساختارهای قانونی ملی برای این هدف بودند.
بدین ترتیب نااارآمدی اجرای مدل نئولیبرالیستی اقتصاد در آمریکای التین عمالً راه
را برای طرح اندیشه های نو در این منطقه باز نمود ی در ایان میاان،ظهاور یاا در یاقاع
احیای ایده های چپ در قالبهای نو،بارزترین تحولی بود اه در سطح منطقه آمریکاای
التین از آن استقبال شد.

آمریکاي التین ،حركت در مدار"دكترین مونروئه" تا قبل از پایان جنگ سرد
امریکا پ

از استقالل خود در سال  8317ی صدیر اعالمیه حقوق بشرتا سال های
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میانه قرن نوزدهم از استعمار سایر مل ،پرهیز داشته ی از آزادی ی استقالل ملت هاای جهاان
دفا می ارد ،به گونه ای اه این اشور ،به سمب ،ی مدافع آزادی ی استقالل تبدی ،شده باود
ی متحدی سودمند برای مل ،آزادیخواه به حساب می آمد اما این موضاع امریکاا باه تادری
دگرگون شد ی با رشد صنعت ی نیاز ریز افزین به مواد خام ،عالیق اساتعماری در سیاسات
خارجی این اشور آشکار ی با گششت زمان ری به فزینی نهاد .بر این اساا
اه مورد توجه امریکا قرارگرفت ،امریکای مرازی ی جنوبی ی منااطق اقیاانو

ایلاین منااطقی
آرام باود .از

آنجا اه این مناطق به طور عمده زیر سیطره استعمارگران قدیمی ،مانند اسپانیای پرتااال قارار
داشت ،درگیری امریکا با این اشورهای اریپایی هم ناگزیرمی نمود .ایلاین حراات امریکاا
در جهت استیال بر امریکای التین انتشار"داترین مونریئه" در سال  8117بود .این داتارین
در یاقع بخشی ازبیانیه سیاسی جمیز مونریئه ،رئی

جمهور ایاالت متحده باود ااه درساال

 8117به انگره ارائه شد ی بیانگر نکات ذی ،بود:
 -8آمریکا تا زمانی اه به رشد ی قدرت یاقعی برسد،نباید به عنوان یک عنصر فعال
در سیاست جهان ی به عنوان بازیگر اصلی یارد عرصه شود بلکه باید در نیمکره غربای،
به رشد الزم اقتصادی،دست یابد.
 -1آمریکای جنوبی ی منطقه ااراییاب بارای ایااالت متحاده آمریکاا حاوزه ای باا
ایلویت بسیار باال ی امنیتی محسوب میگردد اه سرنوشت آن با سرنوشت آمریکاا گاره
خورده است ی آمریکا باید برای رشد ی توسعه خود در آنجا حرور سرنوشات سااز ی
مقتدرانه ای داشته باشد.
داترین مونریئه حاای از مخالتت دیلت امریکا با مداخله خارجی در نیمکره غربای
بود ی در عین حال از قصد متقاب ،امریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی اریپا نیاز
حکایت می ارد .زیرا مونریئه در زمان طرح داترین خود اعالم داشات ااه اریپاا مهاد
فساد ی استعمار است ی مااجازه نمی دهیم این گوناه مناسابات را باه قااره امریکاا هام
گسترش دهند.امریکا از آن امریکایی ها ی اریپا از آن اریپاییان.
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داترین مونریئه خطوط راهنمای سیاست ایاالت متحاده درنیمکاره غربای را بارای
مدت بیش از یک ی نیم قرن ترسیم ارد( .پلیناو )06708730،از آن زماان ،باه تادری
امریکای التین به حیات خلوت امریکا تبدی ،شد.اشورهای اریپایی(اساتعمار اساپانیا ی
پرتاال) ،یکی پ

از دیگری از این قاره بیرین رانده شدند یامریکا با همراهی انگلستان

جای آنها را گرفت.

سیاستهاي منطقهاي ایاالت متحده عامل محرک التینـی هـا در گـرایه بـه
چپگرایی
ایاالت متحده به عنوان یک امپراتوری از نخستین ریزهاای تاسای  ،هادف انتارل
ن یمکره غربی را دنبال می ارد .با جایگزین شادن آمریکاا باه جاای انگلساتان ی دیگار
قدرتهای امپریالیستی اوچک در جنگ جهانی دیم ،جاه طلبی های این اشور گساترش
یافت ی طراحان رده باال به این نتیجه رسیدند اه آمریکا باید به عنوان قادرت بالمنااز
در نظام جهانی بویژه در نمیکره غربی باقی بماند.
در طول مدت گسترش امپراتوری امریکا ،امریکای التین اهمیت ی ایلویات خاود را
در برنامه ریزی جهانی حتظ ارده است .در زمان سرنگونی حکومت آلنده در شایلی در
سال  8631شورای امنیت ملی دیلت نیکساون اظهاار داشات ااه اگار امریکاا نتواناد
امریکای التین را انترل اند ،چطور انتظار دارد ااه باه نظام موفقیات آمیازی در جاای
دیگری از جهان برسد؟
در همین راستا،آمریکا ،سیاستهای مختلتی را در ااثر اشورهای آمریکاای التاین در
دی دهه گششته به اجرا گشاشته است اه مای تاوان باه افازایش نظاامی گری،اماک باه
افاازایش جنگهااا ی آشااوبهای داخلی،افاازایش قاچاااق م اواد مخدر،توسااعه سیاسااتهای
نئولیبرالیستی ی.. .اشاره نمود.ایاالت متحده آمریکا،در دیران قب ،از جنگ سرد،بر اساا
سیاستهای االن برنامه ریزی شده خود ی بر اسا

