
  )40پیاپی شماره (1393پاییز، 10، شمارهسومهاي راهبردي سیاست، سال  پژوهش فصلنامه  

  
  

  
  

  گرایی در آمریکاي التینتحلیل روند منطقه
  المللروابط بین هاينظریهبر اساس 

  
  *آباديالهام رسولی ثانی

  
)16/10/1393: تاریخ پذیرش - 4/5/1393: تاریخ دریافت(

  
  چکیده

التین به عنوان یکی از مناطق گرایی در آمریکايین مقاله پرداختن به روند منطقههدف اصلی ا
از همـین رو ایـن   . باشـد الملـل مـی  هاي مختلف نظري روابط بینمهم و راهبردي جهان، از دیدگاه

از گرایـی و لیبرالیـزم را  الملـل دو دیـدگاه نظـري واقـع    پژوهش از میان جریانات نظري روابط بین
انگاري را از جریان غیراصلی رشته به عنوان مبناي تئوریک بحث قرارلی و دیدگاه سازهجریان اص

گرایی آمریکـاي التـین را مـورد تجزیـه و     ها روند منطقهنماید از منظر این دیدگاهداده و سعی می
گرایی در حوزه براي رسیدن به این هدف در مبحث نخست این مقاله روند منطقه. تحلیل قرار دهد

داد و سـپس در سـه   هاي مختلف مورد بررسی قرار خـواهیم مریکاي التین را با توجه به شاخصآ
مورد تجزیه و تحلیـل قـرار   گرایی تئوریک توجه به کثرتگرایی را با این روند منطقه ،مبحث بعد

گرایـی آمریکـاي   رسیدکه از منظرهاي نظري گونـاگون، رونـد منطقـه   داده و به این نتیجه خواهیم
هـا و  گرایـی، نـوع کنشـگران و کـنش آن    گرایی، هدف منطقـه ین به لحاظ توجه به روند منطقهالت

-روش تحلیلـی از ایـن پـژوهش   . شودهمچنین نوع روش تحلیل به طرق مختلفی معنا و تفسیر می
. اي و به لحاظ گردآوري اطالعات از منابع استنادي و مجازي استفاده خواهد کردمقایسه
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  مقدمه
اي نسبت به قبل، هاي منطقهپس از جنگ سرد و با استقالل پویش ،کنونی و معاصردر دنیاي
ها آشکارا به مکان هندسی منازعه و همکـاري و بـراي پژوهشـگرانی    اي براي دولتسطح منطقه

مـل در کنـار   أی معاصر هستند به یک سطح تحلیل مجزا، مهم و قابـل ت که در پی تبیین امور امنیت
پایان جنگ سـرد و   ،در همین زمینه به بیان بوزان و ویور. سطوح ملی و جهانی تبدیل شده است

هـاي مهـم   فروپاشی نظام دوقطبی آزادي عمل بیشـتري بـراي منـاطق بـه عنـوان یکـی از ویژگـی       
شده تا مناطق بر اساس راه و روش خـود تحـول و توسـعه    الملل ایجاد کرده و باعثسیاست بین

جویانـه فـراهم   اي همکاريهاي منطقهسرد همچنین امکانات جدیدي براي نظمپایان جنگ. یابند
لیت بیشـتري بـر دوش کشـورهاي    سـئو است و امروزه با موافقت ضـمنی دولـت هژمـون، م   کرده

  ).21، 1388بوزان و ویور ، (دازند منطقه گذاشته می شود تا به مدیریت مناقشات خود بپر
آمیز و دستیابی به نظم و در نتیجه چنین روندي امروزه تالش براي مقابله با مناقشات خشونت

پـذیر خواهـد بـود،    امکان 1گراییاي و اتخاذ روندهاي منطقهاز طریق ترتیبات منطقه امنیت اساساً
کشیدن بار سنگین مدیریت مناقشات و شها مایل به بردوچراکه در دنیاي کنونی دیگر ابرقدرت

هایی هرچند محـدود در ایـن   لیت و هزینهئوها نداشته و از پذیرش مسکنترل نظم را در دوردست
  ). 20، 1392لیک و مورگان، (زنند میباززمینه سر

فرایند تعامل منطقه«اي شدن به عنوان عد نظري نیز منطقهبر همین اساس در ب «)Hettne, 2001 (یا
هویتیکگیريشکلبهکه) Hurell,1995,39(» گرایی اجتماعی در یک منطقهرشد هم«

برانگیختهبه خصوص با پایان جنگ سردرابسیارينظريهايتالشوتوجهانجامد،یميا همنطق
پدیدهتااندکردهتالشلمللا بینپردازان روابطیهنظرواندیشمندانازبسیاريکهشکلیبهاست،
حجمروازاین.کنندنظريتبیینراگیردمیقرار گراییجهانوگراییملیبینکهگراییمنطقه

است وه شدآوريجمعوتولیدگراییمنطقهقالب مفهومدرگراییمنطقههاينظریهازايگسترده
واییگرمنطقهگسترةوگیريجهتها،ها، انگیزهتعلتاخواهندیمهانظریهاینازیکهر

  .دهندتوضیحراآنکارگزاران
در میان مناطق راهبردي جهان، منطقـه آمریکـاي التـین یکـی از ایـن منـاطقی اسـت کـه بـه          

گرایی بـوده شاهد روند جدیدي از منطقه ،)پس از پایان جنگ سرد(هاي اخیر خصوص در دهه
بسـیاري در جهـت    هايتالش 2است وکشورهاي این منطقه به عنوان اعضاي این مجموعه امنیتی

                                                                                                                                                                      
1.  Regionalism 
2.  Complex Security 
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هاي مختلف به خصوص در حوزه اقتصادي اي در حوزههاي منطقهها و اتحاد و ائتالفهمکاري
کـرد کـه اگـر ایـن     گونه نیز بیاناند و شاید بتوان اینانجام داده) اي مرکوسورایجاد پیمان منطقه(

اي نـه  د در آینـده شـای  ،اي به همین صورت ادامه پیدا کنـد هاي منطقهروند همکاري و هماهنگی
اي قـوي در ایـن منطقـه البتـه نـه نظیـر آن چـه در        چندان دور شاهد ایجاد یک همگرایی منطقـه 

. است، باشیماتحادیه اروپا اتفاق افتاده
در پـی آن   ،گرایـی در آمریکـاي التـین   این پژوهش با در نظر گـرفتن رونـد منطقـه    ،بنابراین

. الملل مورد بررسی و مداقه قرار دهدنظري روابط بیناست تا این روند را از منظرهاي گوناگون 
گرایـی  در همین راستا در این مقاله پس از نگاهی کوتاه بـه تعریـف نظـري منطقـه، رونـد منطقـه      

هاي مختلف مورد بررسی قرار داده و پس از معرفی متغیـر  آمریکاي التین را با توجه به شاخص
گرایـی و تحلیـل چرایـی وقـوع آن از     ی این منطقهوابسته این پژوهش، در مباحث بعدي به بررس

رداخـت و بـه ایـن نتیجـه     پ انگاري خـواهیم هاي نظري واقع گرایی، لیبرالیزم و سازهمنظر دیدگاه
گرایـی ناشـی از فراینـدهاي    رسید که در حالی که مطابق بـا منطـق لیبرالیـزم ایـن منطقـه     خواهیم
جو در راستاي ایجـاد  و اقتصادي منفعت 1النیشدن و تالش اعضا به عنوان کنشگرانی عقجهانی

یابد، از منظر رئالیزم و مطابق بـا منطـق   وابستگی متقابل اقتصادي و کسب منافع اقتصادي معنا می
مین امنیـت اعضـا بـه عنـوان     أگرایـی در راسـتاي تـ   ایـن منطقـه   3،و تـوازن تهدیـد   2توازن قـدرت 

اي از جمله تهدید ایاالت دیدات برون منطقهجو در جهت مقابله با تهکنشگرانی عقالنی و امنیت
سـرانجام ایـن   . شـود معنـا و تفسـیر مـی    ،ايگر برون منطقهمتحده آمریکا به عنوان قدرت مداخله

محـور در روابـط   انگاري نیز به عنوان یک دیدگاه معناگرا و هویـت گرایی از دیدگاه سازهمنطقه
ز هویت خود و دیگري در قالب دوست، دشـمن  الملل، بر مبناي تعاریفی که اعضاي منطقه ابین

و کـنش ناشـی از رقابـت و نـه      4شناسـانه دهند و در جهت حفظ امنیت هستیو یا رقیب ارائه می
  .  گیردحفظ امنیت فیزیکی و کنش امنیتی صورت می لزومًا

  
  گراییمفهوم منطقه و منطقه

ت در داخـل یـک ناحیـه    به طور کل مناطق را می توان به صورت الگوهاي روابـط و تعـامال  
اي کـه  بـه گونـه   اسـت؛ اي نظم و ترتیب و انسـجام برخـوردار   رد که از درجهکجغرافیایی تصور

                                                                                                                                                                      
1.  Rational Actor
2.  Balance of Power
3.  Balance of Treat 
4.  Ontological Security



)40پیاپی (93پاییز، 10شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  160

مناطق همچنین به لحاظ درجه و میزان انزوا . گذاردثیر میأتغییر در یک منطقه بر سایر نقاط نیز ت
اعضا، ماهیت و سرشت از نظام جهانی، الگوهاي دوستی و دشمنی، سطح و میزان توسعه یافتگی 

به این . هایی نسبت به یکدیگر هستندداراي تفاوت... مین امنیت وأهاي سیاسی اعضا، شیوه تنظام
اي را از ترتیبات سـنتی  توانند طیف گستردهمین امنیت خود میأاي براي تهاي منطقهمعنا که نظم

جویانـه متنـوع در   همکـاري  تـا اقـدامات  ، شـود که در آن امنیت از طریق توازن قدرت برقرار می
جمعـی، جامعـه امنیتـی    هاي بزرگ، امنیـت دسـته  قدرتسطح مدیریت امنیتی، از جمله کنسرت

  ). 30-29، 1392لیک و مورگان، (گرا تا درجاتی از همگرایی را دربرگیرند رتکث
 تحلیلگران معیارهاي مختلفـی را از جملـه مـوارد    ،در همین راستا براي تعریف و تعیین منطقه

  : اندزیر بیان کرده
انــد بــه همــراه ادراکــات و هدادهــا یــک منطقــه را شــکلخودآگــاهی اعضــا از ایــن کــه آن

؛هاي دیگران از این که یک منطقه وجود داردبرداشت
؛مجاورت و نزدیکی جغرافیایی اعضا

؛شواهدي دال بر وجود میزانی از خودمختاري و تمایز از نظام جهانی
؛هامیان اعضا و یا وابستگی قابل توجه میان آن تعامالت شدید و منظم
لیـک و  (هـاي سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی میـان اعضـا       ها و شباهتدرجه باالیی از قرابت

). 49، 1392مورگان، 
گرایـی اگرچـه مجـاورت جغرافیـایی در     منطقـه جدیـد هـاي نظریـه این درحالی است که در

درکمتـري بسـیار نقـش وطـور کـل سـرزمین اهمیـت    شود، اما به تعریف منطقه الزم دانسته می
هـایی جدیـد در   بـه عنـوان نظریـه   انگاريسازههايکه نظریهشکلیبهدارد،گراییهمنطقمفهوم

 2شـده و یـا ذاتـی و جـوهري    1دادهپـیش ازطبیعی،مناطقکهکنندمیالملل استداللروابط بین
 Jossep and: بنگریـد بـه  (انـد  یافتـه تکـوین  اند که به صورت اجتمـاعی هایینیستند، بلکه پدیده

Neumann, 2003 .(  
طـور بـه مـردم تودهکههستندشناختیوهویتیهايپدیدهمناطق، بنابراین طبق این دیدگاه

سـهیم ویکـدیگر بـه داشـتن تعلـق بـودن، مهبااحساسآنهادرخاصطورنخبگان بهیاعام و
برحسـب 3بـودگی قـه منطدر ایـن نظریـات همچنـین   .دارنـد مشـترك و منافعهاارزشدربودن

                                                                                                                                                                      
1.  Given
2.  Essential
3.  Regionness
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وسـرزمین جغرافیـا، کـه شـود میتعریفايهمنطق1مابودگینوعیومشتركايقهمنطهویت
کـانون درایسـتاري همگرایـی کـه شـکلی کننـد، بـه  مـی ایفـا آندراندکینقشماديعناصر
ازایـن .استمشتركهنجارهايوهاایستارها، ارزشهویت،برمبنايکهددارقرارگراییمنطقه

وارزشیاجتماعی،فرهنگی،هايآورد، اشتراكمیهمردگراهاملتوکشورهاکهآنچهرو
). 103، 1388دهقانی فیروزآبادي، (است تاریخی

تـوان نقـش و   به هر روي فارغ از هر دیدگاه نظري که به منـاطق داشـته باشـیم، امـروزه نمـی     
چراکه مناطق امروزه هم از جهت . گرفتالمللی نادیدهجهانی و بیناهمیت مناطق را در سیاست 

المللـی  توانند به صورت بازیگرانی مستقل و داراي هویت کنشـگري در تحـوالت بـین   عملی می
توانند به عنـوان یکـی از سـطوح تحلیـل مهـم در فهـم و       نقش ایفا کنند و هم به لحاظ نظري می

  .شوندتفسیر تحوالت در نظر گرفته
  

  گرایی در آمریکاي التینمنطقه
وکارائیبمرکزي،آمریکايمحدودهدرمنطقه آمریکاي التین شامل کشورهایی

واسپانیولیآنهارایجزبانباشد، مناطقی کهمیجنوبقطبتامکزیکازجنوبیآمریکاي
در. اندهبودفرانسهوانگلیسمواردي مستعمرهدروشورک دواینمستعمرهقبالًواستپرتغالی