آموزه های رئی

جمهاور خاود در
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 ،8117جیمز مونریئه ،حرات در جهت استیال ی سلطه بر آمریکای التین را در دساتور
اار قرار داد ) (http://en.wikipedia.orgاین استراتژی آمریکا در قالاب طرحهاا ی
برنامه ها ی بسیاری رخ می نماود ااه جنباه هاای مختلاال سیاسای ،امنیتای ،نظاامی،
اجتماعی ،اقتصادی ی فرهنگی جوامع التین را تحت تاثیر خاود قارار مای داد.آمریکا،تاا
قب ،از پایان جنگ سرد ی به علت فرای رقابتی فیمابین دی بلوس شارق ی غارب ی باا
هدف انترل بیش از پیش بر مناطق تحت سلطه خود در آمریکای التین بویژه در جهات
ممانعت از قرار گرفتن اشورهای منطقه در حوزه نتوذ شوریی ساابق،اقدامات مخاوف
امنیتی ی اطالعاتی را در ااثر اشورها ی منطقه به اجارا گشاشات یایان برناماه هاا ،باا
همکاری ی هماهنگی دیلتهای نظامی ساراوبگر در اشاورهای آمریکاای التاین تحقاق
یافت ی در پی آن،هرگونه اقدام مشکوای در سرتاسار قااره آمریکا،باه شادت انتارل ی
مخالتین به هرنحو ممکن تریر،زندانی ی یا ربوده می شادند.با فریپاشای شاوریی ی باا
پایان جنگ سرد ،تالش آمریکا برای نتوذ گسترده تر ی استمرار تتوق هژمونیک خود در
پیکره آمریکای التین ،دیلتمردان آمریکایی را به تالش در جهت یابسته نمودن بایش از
پیش اقتصاد اشورهای فقیر آمریکای التین را به آمریکا،رهنمون ساخت ااه در قالاب
طرحهای مختلتی از جمله آلکا ( ،)1نمود پیدا ارد.همه این اقدامات،خشم ی ایناه ماردم
التین را نسبت به آمریکا عمیق تر ی نترت آنها را نسبت باه هار آنچاه ااه ااوچکترین
ارتباطی با ایاالت متحده آمریکا داشته باشد را مرااعال نماود ،نتارت ی انزجااری ااه
دارای ریشه های تاریخی ی حاص ،زخم ها ی آسیب ها ی جدی مادی ی معنوی ایجااد
شده توسط آمریکا می باشد .سیاستها ی توساعه طلباناه ی برتاری جویاناه آمریکاا ااه
همواره با تحقیر مل ،التین در همه عرصه ها،همراه بوده اسات،با حراتهاا ی جنبشاهای
دهه اخیر در آمریکای جنوبی درجهت همگرایی یاتحاد با یکدیگر به عنوان شارط الزم
1. Area de libre comercio de America
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برای دستیابی به استقالل ،ایجاد ریابط متنو تر بین المللای ی رهاایی از سالطه ایااالت
متحده بر منابع ی ثریتهای بیکران خود،مواجه گردیده است)Mercado,1967:61( .
احساسااات ضااد آمریکااایی هاام اانااون بساایاری از اشااورهای آمریکااای التااین را
فراگرفته است .مردم این منطقه چه ثریتمند ی چاه فقیار در برابار سیاساتهای یکجانباه
گرایانه دیلت های ایاالت متحده به شدت موضعگیری می انند هرچند این یااانش هاا
در دیران ریی

جمهورهای مختلال آمریکا با شدت ی ضعتهایی ریباری باوده اسات.

نظرسنجی های سراسری اه در سال  1550در این منطقه انجام شده نشان می دهد ااه
 10درصاااد از ماااردم آمریکاااای التاااین ،سیاساااتهای جهاااانی آمریکاااا را قباااول
ندارند(www.aizona.com).

طرح آلکا (موافقتنامه تجارت آزاد آمریکا)
موافقت نامه آلکا ،در شهر میامی در دسامبر ،8660شک ،گرفت.نسخه اصالی ایان
موافقتنامه ،ناظر بر ااهش تدریجی موانع گمرای ی سرمایه گشاری در  70اشور منطقاه
قاره آمریکا(به استثنای اوبا) ی اشورهای مستق ،بود .بی ،الینتون رئی
آمریکا در  6دسامبر  8660میزبان ایلین اجال
میامی ایاالت فلوریدا بود اه از  77رئی

جمهاور یقات

سران اشورهای قاره آمریکاا در شاهر

جمهور به جز اوباا بارای ایجااد ی دساتیابی

یک برنامه ااری مشترس برای آیندة اشورهای آمریکایی ،دعوت باه عما ،آیرد ااه از
این طریق بتواند موافقت رؤسای جمهور اشورهای قاره آمریکا را برای انعقااد قارارداد
تجارت آزاد در این قاره ،اسب نماید (Martinez, 2008:149).آلکا ،در یاقع تبلاور
اهداف توسعه طلبانه دیلت ایاالت متحاده امریکاا در بساط ی گساترش موافقات ناماه
تجارت آزاد آمریکای شمالی ( )1به سامت جناوب اسات باه ترتیبای ااه شاام ،هماه
Tlcan: Tratado de libre comercio de America del norte
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اشورهای قاره آمریکا باشد.آنچه مسلم است،می توان طرح آلکاا را از جملاه مهمتارین
مصادیق زیاده خواهی ی تحکیم سلطه هژمونیک آمریکا در آمریکای التین دانسات ااه
این امر،موجب مخالتت بارز ی صال اشی یکپارچه التینی هاا در برابار ایااالت متحاده
آمریکا ،در دهه اخیر،بوده است.

تاثیر چپگرایی نوین بر مناسبات سیاسی امنیتی التینی ها با ایاالت متحده آمریکا:
ظهور رهبران با گرایشهای چپ،یکی پ

از دیگاری ی تقویات ی گساترش فراای

سیاسی ضد آمریکایی بویزه علیه رییکردها ی سیاستهای اقتصاادی نئاولیبرال آمریکاا را،
می توان از مهمترین ییزگیهای دهه اخیر میالدی در منطقه امریکاای التاین برشامرد .از
زمان به قدرت رسیدن هوگو چایز در سال  8661تاا ساال  ،1550باه شاک ،پیوساته
دیلت های چپ گرا ی ملی ،قدرت را در بسیاری از اشورهای امریکای التین در دست
گرفته اند 13 .ااتبر  1551لوالداسیلوا،رهبر حزب اارگران برزی ،ااه خاود قابال یاک
اارگر بود ،به ریاست جمهوری این اشور انتخاب شد .این پیریزی در انتخابات بعادی
ریاست جمهوری برزی ،در ااتبر  1550نیاز مجاددا تکارار گردیاد .لاوال ،درمباارزات
انتخاباتی خود بزرگترین هدف خود را تاییر ریند جهانی شادن خواناد ،چیازی ااه در
حال حاضر ایاالت متحده مدعی اصلی آن به شمارمی آید .یی تاا پایاان دیره ریاسات
جمهوری اش در سال  1585بارها افکار ی ایده های ضاد امریکاایی اش را باه بیاان ی
زبان آیرده ی از ریدررییی با امریکا ابایی نداشت.
چنان اه مشاهده می شودحاص ،این انتخابات ،تقویت موضع احزاب چاپ گارا یاا
احزاب با گرایش سوسیالیستی در امریکای التین ی دیر شدن تادریجی آنهاا از ایااالت
متحده ی سیاست های آن می باشد بخش ایل :چپگرایی ی ااهش نتاوذ سیاسای امنیتای
ایاالت متحده آمریکا در آمریکای التین ریابط ناعادالنه ای اه از دیرباز بر اساا

نظام

سلطه ی سیطره هژمونیک ایاالت متحده آمریکاا ،ساایه سانگین خاود را بار مناسابات
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سیاسی،اقتصادی؛ امنیتی ،ی اجتماعی اشورهای منطقاه آمریکاای التین،افکناده باود،در
انار سایر عوام،،موجبات پدیدار گشتن اشورهای مستق ،ی مخالال سیاستهای یکجانبه
گرایانه آمریکا را فراهم نمود .به گونه ای اه آمریکای التین،این منطقه اساتراتژیک ااه
ریزگاری حیاط خلوت آمریکا محسوب می شد،اینک در دهاه اخیر،باه حیااط قادرت
نمایی اشورهای ضد سلطه به خصوص ضد سلطه آمریکا بدل شاده است.اشاورهای
مستق ،اه در قالب اشورهای موسوم به "اشورهای چپگرا"،به تدری یبر اساا

آرای

مردمی رخ می نمودند ،در صدد ایجاد سازیاارهایی برآمدند اه ضمن داشاتن اساتقالل
عم ،در فعالیتها ی مواضع در راستای اهداف ملی اشورهای خاود ،باه دیر از هرگوناه
یابسااتگی سیاساای بااه آمریکا،بتواننااد از نتااوذ ی هژمااونی ابرقاادرت شاامالی خااود در
اشورهای خود ی بالطبع در آمریکای التین بکاهند امریزه شرایط سیاسای در امریکاای
التین به گونه ای متایر اسات ااه تاشار ی اخاراج ساتیر ی دیپلماات هاا ی حملاه باه
استراتژی های ایاالت متحده به امری ریزمره تبدی ،شده است
.چه اسی چند سال پیش تصور میکرد اه سیاست خارجی ینزیئال ی نیکاراگوئه یاا
بولیوی تا آن حددرگیر تعام ،غیر منطقه ای ی جهانی شود اه علیه اقادامات اسارائی ،ی
در حمایت از حما

موضع گیری ی ریابط با اسرائی ،را معلق اناد؟ ازدیگار اقادامات

شاخصی اه در راستای مخالتت با آمریکا،بر نتوذ سیاسی ی امنیتی ایاالت متحده آمریکا
در آمریکای التین ،تاثیر منتی گشاشته است ،به شرح ذی ،می باشد:
 -1چپگرایی و تشکیل یک سازمان مستقل در آمریکاي التین بدون حضور آمریکا
هدف از تشکی ،این سازمان منطقه ای جدید در حقیقات تالشای بارای بای اعتباار
اردن «سازمان اشورهای آمریکایی» موساوم باه ای.آ.ا ( )1اسات ااه در ساال 8601
تشکی ،شده ی تمامی اشورهای قاره آمریکا به جز اوبا در آن عراویت دارناد( .فاائز،
1. OAS: Organization of American Stat
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 )808711سلطه یاشنگتن بر ای.آ.ا