اما به ،این میان کشور مکزیک اگرچه به لحاظ جغرافیایی واقع در منطقه آمریکاي شمالی است
جزو این منطقههاي فرهنگی و زبانی که با منطقه آمریکاي التین دارد، معموًالخاطر قرابت
توان آنمیالتین کهآمریکايه بنابراین منطق).  255، 1390کوهنی تفرشی، (شود محسوب می

نفر ومیلیون561جمعیتی در حدود داد، باقرارزبانانگلیسیشمالیآمریکايبرابردررا
نوروزي، (شود یکی از مناطق مهم جهان محسوب میمربعکیلومترنمیلیو 21حدودمساحتی

1390،101.(  
 متحـده  و ایـاالت  چـین ، کانـادا،  کشـور برزیـل  بعـد از شـوروي     ،در میان کشورهاي منطقـه 

 مساحت درصد کل 8/20برابر با  آن شده و مساحت کشور پهناور دنیا محسوب آمریکا پنجمین
از  جنـوبی  در آمریکـاي  بـویژه و التـین  در آمریکـاي  طـور قطـع   بـه  برزیل. باشد آمریکا می قاره

را در  سـواحل  نتـری  کشـور، طـوالنی   ایـن .استبرخوردار استراتژیکی خاص و اهمیت موقعیت
 حـوزه  نیـز در مجـاورت   آن از سـواحل  مهمـی  بخـش در اختیـار دارد و  جنـوبی  اطلس اقیانوس

                                                                                                                                                                      
1.  Weness
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 آتالنتیـک  در حـوزه  ژئوپـولیتیکی  خـاص  بـر موقعیـت   عـالوه .اند شدهواقع اقیانوس این شمالی
جز شـیلی هب(قاره این ممالک تقریباً با همه که است جنوبی تنها کشور آمریکاي، برزیل جنوبی

  ).23، 1374رفیعی، (است همسایه) و اکوادور
اي برخوردار آن چه که منطقه آمریکاي التین را در طول تاریخ از اهمیت ژئوپلتیک ویژه

الملل داري غرب و هژمون نظام بیننزدیکی جغرافیایی این منطقه با هسته سرمایهاست، کرده
متحدهایاالت باشد و بر اساس همین مجاورت جغرافیایی است کهده مییعنی ایاالت متح

قیتلخودخلوتحیاتطبق دکترین مونروئه هموارهرامنطقهآمریکا در طول تاریخ، این 
کههاي اروپایی و روسیه ها به خصوص قدرتکرده و سعی در جلوگیري از نفوذ سایر قدرت

ایندردخالتوحضورحقخودبراياند، هموارهبودهاستعماري در این منطقه داراي سابقه
در همین زمینه به بیان بوزان و ویور حضور ). 103، 1390نوروزي، (است را قائل بودهمنطقه

اي است که در آن یک قدرت بزرگ اي از مجموعهایاالت متحده در آمریکاي التین نمونه
است همسایه خود را تحت نفوذ در آورده مجموعه ،هاي بزرگحضور سایر قدرت بدون تقریبًا

  ).140، 1388بوزان و ویور، (
بنابراین این پیشینه تاریخی، اهمیت ژئوپولتیک و مجاورت جغرافیایی این منطقه با ایاالت 

هايهایی دانست که کشورهاي این منطقه را به خصوص در سالمتحده را شاید بتوان از زمینه
درکهبه عبارت دیگر آنچه. استرایی و یکی شدن سوق دادهگاخیر به سمت و سوي منطقه

افزایشنظامی،هايبرافتادن دیکتاتوريودموکراسینسبیحاکمیتکنونی نظیرهايدهه
ایندر منطقه آمریکاي التین اتفاق افتاده است، جایگاه  ...وتوسعهسمتبهحرکتامنیت،
معضالتازبسیاريساختنبرطرفبامنطقهاینروزهداده و امتغییرجهانیامنیترا درمنطقه

در آمیزمسالمتکنشسمتبهزداییتنشومنطقهکشورهايمیانموجودهايو اختالف
ها ترین شاخصتوان مهمکه می ايمنطقه گرایی ؛استیافتهسوقايقهمنطهمگراییچارچوب

  . کردمنیتی و فرهنگی مشاهدههاي مختلف اقتصادي، سیاسی، او نمودهاي آن را در حوزه
کشورهاي میانمشترك درموضوعاتومسائلبه عنوان مثال در حوزه اقتصادي وجود

فضاي جهانی،آزادبازاربامتناسباصالحات اقتصادياجرايبهجمله نیازازآمریکاي التین
ناعادالنهعتوزیاقتصادي،فعالیتهاياز زمینهبرخیدرگذاريسرمایهوتجارتنامناسب

تمایل...کشورها و ازبرخینامناسب مالی درمدیریتارز،وکاالقاچاقگسترده،درآمد، فقر
گرایی در حوزه اقتصادي را در میان کشورهاي منطقه اي و منطقهقهدرون منطافزایش تجارتبه
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اي صادي منطقههاي اقتتوان در تشکیل پیماناست که نمود آن را میبیش از پیش فراهم آورده
پیمان «، »اتحادیه تجارت آزاد آمریکاي التین«، »بازار مشترك آمریکاي مرکزي«از جمله 

هاي ترین پیمانترین و برجستهبه عنوان یکی از مهم» پیمان اقتصادي مرکوسور«و نهایتًا» اندین
  . کرداقتصادي منطقه مشاهده

امضايبا1991مارسدر»رکوسورم«با عنوان التینآمریکايدرجنوبمشتركبازار
وپاراگوئهبرزیل،آرژانتین،کشورهايرهبرانسويپاراگوئه ازدر پایتخت»اسونسیونپیمان«

بیناقتصاديیکپارچگیحصولپیمان،اینمفاداجرايازهدف اولیه.شداريگذپایهاروگوئه
تعرفهیکتعیینخدمات،وکاالهاآزادجریانطریق ایجادازپیمانامضاکنندهکشورهاي

اعالم کالناقتصادهايسیاستوهماهنگیبازرگانیمشتركسیاستقبولخارجی،مشترك
اولدر»مرکوسور«آزادتجارتمنطقهبه دنبال آن ایجاد). 270، 1391شفیعی و رضایی، (شد 

لغورژیموافتیتحققايمنطقهتجارت بیندرصد85بهمربوطهايتعرفهلغوبا1995ژانویه
به .قرارگرفتاعضامورد توافقخاص،محصوالتازفهرستیبهمربوطعوارضتدریجی

این درحالی است. ن پیمان پیوستندکشورهاي شیلی و بولیوي نیز به ای 1996دنبال آن در سال 
مرکوسورعضوکشورهايدرمبادالت تجاريارزششدهانجامبرآوردهايکه براساس

عالوه بر آن). 1391،275شفیعی و رضایی، (شد برابرسه1995تا1991زمانی دورهدرخالل
ةتبصریکبایدمرکوسورکهکردندتوافق 1996ژوئندرپارلمانیمشتركاعضاي کمیسیون

مرکوسوردرمشارکتي، ساالراصل مردمدر راستاي ضمانتهکبرساندتصویبپیرامون به
شاه آبادي(ممنوع شود پاسخگو باشد،ومسئولنهادهايوالريسامردمفاقدکشوري کهبراي

  ). 69، 1391و پورجوان، 
براياي رامهتوافقناچارچوباروپااتحادیههمچنین با اعضاياعضاي مرکوسور

کشورهايتوافقنامهاینمفاداند که براساسکردهامضااقتصاديوهاي بازرگانیهمکاري
همکاريعلمی و فرهنگیتجاري، صنعتی،اقتصادي،هايزمینهدرکههستندامضاکننده ملزم

دهند انجامفیمابینعالقهل موردئمسامورددرراتريگستردهسیاسیمذاکراتکنند و
  ). 178، 1390عبدالهی، (

این کشورها به  ،اي کشورهاي آمریکاي التیندر مقابل این روندهاي همگرایانه درون منطقه
اي به خصوص از جانب ایاالت منطقههاي اقتصادي برونز پیوستن به پیمانطور هم زمان ا

» پیمان منطقه آزاد تجاري آمریکا«توان به عدم قبول نمایند، در این زمینه میمتحده اجتناب می
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از سوي کشورهاي بزرگ و مهم منطقه همچون برزیل، آرژانتین، ونزوئال پاراگوئه و اروگوئه 
ازنفتانظیرقبلیتجارت آزادهايو طرحهاهموافقتنامبهان که نسبتاین پیم. کرداشاره

وبرخوردار استآمریکامنافعدر راستايتجاريبراي آزادسازيشدیدتريهايسیاست
هايمهبرناآخرینکند، ازرا در این منطقه فراهم میچندملیتیهايشرکتبیشترحضورشرایط

درخودنفوذ اقتصاديو افزایشآناجرايدنبالبهمتحدهکه ایاالتاستتجاريآزادسازي
  .استبودهالتینآمریکاي

نگاهی به اهداف سیاست  ،هاي اقتصاديدر کنار تالش براي ایجاد همگرایی و همکاري
گذارانه این کشورها نشان از خارجی کشورهاي منطقه آمریکاي التین و روندهاي سیاست

اي فارغ گذاري منطقهکسب نقشی مستقل در فرایند سیاستتالش کشورهاي منطقه در جهت 
اي به خصوص از جانب آمریکا و یا اعضاي اتحادیه منطقهبروناز هرگونه تالش و اعمال فشار

توان هاي سیاست خارجی کشورهاي این منطقه را میترین مولفهدر همین زمینه مهم. اروپاست
  :گونه برشمرداین

عواملازخروجاي ومنطقهگذاريتسیاسدرمستقلنقشینآوردتدسبهبرايتالش
؛ايمنطقهخارجی برونفشار

؛المللینبیاي وهاي منطقهعرصهدربیشتراثرگذاريبرايتالش
؛جهانیتجارتدرمناسبجایگاهآوردندستبهبرايتالش

اروپا و (سنتی منطقه نفوذ ازخارجکشورهايباروابطتحکیمودوستیپیوندهايتقویت
؛)آمریکا

  ).Bruckmann, 2010,123-124(در ابعاد سیاسی و اقتصادي ايهمگرایی منطقهایجاد
گرایی آمریکاي التین در حوزه سیاسی و هاي منطقهترین مولفهدر همین زمینه یکی از مهم

اصلیايهترین دغدغهبه عنوان یکی از مهمثباتیبیوتالش در جهت کنترل خشونت ،امنیتی
کشورهاياصلینگرانیمرزي کهمرزي و برونهاي درونخشونت. باشدمنطقه میاینکشورهاي

بر توجهیقابلکنترلاند تاکردهاخیرکشورهاي منطقه سعیيهاههدرفته و درشمارمنطقه بهاین
میان می  در این).Bresser, 1999, 67-68(باشند منطقه داشتهایندرخشونتوامنیتمسأله

به آن از سال با پیوستن کوبا که» اي تالتلولکواي منطقهپیمان خلع سالح هسته«توان به انعقاد 
مناطق عاري از هايترین پیمانترین و کاملاست به عنوان یکی از مهماالجرا شدهالزم 2002

این باره بنگرید به براي مطالعه بیشتر در(اي در منطقه آمریکاي التین اشاره کردتسلیحات هسته
Harrey, 2002 .(  
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ترین کاي التین یکی از بزرگشناسی نیز از آنجا که  منطقه آمریدر حوزه فرهنگ
تنیدگی مردمان بومی و پیوستگی و درهمهمهاي فرهنگ مسیحی است که از بهحوزه

ن مهاجرت سرخپوست داراي ادیان اولیه و مهاجران اروپایی کاتولیک شکل گرفته و در این میا
هاي بعدي مردمان گسترده آفریقاییان به خصوص به کشورهایی چون برزیل و کوبا و مهاجرت

گیري عقاید داده و باعث شکلثیرات بر دین و فرهنگ مردم منطقه را افزایشأاروپا گستره ت
تالش براي ؛ استمختلطی از فرهنگ، سنن و مذهب هر یک از مهاجران در این سرزمین شده

وجه کشورهاي تها بسیار مورد هاي بومی و تطبیق تعالیم مسیحی با این فرهنگفرهنگ احیاي
  ).3، 1390بوغیري، (باشد منطقه می

هاي اخیر در حوزه فرهنگی و تمدنی در همین زمینه یکی از مسائلی که به خصوص در دهه
در نظم نوین یابی این منطقه در منطقه آمریکاي التین شاهد آن هستیم، تالش براي هویت

تمدنی بومی هايهآموزوفرهنگهویت،اي که در جهت حفظیابی منطقههویت. جهانی است
براي مطالعه بیشتر در (باشد داري غربی میو همچنین جلوگیري از جذب در فرهنگ سرمایه

  ).1390باره بنگرید به نوروزي این
گرایی در آمریکاي التین و تالش ههاي روند منطقها و مولفهرین نشانهتبعد از بررسی مهم

کرد تا با اي در مباحث بعدي این پژوهش سعی خواهیمکشورهاي منطقه جهت همگرایی منطقه
  . الملل این فرایند را مورد واکاوي و تفسیر قرار دهیمهاي نظري روابط بیناستفاده از چهارچوب

  
  گراییگرایی و نوواقعواقعگرایی آمریکاي التین از منظر نظریات تحلیل روند منطقه

روابط سنتی و اصلی هاي جریانترین نظریهترین و قدیمیبه عنوان یکی از مهم ،"گراییواقع"
اي مسلط، نقش بسیار مهمی را در تبیین تحوالت الملل از بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نظریهبین

ها به عنوان بازیگرانی گري عقالنی دولتکید بر کنشأمحوري، تدولت. استالمللی داشتهنظام بین
ترین شیوه حفظ نظم و قدرت و بازدارندگی به عنوان مهم کید بر توازنأطلب، تجو و قدرتامنیت

کید بر امینت فیزیکی دولت و أکید بر اصل بقا، جدایی اخالق از سیاست، تأالملل، تثبات در نظام بین
/ گرایی سنتیگرایی نظیر واقعهاي نظریه واقعي کلیه شاخههاترین مفروضهاز مهم... قدرت مادي و 