ی نااارآمدی ایان ساازمان در قباال بحاران هاای

منطقه ای از قبی ،اودتای هندیرا

ی زلزله هائیتی ،اشورهای آمریکای التین را بار آن

داشت تا به فکر یک سازمان اارآمدتر ی مستق ،باشاند ی طبیعای اسات ااه «اساتقالل»
برای مردم آمریکای التین ،معنایی جز بیرین مانادن آمریکاا ی ااناادا از حلقاه خودیهاا
ندارد.
 -2چپگرایی و خرید تسلیحات نظامی از سایر قدرتها بجز ایاالت متحده
آموزش ی تربیات نظامیاان ی افساران ارشاد اشاورهای آمریکاای التاین،از جملاه
مهمترین سیاستهای آمریکا برای تاثیرگشاری بیشتر ی یابسته نمودن التینای هاا از حیاح
نظامی به این اشور است .به نظر می رساد دریافات امتیاازات اقتصاادی ی سیاسای از
ایاالت متحده آمریکا،توسط دیلتمردان ی سردمداران اشورهای آمریکای التین،مهمترین
عام ،پشیرش این اقدامات سیاستهای آمریکایی در اشورهای التین است.
اجرای چنین سیاستهایی از ناحیه ایاالت متحده آمریکا در آمریکاای التاین در اناار
سایر عوام ،از جمله یجود دیلتهاای یابساته یسرساپرده آمریکاا در مساند قادرت در
آمریکای التین،همه ی همه موجبات یابستگی شدید نظامی یتسلیحاتی این اشاورها باه
آمریکا را باعح گردید،بطوریکه باید اذعان ارد اه یابساتگی هاای نظاامی یتسالیحاتی
اشورهای آمریکای التاین باه ایااالت متحاده آمریکاا از جملاه نقااط ضاعتهای ااثار
اشورهای آمریکای التین بوده است اما باا باه قادرت رسایدن اشاورهای مساتق،،این
اشورها بر آن شدند تا از این یابستگی رهاایی یابناد فلاشا در زماره ایلاین اقادامات
خود،مبادرت به خرید تسلیحات نظامی از سایر قادرتها بجاز ایااالت متحاده آمریکاا ی
ااهش یابستگی نظامی ی تسلیحاتی به ابر قدرت شمالی خود نمودند ،اقدامی اه بهاناه
حرور پررنگتر ی جدی تر ریسیه،چین ی دیگر اشاورها را در آمریکاای التاین ااه در
گششته ای نه چندان دیر حیات خلوت ایاالت متحده ی تحت نتاوذ ی سایطره مطلاق
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آمریکا بوده اسات را،فاراهم اارده اسات.به هار ترتیاب،ینزیئالی چایز،برزیا ،لاوال
داسیلوا،ااوادیر رافائ ،اورره آ ی بولیوی مورال  ،مهمترین خریداران تسلیحات نظاامی
ریساااایه ی چااااین در منطقااااه آمریکااااای التااااین بااااه شاااامار ماااای رینااااد.
( )www.aviacionargentina.netبه طور مثال در سال  1585پوتین اظهار داشت
اه سیزده شرات مهم اسلحه سازی ریسیه نیازهای نظاامی مختلاال ینازیئال را تا مین
خواهند ارد ی قرارداد فریش پنجاه فریند هواپیمای نظامی به این اشور را امراء اارد.
()www.eluniversal.com
 -3چپ گرایی وتالش براي جـایگزینی دالر در مناسـبات تجـاري واتحـاد پـولی
آمریکاي التین در برابر آمریکا:
در ادامه تالش ها برای اتحااد منطقاه ای ی اااهش یابساتگی ارزی ی اقتصاادی باه
آمریکا 6 ،اشور از مجموعه اشوهای آمریکای التین قصد دارند در معامالت منطقاهای
خود از ارز مشترس استتاده انند .این نو ارز به عنوان جایگزینی بارای دالر آمریکاا در
عملیات تجاری ی معامالت بین اشورهایی چون ،ینزیئال ،اوبا ،نیکاراگوئه ،هندیرا ،
ااوادیر ی بولیوی مورد استتاده قرار خواهد گرفت(www.momento24.com) .
این اظهارات در مقدمه آغاز نشست اتحاد بولیاواری بارای ملاتهاای آمریکاای التاین
(آلبا)( )1اه درهایانا اار خود را آغاز ارد ،مطارح شاد .اساتتاده از ارز یاحاد در معاامالت
منطقهای بین اشورهای عرو آلبا جزء برنامههای مهم این اتحاد اقتصادی محسوب میشاود
اه موجب رشد اقتصادی منطقه خواهد شد .در همین حاال رئای

جمهاور اوباا ی میزباان

نشست سران اتحادیه آلبا،بر اهمیت این نهاد در رییارییی با امپریالیسم آمریکا تااید ارد.
 -4چپگرایی و حضور رقباي سیاسی ایاالت متحده در آمریکاي التین با تاكید بر ایران:

1. Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra America
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با ظهور دیلتهای چپگرا در این منطقاه ی اتخااذ سیاساتهای ضاد امریکاایی ی ضاد
نئولیبرالی به ییژه ظهور چایز در ینزیئال ،ایران مبادرت به برقراری ی تحکیم مناسابات
سیاسی ی اقتصادی خود با این اشورها نماود ااه باا ساتر سایدمحمد خااتمی رئای
جمهور یقت به ینزیئال آغاز یبا حرور شراتهای خصوصی متعدد ایرانی در بخشاهای
مختلال سدسازی ،اارخانه تولید خودری ،اارخانه تولید سایمان ،احاداپ پارییه هاای
متعدد مسکن سازی ،صدیر خدمات فنی مهندسای ی ...اداماه یافات .تقویات مناسابات
اقتصادی با سایر اشورهای چپگرای امریکای التین نظیار اریگوئاه ،اااوادیر ،بولیاوی،
نیکاراگوئه ی بویژه برزی ،اه در زمرة اقتصادهای نوظهور()1بشمار می رید ،قاب ،توجاه
است( .ضیائی)8008710 ،
در فص ،نوین گسترش ریابط ایران با اشورهای منطقه آمریکاای التاین ،گساترش
همکاریها ی قراردادهای دیجانبه میان ایران با اشاورهایی نظیار ینازیئال ،نیکاراگوئاه،
ااوادیر ،برزی ،،اوبا ،بولیاوی ی ...مادنظر سیاسات قارار گرفات .در ایان راساتا طای
سال های اخیر ،سترهای بی شماری میان سران اشورهای فوق صورت گرفته اسات ااه
از آن جمله می توان به سترهای هوگو چایز ،دانی ،ایرتگا ،مورال
ارد ،ضمن آنکه رئی

ی ...به تهران اشااره

جمهور ایران ی ااثر یزرای دیلت نیز بارها به اشورهای منطقاه

آمریکای التین ستر اردهاند در مجمو تمای ،اشورهای منطقاه باه ایجااد سااختارهای
جدید منطقه ای در دی بعد اقتصادی ی سیاسی ،حرات به سامت تشاکی ،یاک سااختار
جدید اجتماعی ی استمرار حمایات از سیساتم چنادقطبی جدیاد در نظاام باینالملا،،
فرصت های متعددی را در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار داده تا در حیات خلاوت
آمریکا به گسترش نتوذ خود بپردازد.
مبارزه با امریکا اه به شعار اصلی بسیاری از رهبران نوظهور امریکای التاین تبادی،
1. Emergent Economy
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شده ،فرصتی است اه هیچ اشوری به اندازه جمهوری اسالمی ایران نمای تواناد از آن
بهره مند شود .تالش اشورهای منطقه برای خارج شدن از سلطه امریکاا ،بیشاتر از هار
چیز آنها را نیازمندمتحدانی ساخته اه در این زمینه یعنی ضدیت با امریکا با آنها همگاام
هستند .عالیه بر این استعداد امریکای التین در دگرگاون سااختن نظاام باین المللای ی
ایجاد جهانی چند قطبی ی تحدید هژمونی امریکا ااامال بااهاداف ایاران در ایان زمیناه
تطابق دارد ی به هر دی طرف اجازه م ی دهاد تاباا همگرایای در ایان زمیناه باا قادرت
بیشتری پیاده سازی اهداف فوق رادنبال نمایند.
گسترش ریابط جمهوری اسالمی ایران با اشورهای منطقه آمریکای التین بایش از هماه
نگرانیهای ایاالت متحده آمریکا را برانگیخته است ،زیرا ایران عمالً باا گساترش ریاباط باا
اشورهای منطقه آمریکای التین ،در حیاط خلوت ایاالت متحده حرور یافته است .این امار
برای آمریکا اه همواره سعی ارده در اشاورهای همساایه ی منااطق مجاایر ایاران حراور
داشته باشد ،بسیار گران تمام شده است .در یاقع ارتقای ریابط ایران با اشاورهای آمریکاای
التین ،در شرایطی صورت گرفته اه همواره ایاالت متحده آمریکا از آن بیمناس بوده اسات ی
به ریشهای گوناگون سعی ارده از گسترش ریابط ایران باا اشاورهایی نظیار نیکاراگوئاه،
ینزیئال ،اوبا ،بولیوی ،ااوادیر ،برزی ،ی ...ممانعت به عم ،آیرد.
بر این اسا

آمریکاییها معتقدند اه گسترش ریابط ایران با اشورهای آمریکای التاین،

عالیه بر آنکه موجب حرور مستقیم ایران در حیات خلوت آمریکاییها میشود ،مایتواناد
بلوای از اشورهای معارض باا آمریکاا ی نظام جهاانی آمریکاایی را نیاز ساامان دهاد ،باه
خصوص اه آمریکایی ها به خوبی باه ایان نکتاه یاقاال هساتند ااه نزدیکای ،همساازی ی
همگرایی میان دیلتها ی قدرت هایی اه هار یاک باه دلیلای در برابار هژمونیسام سیاسای
آمریکا ایستادهاند ،در درازمدت برای یاشنگتن چالشساز خواهد بود)zamannews.ir( .
 -5چپگرایی مهمترین عامل همگرایی سیاسی،امنیتی و اقتصادي در منطقه:
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قدرت یافتن دیلت های مستق ،در امریکای التین در سال هاای اخیار بایش از هار
چیز باعح حرات به سوی استقالل درتصمیم گیری ها ی همگرایی منطقاه ای در دی بعاد
اقتصادی ی سیاسی به عنوان یک رییکرد جایگزین در مقابا ،یابساتگی باه امریکاا شاده
است .از مهمترین نتای این همگرایی عدم قباول پیماان منطقاه آزاد تجااری امریکاا( )1از
سوی اشورهای بزرگ ی مهم منطقه ی طرح جایگزین های منطقه ای نظیر طرح آلباا مای
باشد (ronaldo,1999:67).پیمان منطقه آزاد تجاری امریکا ،از آخرین برنامه هاای آزاد
سازی تجاری است اه ایاالت متحده به دنبال اجرای آن ی افزایش نتوذ اقتصادی خاود در
امریکای التین است .اشورهای منطقه در عوض تالش ارده اند تا با ایجاد ساازمان هاای
منطقه ای قاوی اقتصاادی ی سیاسای ،نظیار بلاوس تجااری امریکاای التاین معاریف باه
مراوسور ،اه اشورهای برزی ،،آریانتین ،اریگوئه یپاراگوئه را در بر مای گیارد ،باه عادم
یابستگی اقتصادی خود به ایاالت متحده سرعت بخشند .مراوساور یاا باازار اشاورهای
جنوب در سال  8668میان اشورهای مشاور ی با هدف آزادسازی تادریجی تجاارت در
این منطقه ،رسماً ایجاد گردید.این اتحادیه اانون با پوشش دهی نیازهای جمعیتی باال بار
 155میلیون نتر سومین بلوس تجاری مهم دنیا به شامار مای رید .اعراای مراوساور را
باید در حقیقت پیشگامان همگرایی منطقه ای دانست اه در سالهای گششته موفقیت هاایی
را به دست آیرده اند .از دیگر نمونه های همگرایی منطقه ای ،طرح چایزمعریف به اتحاد
بولیواری برای امریکای التین معریف به آلبا اسات( .ااولینگر )1708713 ،چاایز معتقاد
است به جای اجرای طرح های امریکاایی ،بایاد راه حا ،هاایی را ااه مناافع اشاورهای
اوچک ی در حال توسعه امریکای التین را مد نظردارند ،پیدا ی اجرا ارد.

اتحادیه آلبا ،برآیند نهادهاي چپگرایی در آمریکاي التین:
 FTAAیا 1. ALCA
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آلبا یا جایگزین بولیواری برای آمریکای التین ،اتحادیه ای است بر پایه انگاره هاای
سیاسی ،اقتصادی ی اجتماعی ضد نئولیبرالیستی اه با هادف باه چاالش اشایدن سالطه
اقتصادی امریکا در منطقه امریکای التین یاارائیب ی نیز مخالتت باا الگاوی باازار آزاد،
در سال  1550ی با ابتکار ریسای جمهور ینزیئال یاوبا ایجااد گردیاد.ی نیاز فراینادی
برای تعیین سازیاار همگرایی ی جهت دهی به همکاریهای منطقه ای در امریکای التین
ی اارائیب می باشد( .ضیائی)6508713 ،
اندیشه های سیاسی ی تتکرات سیمون بولیاوار از اندیشامندان ی مباارزان اساتقالل
ینزیئال ریشه ی منشاء این پیمان منطقه ای می باشد .یی اتحااد ی یگاانگی اشاورهای
آمریکای التین را تنها راه برین رفت این منطقه از عقب ماندگیها می دانست.
اتحادیه آلبا در  80دسامبر سال  1550ازساوی ریساای جمهاوری ینازیئال یاوباا
(هوگو چایز ی فیدل ااستری) در هایانا ،با هدف مقابله با طارح آمریکاایی ی نئاولیبرال
ایجاد منطقه تجارت آزاد در این قاره به نام آلکا ،ایجاد شد .این طرح ،تقویت همگرایای
منطقه ای یتوسعه تجاری یاقتصادی اشورهای امریکاای التاین باا اماک ی حمایات
متقاب ،را در دستور اار خود قرار داده است ی طرحهایی در راستای همگرایی از جملاه
بانک آلبا ،صندیق غشایی آلبا ،شرات نتت آلبا ی برنامه های آموزشای یبهداشاتی را در
برمی گیرد .از دیگر اهداف این اتحادیه مبارزه با فقر ی بهبود یضاعیت اجتمااعی ماردم
منطقه تقویت همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ی فرهنگی می باشد.
آلبا در حال حاضر  6عرو دارد ،تولیدناخالص داخلای آن درساال  1551باه رقام
ششصد ی شصت ی نه میلیارد دالر رسیده است .این اتحادیه جمعیتی باال بار هتتااد ی
سه میلیون ی چهارصد ی پنجاه هزار نتر را در خاود جاای داده اسات ی گساتره ای باه
میزان دی میلیون ی ششصد ی بیست ی پن هزار ایلومتر مربع را در برمیگیرد.