براي مطالعه بیشتر (باشد گرایی نئوکالسیک میگرایی و واقعگرایی مدرن، نوواقعتاریخی، واقع
، 1388، گریفیتس 1388، چرناف 1391، برچیل و دیگران 1384، مشیرزاده 1380مورگنتا : بنگرید به

). 1999Griffiths   ، 1385، لینکلیتر1388دان و اشمیت 
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برخوردارياهویژاهمیتازگراواقعنظریاتدرکهاستمفاهیمیازیکیامنیتمفهوم
فائقهاقتدارنبودوالمللبیننظامسرشت آنارشیکگراییواقعنظریاتدرراستاهمیندر .است

واعتمادعدمودرتقکسبدرهاتالش دولتوسویکازسازدبرقراررانظمبتواندکه
وکردهتبدیلکمیابیکااليبهلالملنبینظامسطحدرراامنیتدیگر،سويمیان آنها ازاطمینان

کشورهاتمامیلالملنبیآنارشیکبنابراین در نظام. استشدهامنیتیمعماينوعیبروزبهمنجر
سختقدرتونظامیتوانایشافزدنبالبهگرو محاسبهخردمندعقالنی،بازیگرانیعنوانبه

  ). Waltz, 1979بنگرید به (قدرت، بازدارندگی و بقا هستند توازنبهرسیدنبراي
گرایی کشورهاي حوزه آمریکاي التین از میان مفاهیم  این پژوهش در تحلیل روند منطقه

یم مفاه«و » مدیریت ناامنی«، »توازن تهدید«، »توازن قدرت«گرایی مفاهیم نظریه واقع
را به عنوان مفاهیم مرکزي و اصلی این نظریه انتخاب کرده و با استفاده » پذیري و رقابتجامعه

  . دهداز این مفاهیم این روند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می
بهراقدرتموازنهگراییعواقمکتبپردازاننظریهترینمهمازیکیمورگنتا: موازنه قدرت

دولتچندینمیانبرابرومتوازنکمابیششکلبهقدرتآندرکهداندمیمعناي وضعیتی
دیگران را نخواهد داشتبرسلطهتواناییهادولتازیکهیچبه طوري که ؛استتقسیم شده

)Morgenthau, 1985, 187 .(هاي تحت شرایطدر واقع هدف نظام موازنه قدرت تالش دولت
مقابله با قدرت برتربنابراین . باشدا تمرکز تهدیدات میآنارشی براي مقابله با تمرکز قدرت و ی

آیکنبري، (باشد الملل میکننده امري غیرقابل اجتناب در سیاست بینهاي متوازنو واکنش
1383 ،22 .(  

از نظر کنت والتز مدافع نظریه توازن قدرت، در شرایط آنارشی بهترین و موثرترین ابزار 
جویی دولت مسلط توان داخلی و توازن قوا جهت مقابله با سلطهکنترل بر قدرت مسلط، افزایش 

جو و مسلط از قبیل ایدئولوژي، نوع رژیم حکومتی هاي سلطهاست و در این میان ویژگی دولت
باشد و در این میان تنها کننده عملکرد آینده آن دولت نمیوجه تضمینو رهبري آن به هیچ

  ). Waltz,1979, 126: بنگرید به(کند تواند قدرت را مهارقدرت است که می
بنابراین فرضیه توازن قدرت بر این مفروضه استوار است که هرگونه نابرابري قدرت میان 

ها و به خصوص به لحاظ نظامی در موضع ضعف قرار داشتن، پندار از تهدید را باال برده و دولت
الملل، ها در محیط آنارشیک نظام بینولتاین امر به همراه کمبود اطالعات و عدم اطمینان میان د

ري و بچراکه تهدیدها تابع نابرا). Mersheimer,1995(شد باعث بروز جنگ و درگیري خواهد
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قدرت بیشتري داشته » ب«از دولت » الف«نامتقارن بودن قدرت هستند، به این معنا که اگر دولت 
گونه تضمینی المللی هیچشیک بینر کرده زیرا در نظام آناربایستی احساس خط» ب«باشد، دولت 

بنابراین طبق نظریه . استفاده نکند» ب«از قدرت خود علیه قدرت » الف«وجود ندارد که دولت 
سازي ها و موازنهها در برابر تهدید مشترك دست به تشکیل اتحادها و ائتالفموازنه قدرت دولت

  ).Doyle,1997,168(زنند می
اي به گر برون منطقهکاي التین در برابر قدرهاي مداخلههاي آمریطبق این نظریه دولت

خصوص قدرت ایاالت متحده که عالوه بر مجاورت جغرافیایی به عنوان قدرت هژمون نظام 
هاي الملل نیز داراي فاصله قدرت شدیدي با اعضاي منطقه است، از طریق اتحادها و ائتالفبین

بنابراین در تحلیل روند . توازن قدرت دارندهاي مختلف سعی در ایجاد اي در حوزهمنطقه
گرایی آمریکاي التین از منظر نظریه توازن قدرت، توجه به نقش دولت آمریکا به عنوان منطقه

کننده نظم در منطقه آمریکاي التین که در واقع به یک گر و تحمیلیک قدرت مداخله
). 192، 1392پاپایانو، (باشد است، بسیار حائز اهمیت میمدیریت استیالجویانه شکل داده

سازي قدرت هاي آمریکاي التین خواهان آن هستند تا از طریق فرایند توازنچراکه دولت
جلوي سلطه آمریکا بر این منطقه را گرفته و نابرابري قدرت خود را از طریق  ،اي خودمنطقه

  . اي جبران نمایندگرایی و همبستگی منطقهفرایندهاي منطقه
) گرایی نئوکالسیکواقع(گرایی یکی دیگر از مفاهیم اصلی نظریه واقع:هدیدموازنه ت

ها نه والت به عنوان واضع اصلی این نظریه معتقد است که دولت. باشدمفهوم توازن تهدید می
ها ها بلکه در برابر تهدیدات خارجی که بر حسب توانمنديهاي دیگر دولتدر برابر توانمندي

از نظر والت . زنندساز میگیرد، دست به موازنه و اقدامات موازنهشکل می و ادراك از تهدید
قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی،  : اند ازبرد عبارتعواملی که این ادراك از تهدید را باال می

 ,Waltبنگرید به (هاي همسایه و نیات تجاوزکارانه دولت) قدرت آفندي(ظرفیت دفاعی 

1987 .(  
ها از یکدیگر به ها حائز اهمیت است برداشت آنکه در روابط میان دولتبنابراین آنچه 

ها در برابر آن بدین ترتیب دولت. هاعنوان تهدید است و نه صرف میزان قدرت هر یک از آن
ها زنند که تهدیدي نسبت به موجودیت و یا منافع آنهایی دست به موازنه میدسته از دولت