اتحادیه اوناسور:
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ایناسور،اه در زبان اسپانیولی،به معنی "جنوب یاحد" است ،اتحادیاهای اسات ااه
میان اشور های آمریکای جنوبی شک ،گرفته است ی از جمله جدیدترین،ترتیبات منطقه
ای توسط دیلتهای آمریکای التین است اه همگرایی اعراء را،از راه مشارات جمعی با
هدف همگرایی های سیاسی-اقتصادی ی اجتمااعی باه منظاور اااهش ناابرابری هاای
اجتماعی ی افزایش رفاه،حشف فقر،مشارات مدنی ی تقویات دمواراسای،مورد تشاویق
قرار داده است.
این اتحادیه ،اتحادیه ای فرااشوری ی بین دیلتی است ااه دی ساازمان تجاارت آزاد
"مراوسور" ی "جامعه آند" را با یکادیگر ،در چاارچوب طارح یکپاارچگی آمریکاای
جنوبی ،ادغام میاند .پیشتر این اتحادیه ،جامعه اشورهای آمریکای جناوبی ناام گرفتاه
بود اه در جریان ایلین اجاال

اناریی آمریکاای جناوبی ااه در  80آیریا1553 ،

برگزار شد به ایناسور تاییر نام داد .ریشه های تاریخی ی ایدئولوییکی ایناساوررا بایاد
در تتکرات ی اندیشه های سیمون بولیوار،قهرمان استقالل آمریکای التین،جساتجو اارد
گتتااه ماایشااود اااه در تاساای

ایناسااور از اتحادیااه اریپااا الگااوبرداری شااده اساات.

)(hamshahrionline.ir
معاهده تاسی ایناسور در سومین اجال

سران اشورهای عراو 17 ،مای 1551

در برازیلیا پایتخت برزی ،به امرا رسید.
 -6چپگرایی و حضور رقباي سیاسی ،امنیتی و اقتصادي ایاالت متحده در آمریکاي التین
ازجمله آثار ی پیامدهای ظهور رهبران چپگرا ی مخالال سیاستهای سلطه طلبانه ایااالت
متحده آمریکاا در منطقاه آمریکاای التین ،نزدیکای بایش از پایش ایان اشاور باا رقباای
سیاسی ،امنیتی ی اقتصادی ایاالت متحده در این منطقه مای باشاد .باه نظار مای رساد ااه
اشورهای چپگرا در آمریکای التین ،براین بایرند اه حرورسایر قدرتها در این منطقاه از
شدت سیاستهای نئولیبرالیستی ی هژمونیک آمریکا،خواهد ااست ضمن اینکه از این مجرا،
خواهند توانست از فرای رقابت میان ابرقدرتها،حدااثر بهره برداری را بعم ،آیرند.
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در زمینه سیاست خارجی،تمام رهبران جدید چپگارای آمریکاای التاین ،باه شادت
پیگیر ااستن از یابستگی در حوزه های مختلال به ایاالت متحده باویژه در زمیناه هاای
اقتصادی می باشند اه این امر موجب تالش جدی آنها برای یاافتن شاراای جدیاد در
جهان گردیده است ی این موضو در ریابط میان ایان اشاورها باا جمهاوری اساالمی
ایران،چین،ریسیه،اتحادیه اریپا،بالری

یسوریه تبلور یافته است

حضورروسیه در آمریکاي التین:
به نظر می رسد همچنان اه آمریکای التین در راهبرد قادرت هاای بازرگ جهاانی
اهمیتی ریزافزین می یابد ،.این موضو در نزد سیاستمداران ااخ ارملین نیز صدق مای
اند ،به طوری اه آمریکای التین بیش از پایش جایگااهی مهام را در عرصاه سیاسات
خارجی ریسیه به خود اختصاص می دهد ،جایگاهی اه پیشتر به دلی ،ماهیت متتاایت
نظام بین المللی حداق ،امکاان آن باه شاک ،اناونی یجاود نداشات .ایان موضاو در
سترهای اخیر رئی

جمهور ی نخست یزیر ریسیه به اشورهای منطقه ی متقاابال ساتر

مقامات منطقه به مسکو به انحا مختلال مورد تااید قرار گرفته ی باه خصاوص مقاماات
ریسی از ایلویت داشتن آمریکای التین در سیاست خارجی این اشور سخن گتته اند.
از مهمترین رقبای آمریکا در آمریکای التین ،ریسیه است .اختالفات سیاسی ریسایه ی
آمریکا بسیار ریشه دارتر از دیگر رقباست ی می توان گتت به بایش از نایم قارن بااز مای
گردد .ایج اختالفات ریسیه ی آمریکا در زمان جنگ سرد بود .با فریپاشی اتحااد جمااهیر
شوریی در سال  8668آمریکا تالش ارد تا با نتوذ در اشورهای شرق اریپاا ی باه طاور
الی جمهوری های سابق شوریی ،ریسیه را در انزیای اام ،قرار دهد .ایج ایان تالشاها
در انقالب های رنگی در شرق اریپا ی بحران گرجستان نمود پیادا اارد .اساتقرار ساامانه
موشکی در چک ی لهستان ی اخیراً در ترایاه از دیگار مساای ،ماورد اخاتالف آمریکاا ی
ریسیه است .ریسیه در یاانش به این اقدامات آمریکا ،در سال های اخیار نتاوذ خاود در
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منطقه آمریکای التین را افزایش داده ی با انعقاد قراردادهای نظامی ی امنیتای مناافع آمریکاا
در آمریکای التین را به چالش اشیده ی موجب نگرانی مقامات ااخ ستید شده است.
به عقیده ناظران سیاسی قراردادهای متعدد ریسیه با ینزیئال ی همچنین اوباا بادین
تردید حاای از تمای ،مجدد این اشور برای بازگشت باه صاحنه امریکاای التاین مای
باشد( .صالحی)7508711 ،
هر چند رییکرد جدید به گسترش ریابط با آمریکای التاین در دیران پاوتین آغااز
شد اما به نظر می رسد در دیران ریاست جمهوری مدیدف این نزدیکی شتاب بیشاتری
به خود گرفته است .الزم به ذار است مدیدف ااه،پیش از رسایدن باه مقاام ریاسات
جمهوری ،رئی

امپانی گازپریم بوده است ،امپانی های ریسای را بایش از پایش باه

حرور در بازار منطقه التین ،ترغیب نموده است)Vasquez,2011:290( .