گرایی در برابر تواند در قالب همکاري، اتحاد و یا منطقهساز میهوازندر اینجا اقدامات م. باشد
  ). Walt, 1991بنگرید به (اي باشد منطقهقدرت و تهدید برون
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هاي تاریخی ناشی از استعمار و هاي آمریکاي التین به خاطر تجربهطبق این نظریه دولت
اي، احساس تهدید منطقهونمنطقه تحت نفوذ بودن آمریکا و دیگر کشورهاي خارجی و بر

کرده و همین ادراك از تهدید که ناشی از قدرت برتر آمریکا، مجاورت جغرافیایی این کشور 
ها را به سوي اقدامات باشد، دولتبا منطقه، قدرت تهاجمی و نیات تجاوزکارانه این دولت می

نظریه توازن تهدید، این بنابراین طبق . دهداي سوق میهاي منطقهساز در قالب همکاريموازنه
اي به خصوص دولت ایاالت متحدهمنطقههاي برونهاي منطقه از دولتادراك از تهدید دولت

  . شودگرایی را موجب میو نه صرف میزان توانمندي آنها است که روند منطقه
ظرفیتافزایشطریقازناامنیمیزانکاهشمعنايبهناامنیمدریت: مدیریت ناامنی

اقداماتباموفقههمواجبرايمناسبهايابزارانتخابوامنیتیتهدیداتبرابردررانبازیگ
واتحادایجادطریقازتواندمیمدیریتاین.گرددمیتعریفمتخاصمبازیگرانضدامنیتی

ایجادطریقازمدیریتیاوبازدارندگیایجادقدرت،توازنایجادنظامی،هايائتالف
  ). 91-89، 1389خانی، ... عبدا(ابل باشد متقاعتمادسازي

هاي خارجی هاي منطقه آمریکاي التین براي کاهش میزان ناامنیدولت، طبق این مفهوم
شود اي مطرحمنطقهاي و خارجی برونسطح خارجی منطقهتواند در دوخود که این ناامنی می

  .اندگرایی روي آوردهبه منطقه
ها و اعمال نفوذ اي آمریکاي التین از دخالتمنطقهنیتی بروندر این میان عوامل خارجی ام

در . گیردداند نشات میفرد خود میدولت آمریکا که منطقه را متعلق به حوزه نفوذ منحصربه
گاه در طول تاریخ حق قدرت بزرگ دیگري را در داشتن یک همین زمینه ایاالت متحده هیچ

ت نشناخته است، چرا که این کشور همیشه دفاع از هر منطقه نفوذ در آمریکاي التین به رسمی
توان به تهدیدات اي نیز میدر سطح منطقه. استکره غربی را حق مسلم خود دانستهنقطه در نیم

ناشی از منازعات و اختالفات سرزمینی و مرزي میان کشورهاي آمریکاي التین در طول تاریخ 
هاي منطقه بنابراین دولت). 275، 1392میرز، (اند اي شدهکرد که موجب ناامنی منطقهاشاره

جو در آمریکاي التین براي مواجه با این تهدیدات امنیتی به عنوان بازیگرانی عقالنی و امنیت
  .اي هستندهاي منطقهصدد مدیریت ناامنی و کسب امنیت از طریق ایجاد اتحادها و ائتالف

کید بر مفهوم ساختار أگرایی با تداز نظریه نوواقعپرنظریه ،کنت والتز: پذیري و رقابتجامعه
شناسی و در نظرگرفتن فشارهاي ساختاري به عنوان یک سطح تحلیل براي به لحاظ هستی

الملل با ایجاد شرایط الملل، بر آن است که ساختار نظام بینتجزیه و تحلیل سیاست بین
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ها در ث نوعی مشابهت رفتاري میان آنها به عنوان اعضاي ساختار باعکننده رفتار دولتمحدود
و  1پذیرياز نظر والتز این مشابهت رفتاري از دو فرایند مرتبط به هم جامعه. گرددطول زمان می

هایی ها و مجازاتها به تدریج با توجه به پاداشبه این معنا که دولت. گیردصورت می 2رقابت
رفتار مناسب را دریافته و براي این که  ،کنندکه در برابر رفتارهاي مختلف خود دریافت می

دهند، که باشند ناگزیرند که رفتارهاي مناسب را از خود نشانقدرت رقابت با سایرین را داشته
  ). Waltz, 1979, 76(شود ها میباعث شباهت رفتاري میان آن همه این عوامل نهایتاً

توان ناشی از فشارهاي تین را میگرایی آمریکاي الروند منطقه ،با توجه به این دیدگاه
است تا براي این که قدرت اي را واداشتهساختاري دانست که اعضاي این مجموعه امنیت منطقه

باشند، به هاي امنیتی همچون آسه آن و یا اتحادیه اروپا را داشتهرقابت با سایر مجموعه
ذیري اعضاي منطقه آمریکاي التین پگرایی جامعهدر واقع در این منطقه. گرایی بپردازندمنطقه

خاطر شرایط ناشی به این معنا که این کشورها در طول تاریخ و به ویژه به. نقش بسیار مهمی دارد
اند که بایستی رفتار مناسبی را در مواجهه با شرایط ساختاري از استعمار تاریخی به تدریج دریافته

  . افزایش قدرت خود در مواجهه با ناامنی بپردازند گرایی والملل اتخاذ کرده و به منطقهنظام بین
  

  گرایی آمریکاي التین از منظر نظریه لیبرالیزمتحلیل روند منطقه
الملل خود از هاي جریان اصلی رشته روابط بیننظریه لیبرالیزم به عنوان یکی دیگر از نظریه

با مروري بر آراء و ینهاست، در همین زمهاي گوناگون نظري تشکیل شدهها و رهیافتشاخه
نهادگرایان  4،گرایانفراملی 3،از جمله پیروان وابستگی متقابل یزمهاي لیبرالنظریات کلیه شاخه

کید بر أالملل، تتوان به مفروضات مشترکی همچون باور به امکان تحول در روابط بینمی 5،لیبرال
کید بر بازیگران أالملل، تدر روابط بینکید بر منافع اقتصادي أها، تکنشگري عقالنی افراد و دولت

المللی به عنوان کنشگرانی که در کنار هاي بینها، نهادها و رژیمغیردولتی و همچنین سازمان
کید بر صلح به عنوان أثیر بگذارند، تأتوانند به کنشگري بپردازند و بر تحوالت تها میدولت

المللی و دستاوردهاي مطلق به جاي ي بینهاکید بر همکاريأوضعیت بهنجار و طبیعی امور، ت
کید أها، تشدن حاکمیت دولتي دولتی و شکستهکید بر نفوذپذیري مرزهاأت  6،دستاوردهاي نسبی

                                                                                                                                                                      
1.  Socialization
2.  Competition
3.  Interdependence
4.  Transnationalism
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6.  Absolute Gains and Relative Gains 
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مشیرزاده : براي مطالعه بیشتر بنگرید به(کرد اشاره... المللی و اي و بینهاي منطقهبر همگرایی
،1385، لینکلیتر 1388: ،  دان1388ریفیتس ، گ1388، چرناف 1391، برچیل و دیگران 1384
1999Griffiths,.(  