چین در آمریکاي التین:
چشم انداز افزایش گرایش چین به منطقه 5آمریکای التاین یاک دهاه قبا ،چنادان
ریشن نبود .اما امریزه حرور این اشور بزرگ آسیایی در این منطقه سرعت فزاینده ای
به خود گرفته است .یاردات مواد ایلیه اعم از نتت ی همچناین فارآیرده هاای معادنی
مهمترین دلی ،یرید چین به آمریکای التین بوده است .چاین سالهاسات ااه بزرگتارین
اشور مصرف اننده مواد معادنی در دنیاسات ی شاراتهای چینای باا حمایات دیلات،
سرمایه گشاری های عظیمی در معادن مختلال دنیا انجام داده تا نیازهاای صانعتی چاین
برآیرده شود .این موضو حتی باعح شده اشور چین انترل قیمت بسیاری از فرآیرده
های معدنی در دنیا را در اختیار خود داشته باشد( www.nuso.org(.
به قدرت رسیدن حکومتهای چپگرا در امریکای التاین ،زمیناه مناساب بارای یرید
چین به این منطقه را بیش از گششته هموار نموده است .ظهور رهبرانای مانناد ماورال
در بولیوی ،هوگو چایز در ینزیئال ی همچنین نستور اریشنر ضد امریکایی در آریانتین
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چراغ سبز بزرگی برای پکن محسوب می شوند .در اماپ دیگار ،رهبرانای مانناد لاوال
(رئی

جمهور ساابق) در برزیا ،،باشالت در شایلی ی تابااره یاساکوئز ی موخیکاا در

اریگوئه ،به علت اینکه رهبرانی عملگارا در سیاسات ی اقتصااد محساوب مای شاوند،
مقایمتی در برابر حرور چین در اشورشان از خود بریز نداده اند .حجم ریابط تجاری
چین با برزی ،در سال  1556به  01میلیارد دالر رسید اه از مجمو تجاارت برزیا ،ی
آمریکا پیشی گرفت)http://es.wikipedia.org(.
از جمله اشورهایی اه چین توانست ،به یُمن به قدرت رسیدن اشورهای چپگارای
مخالال سیاستهای آمریکایی ،نتوذ ی بساط ریاباط خاود در ایان منطقاه ،دسات یاباد،
ینزیئال است .به زعم تمامی تحلی ،گران سیاسی یاقتصادی چنانچاه ریاباط ینازیئال ی
امریکا در شرایط عادی قرار داشت ،پکن نمی توانست تا به این اندازه در حیاط خلاوت
امریکا اه  85درصد ذخایر ثبت شده نتت دنیا را در اختیار دارد نتاوذ نمایاد .سیاسات
خارجی دیلت چایز اه بر پایه دیری از امریکا استوار بوده زمینه مناسب یرید شارات
های چینی را فراهم نموده است.(.ییاردار ) 8711:180،چاین بارای اماک باه انتقاال
سریعتر نتت ی فرآیرده های معدنی به بناادر ایان اشاورها بارای صاادرات باه چاین،
سرمایه گشاری های سنگینی در بخش حم ،ی نق ،اشورهای آمریکای التین انجام داده
اه می توان به بازسازی خطوط جاده ای در ینزیئال ی راه آهن در آریانتین اشاره ارد.
چین در حال حاضر در مورد مساله تایوان با آمریکا مشک ،دارد .همچنین آمریکا باا
نتوذ در اشورهای آسیای شرقی تالش می اند تا چین را در ایان منطقاه منازیی اناد
چین در یاانش به این اقدامات آمریکا با توسعه مناسبات سیاسی ی اقتصاادی خاود باا
امریکای التین،سعی دارد تا ایاالت متحده را در حیاط خلوت خود زمینگیار اارده ی در
حد توان به آن اشور ،فشار یارد اند( .صالحی)008711،
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نتیجه گیري
تحوالت ی دگرگونی هاای سیاسای اساسای دهاه اخیار در بسایاری از اشاورهای
آمریکای التین بویژه در اشورهای موسوم به اشورهای چپگارا ،توجاه قطبهاای مهام
سیاسی ی اقتصادی جهان نظیر چین،اتحادیه اریپا یریسایه را باه منطقاه ای ااه زماانی
حیات خلوت امریکا بود ،جلب ارده است هر چند قادرتهای جهاانی از منظار خاود ی
بااهداف مختلال به تعمیق ی توسعه ریابط خود با اشورهای آمریکای التاین میپردازناد
لیکن جاذبه های سرمایه گشاری،بازار این منطقه ی منابع غنای اناریی از نتات ی گااز ی
ایرانیوم ،یجه مشترس عالقمندی این قدرتها به این منطقه میباشاد آنچاه ااه موجباات
نگرانی آمریکا را در نیمکره غربی،فراهم ساخته است ی باعاح اااهش تادریجی نتاوذ
سیاسی امنیتی آمریکا در این منطقه خواهد بود.
در انار جشابیت های اقتصادی منطقه آمریکای التین ،باه دلیا ،باه قادرت رسایدن
گریهها ی احزاب مردمی ی چپ مخالال با سیاست هاای سالطه جویاناه آمریکاا ،ایان
منطقااه در سااالهای اخیاار مااورد توجااه رقبااای آمریکااا در سراساار جهااان قاارار گرفتااه
است،شرایطی اه دلی ،اصلی آن را می بایست در سیاستهای یکجانبه گرایانه ی توساعه
طلبانه ایااالت متحاده آمریکاا در طاول حادیدا دی قارن در آمریکاای التاین جساتجو
ارد.اراده ی خواست عمومی در آمریکای التین بارای شکساتن هیمناه ی نتاوذ سیاسای
آمریکا در سرزمینشان اه باا باه قادرت رسایدن رهباران مردمای ی برخواساته از آرای
عمومی به منصه ظهور رسید را نه تنها می تاوان در رییکردهاای جدیاد التینای هاا در
مخالتت با طرح آمریکایی آلکا اه با رییه ای نئو لیبرالیساتی در صادد چپاایل مناابع ی
ثریت بیکران آمریکاای التاین بود،جساتجو ارد،بلکاه در تاالش التینای هاا در ایجااد
همگرایی منطقه ای ی تشکی ،اتحادیه های نظیر آلبا،مراوساور،جامعه آناد ی...مشااهده
نمود .از طرفی ،اشورهای آمریکای التین با درس ایان موضاو ااه بارای رسایدن باه
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مااوقعیتی اثرگااشار درصااحنه جهانی،رهااایی از ساالطه آمریکااا باار منااابع غناای خااود ی
حقارتهای ناشی از هیمنه آمریکا بر اشورهای خود در طول دی قرن گششته ،نیازمند باه
تثبیت موقعیت خود بعنوان یک قدرت منطقه ای می باشند ،بدنبال مجموعه ساازی مای
باشند .ااه نقاش اصالی ی باازیگران تااثیر گاشار آن را ،اشاورهایی نظیار ینازیئالی
چایز،برزی ،لوال داسیلوا ،بولیوی مورال ،آقا ی خانم اریشنر در آریانتین،دانیا ،ایرتگاا
در نیکاراگوئه ی رافائ ،اورره آ در ااوادیر تشکی ،می دهند .تمای ،رهبران نس ،جدیاد
به ییژه رهبران چپ گرای آمریکای التین برای خارج شدن از سالطه ایااالت متحاده ی
افزایش قدرت چانه زنی در مقاب ،فشارهای یاشنگتن ،نقش بارزی در ریناد همگرایای
موجود در آمریکای التین ایتا نموده است به همین دلی ،،در دی دهه اخیار ،اشاورهای
مهم ی پیشری منطقه آمریکای جنوبی ،با ایجااد اتحادیاه هاای مختلاال ،بادنبال سااز ی
اارهایی برای رسیدن به این جایگاه می باشند .اشورهای منطقه در این آرزی هستند اه
با تحکیم ی تعمیق ریابط سیاسی،امنیتی ی اقتصادی مابین اشاورهای جناوب،در قاالبی
یاحد ،مدافع مناف ع دساته جمعای اشاورهای آمریکاای التاین باشانداه مصاداق باارز
آن،بویژه در اتحادیه ایناسور تجلی یافته اسات؛اتحادیه ای ااه ریشاه هاای تااریخی ی
ایدئولوییکی آنارا بایاد در تتکارات ی اندیشاه هاای سایمون بولیوار،قهرماان اساتقالل
آمریکای التین،جستجو ارد .ایناسور اه باا الگاو بارداری از اتحادیاه اریپاا ،در صادد
یکپارچگی آمریکای التین است،در ریند شک ،گیری ی تکام ،خود ،با ماانع تراشایها ی
اارشکنیهای جدی آمریکا مواجه شده است ،به گونه ای اه این اشور ،نه تنها ،مخالتت
خود را در برخی موارد،صراحتا بر زبان نیاز جااری سااخته،بلکه باه تهدیاد ی ارعااب
اشورهای مشاور نیز دست زده است..
به هر ترتیب آنچه مسلم اسات،تالش رهباران چپگارای آمریکاای التاین در اتخااذ
سیاستهایی مستق ،از ایاالت متحده آمریکا ،در جهت ایتای نقش مهمتاری در تحاوالت
منطقه آمریکای التین ی امک به ح ،مشکالت سیاسی،اقتصادی ی اجتماعی موجاود در
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اشورهای خود موجب شکست نتوذ بایش ار پایش آمریکاا در عرصاه هاای مختلاال
التینیها ،خواهد شد .عالقمندی اشورهای چپ آمریکای التین در ایجاد ی توسعه بایش
از پاایش ریابااط بااا رقبااای سیاساای امنیتاای آمریکااا،از جملااه ریساایه،چین،اتحادیه
اریپا،ایران،در جهت ااهش نتوذ آمریکا در منظقه می باشاد .حراور ایان اشاورها در
آمریکای التین ریز بریز بیشتر ی ریابط آنها با اشورهای منطقه مستحکم تر میشود ..به
نظر می رسد ریندی اه هم اانون در آمریکای التین در گرایش بیش از پیش ماردم باه
رییکردهای ضد امپریالیستی آمریکا شری شده است،فرایندی اسات ااه نتاوذ سیاسای
امنیتی آمریکا را حداق ،در دهه اخیر با چالش جدی مواجه ارده اسات ،پریساه ای ااه
هر چند با مخالتت آشکار آمریکا ی اارشکنی های بسیاری از ناحیه این اشور در مقاب،
اشورهای استقالل طلب آمریکای التین،ریبری شده است یلیکن باید اذعان داشات ااه
این ریند،هر چند ممکن است در مقاطعی از سرعت ی ایتیت عملکرد آن ااساته شاود
یلی همچنان ادامه خواهد داشت ی چه بسا در آینده ای نه چندان دیر،شاهد باه قادرت
رسیدن رهبران چپگرای جدید دیگری نیز ،در آمریکای التین باشیم ااه از نموناه باارز
آن ،می توان به قدرت رسیدن اییانتاا ایمااال،رئی

جمهاور منتخاب چپگارای پاری در

انتخابات ،1588اشاره ارد،آنچه اه احتمال یقو آن در یکی دیگر از اشاورهای مهام
این منطقه یعنی ایاالت متحاده مکزیک،اشاوری ااه  7855ایلاومتر مارز مشاترس باا
آمریکا دارد،هم ،دیر از انتظار نیسات ااه در صاورت یقاو چناین رخادادی ،نتاای ی
عواقب سیاسی امنیتی ی اقتصاادی آن بارای آمریکا،باه نسابت ساایر اشاورهای چاپ
آمریکای التین ،می تواند بسیار فراتر ،عمیق تر ی نگران اننده تر باشد.
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