توان نظریه لیبرالیسم را به طور کل مشتمل بر بندي فوق از نگاهی دیگر میعالوه بر تقسیم
در همین زمینه در حالی که لیبرالیسم . دو بعد لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادي دانست

ساالري و حقوقی که به موجب قانون هاي سیاسی، مردميهایی چون آزادسیاسی بر انگاره
کید بر رقابت أهایی چون تکید دارد، لیبرالیسم اقتصادي بر آموزهأشوند تاساسی تضمین می

هاي هاي اقتصادي و همگراییشدن، تجارت آزاد، رژیمآزاد، وابستگی متقابل اقتصادي، جهانی
  ).  87، 1391برچیل و دیگران،  بنگرید به (کید دارد أاي تاقتصادي منطقه

استفاده در نظریات لیبرالیسم د ترین مفاهیم موردر این مقاله برآنیم تا از مفروضات و مهم
هاي همگرایی«و » دستاوردهاي مطلق«، »آزادسازي تجاري«،»شدنجهانی«اقتصادي همچون 

  . ببریمگرایی آمریکاي التین بهرهدر تحلیل روند منطقه» اياقتصادي منطقه
پردازان لیبرال بر این اعتقادند که تجارت آزاد و نظریه: تجارت آزاد و وابستگی متقابل

به ثروت و رفاه  هاآمیز براي دستیابی دولتبرداشتن موانع تجارت یکی از ابزارهاي صلح
ناشی آنها با اتکا بر اصل مزیت نسبی بر این باورند که تجارت آزاد و وابستگی متقابل . باشدمی

ها سودآور باشد و آنها را به تواند براي دولتگرایی و خودکفایی میاز آن بیشتر از ملی
بنابراین تجارت آزاد و وابستگی متقابل به تدریج مرزهاي بین دولتی را فرو . شان برساندمنافع

  ). 366- 365، 1388دان،  (کند ها را به یکدیگر تنیده میریزد و منافع دولتمی
شدن و در عصر ثر از فرایندهاي جهانیأهاي منطقه آمریکاي التین متن نظریه دولتطبق ای

وابستگی متقابل و مهم شدن عنصر اقتصاد، به عنوان بازیگرانی عقالنی و سودجو منافع خود را در 
بییند و دست به تشکیل اي و گسترش تجارت آزاد میان خود میهاي اقتصادي و منطقههمگرایی

گرایی آمریکاي التین داراي بنابراین از این دیدگاه روند منطقه. زنندمچون مرکوسور مینهادهایی ه
در یک  1انداز روشنی است چراکه طبق استدالل میترانی به عنوان بانی مکتب کارکردگراییچشم

گر هاي فنی و اقتصادي آغازشده و به تدریج به دیها ابتدا از حوزهاي همکاريفرایند همگرایی منطقه
  ). Mitrany, 1966(یابد هاي کارکردي از جمله سیاست تسري میحوزه

گرفته و به هاي سیاست مالیم شکلاي آمریکاي التین ابتدا در حوزههاي منطقهبنابراین همکاري
شد که کشورهاي این در همین زمینه اشاره. یابدهاي سیاست سخت نیز تسري میتدریج به حوزه

                                                                                                                                                                      
1.  Functionalism 
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پیمان (اي هاي هستهعاري از سالح ۀاي خود را در زمینه ایجاد منطقنطقههاي ممنطقه همکاري
  . اندآغاز کرده) تالتلکو

تواند روند یکی دیگر از مفاهیم لیبرالیستی که می: دستاورهاي نسبی و دستاوردهاي مطلق
هاي گرایی آمریکاي التین را معنا و توجیه کند، مفهوم دستاوردهاي مطلق و همکاريمنطقه

ها معتقدند که در جهان آنارشیک در همین زمینه لیبرال. باشدها میناشی از آن میان دولت
آمده به اي بر عدم اعتماد میان خود فائقالمللی و منطقههاي بینها به وسیله نهادها و رژیمدولت

به این . دکننکنند و با تکیه بر دستاوردهاي مطلق فرایند همکاري را آغاز مییکدیگر اعتماد می
هاي طرف مقابل به چه معنا که آنها نگران این موضوع نیستند که در فرایند همکاري دولت

:  بنگرید به(کند یابند و کدام دولت از این فرایند سود بیشتري حاصل میمیزان سود دست می
جاد ین از طریق ایهاي منطقه آمریکاي التبنابراین طبق این نظریه دولت). 1385لینکلیتر،  

هاي خود نسبت به دیگري فائق آمده اي به عدم اطمینانهاي منطقهاي و سازمانهاي منطقهرژیم
  . خشندباي را شدت میهاي درون منطقهکنند و همکاريبه یکدیگر اعتماد می

ها در توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولتوابستگی متقابل را می: وابستگی متقابل
مواردي تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر 

خوردن منافع شدن و گرهکرد که در عصر جهانیتوان این گونه بیانبا این تعریف می. دهدمی
ورد اي که در ملهأتوان از وابستگی متقابل فرار کرد، اما مسالملل نمیهاي نظام بینمیان دولت
هاي این است که دولت ،باشدگرایی آمریکاي التین در این زمینه حائز اهمیت میروند منطقه

اي هستند درون منطقه 1خواهان ایجاد وابستگی متقابل متقارن، گرایی خوداین منطقه با منطقه
تحده رهااي به ویژه با دولت ایاالت مبرون منطقه 2هاي نامتقارنها را از وابستگیکه بتواند آن

هاي این منطقه از جمله برزیل، آرژانتین، شد که برخی از دولتدر همین زمینه اشاره. سازد
اند، پیمانی که مخالفت کرده» پیمان منطقه آزاد تجاري آمریکا«پاراگوئه و اروگوئه با  ،ونزوئال

ذ اقتصادي باشد و نفوهاي منطقه در جهت ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن میاز سوي دولت
  . کندآمریکا را در منطقه تسهیل می

ثیري است که أشدن و تها مفهوم جهانیکید لیبرالأیکی دیگر از مفاهیم مورد ت: شدنجهانی
ها داشته باشد، هاي مختلف سیاسی، اقتصادي و فرهنگی دولتتواند بر حوزهاین فرایند می

شدن و نتایج حاصل از آن که یمفهوم جهان کید برأها با تلیبرال ،عد اقتصاديدر ب. باشدمی
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المللی، آزادسازي تجاري و افزایش مشارکت هاي اقتصادي بینافزایش نقش رژیم آن ترینِمهم
هاي بخش خصوصی است معتقدند که در عصر جهانی شدن یکی از اهداف استراتژیک دولت

ها و ر اساس ضرورتهاي توسعه اقتصادي و تجاري بدر حال توسعه بایستی اصالح سیاست
اقتصادي موثر نهادهاي مالی و مبانی متحول و جدید جهانی، تن در دادن به اصالحات 

گرایی به عنوان مکمل هاي حاصل از آن و همچنین تقویت روندهاي منطقهالمللی و رژیمبین
  ).Lutterbeck,2012,14-15(شدن باشد فرایند جهانی

منطقه آمریکاي التین و هايدر اکثر دولتنظامیهايرژیمسقوطدنبالدر همین زمینه به
شد تا اقتصادسعیاقتصادي لیبرالیستی در این کشورها هاي شبینبااقتصاديرهبرانظهوربا

سهازدر همین زمینه پس. ادغام گرددجهانیاقتصاددرتدریجبهمنطقهایناکثر کشورهاي
اصالحاتاهدافباتغییرات آشکاريور اقتصاديه دولت در امگرایانتحمای هايستسیادهه

اقتصاددرادغاموسازيخصوصیهدف این تغییراتوآمددبه وجواقتصاديومالیتجاري،
ووارداتتوسعهوتولیداتکشورها، افزایشنسبیپیشرفتآننتیجهاعالم شد کهالمللبین

براي مطالعه بیشتر در این(گردید یزداخلی نناخالصتولیدافزایشبهمنجرکهبودصادرات
  ). 1389بوید و گالجارت، : باره بنگرید به

سردجنگازپسآنتشدیدوشدنها در کنار این تغییرات، جهانیاز سوي دیگر به باور لیبرال
مختلفنوین در مناطقگراییمنطقهفرآیندو تقویتتکویندرانکارناپذیريوتعیین کنندهنقش

و بازاراقتصادگسترشوشدنجهانیه کچرا. استکردهایفاجمله منطقه آمریکاي التینجهان از 
هیچ کشوريکهطوريبهداشتههمراهبهراجهانمختلفمناطقوکشورهامتقابلآزاد، وابستگی

بامقابلهبا هدفکشورهاشرایطیچنیندر. کندمدیریتراخودملیاقتصادتنهاییبهنیستقادر
در.  برندمیسودگراییمنطقهراهبردازآن،بهپیوستنبرايوشدنجهانیکوبندهوشتابانجریان

وبودهیکدیگرلمکمبلکهنیستند،متضادفرآیندتنها دونهشدنجهانیوگراییاین نگاه منطقه
  ).Tavares, 2004,13-14(کنند تقویت میوتغذیهراهمدیگر

توان این گونه بیان کرد که از منظر نظریه لیبرالیسم منطقه گرایی یجه میبنابراین به عنوان نت
و تکیه بر اصل ) ايهمگرایی منطقه(اي هاي اقتصادي منطقهآمریکاي التین در جهت همکاري

دستاوردهاي مطلق به جاي دستاورهاي نسبی و اعتماد و اطمینان متقابل بازیگران نسبت به یکدیگر 
هاي گیري از استراتژياي و همچنین بهرهمنطقهی متقابل متقارن دروندر چهارچوب وابستگ

هاي توانند تفاوتهاي نهادي میها استراتژيچرا که به باور لیبرال؛ منطقه اي استنهادي درون
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ناشی از قدرت را تعدیل نموده و مشکالت امنیتی را تخفیف دهند و لذا بر انگیزه تقابل احتمالی 
آیکنبري، : در این باره بنگرید به(ا قدرت مطلقه و متمرکز تاثیرگذار باشند کشورهاي دیگر ب

1383 ،22 .(  
شدن جنگ و تواند به منسوخگرایی نهایتا نیز میمنطقه نکته آخر آن که از نگاه لیبرالیزم

. منازعه در مناطق مختلف از جمله منطقه آمریکاي التین کمک کرده و صلح را به ارمغان آورد
هاي عمده در قرن حاضر محصول مین زمینه مولر بر این باور است که منسوخ شدن جنگدر ه

هاي قهرآمیز رفتار اجتماعی دور شد و به توان از شکلاین یادگیري اخالقی است که می
اي براي بنابراین در عصر حاضر جنگ به عنوان شیوه. دولتی رسیدهمکاري و تعامالت بینا

اي از طریق هاي اقتصادي و سیاسی منطقهنی و سودآور نبوده و همکاريدستیابی به منافع عقال
  ). 95، 1391برچیل، (است فرایندهاي همگرایی جایگزین آن شده

  
  انگاريگرایی آمریکاي التین از منظر نظریه سازهحلیل روند منطقهت

 ،لیزم و لیبرالیزمهاي نظري رئاگرایی آمریکاي التین از منظر دیدگاهپس از بررسی روند منطقه
الملل روابط بین ۀانگارانگرایی را از منظر نظریه سازهدر این مبحث سعی خواهیم کرد تا این منطقه

مورد بررسی  و  2»شناسانهامنیت هستی«و  1»هویت«کید بر دو مفهوم مرکزي این نظریه یعنی أو با ت
  . واکاوي قرار دهیم

الملل و هاي معناگراي رشته روابط بینیکی از نظریه انگاري به عنوانبه طور کل نظریه سازه
شود که پیشروان آن در مباحث فرانظري در میانه طیف گرا محسوب میجریان بازاندیش

گرایان از یک سو و پساساختارگرایان از سوي دیگر و در مباحث اثبات/ گرایانطبیعت
در همین ). 315، 1384مشیرزاده،  (رند گرایی و لیبرالیسم قرار دادر میانه جریان واقع محتوایی

از سوي  1990و اوائل دهه  1980وقوع مناظره چهارم در اواخر دهه  »فیلیپس«زمنیه به گفته 
شناسی و همچنین شناسی، معرفتهاي هستیگرا که تمامی حوزهدیشگروهی از متفکران بازان

هاي اصلی د و شکست جریانکشانالملل  را به چالش مییان اصلی روابط بینشناسی جرروش
افتاد، راه بینی تحوالتی که در این عرصه اتفاق میالملل در تبیین و پیشپردازي روابط بیننظریه

  ).Philips, 2007, 62( انگاري باز کرد را براي ظهور جریانات بدیل از جمله سازه
                                                                                                                                                                      
1.  Identity
2.  Ontological Security 
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همیت واقعیات مادي روابط شناسی معناگرا البته در کنار قبول اکید بر هستیأانگاران با تسازه
الملل، در هنگام تبیین رفتار کنشگران بر اولویت متغیرهاي غیرمادي و به طور مشخص بین

ند و در همین راستا مفاهیم خردگرایانه از کید دارأها تهنجارها، فرهنگ، هویت و اندیشه
براي (کنندمیکید أطبیعت بشر را به چالش کشانده و به جاي آن بر ساخت اجتماعی واقعیت ت

  ).Zehfuss, 2002: مطالعه بیشتر بنگرید به
الملل را با انگاري روابط بینترین مفاهیم اصلی و مرکزي نظریه سازهتوان مهمبنابراین می
شناسانه معناگراي این نظریه مفاهیمی چون هویت، امنیت هویتی، هاي هستیتوجه به بنیان

... هاي از خود و دیگري وها و انگاره، برداشت)ینیتنظیمی و تکو(فرهنگ، هنجارها، قواعد 
،»شناسانهامنیت هستی«و مفهوم » هویت«کید بر دو مفهوم أدانست که البته در این پژوهش با ت

جو و بر هاي منطقه آمریکاي التین به عنوان کنشگرانی هویتداد که دولتتوضیح خواهیم
عنوان دوست، دشمن و یا رقیب دارند و  اساس هویت و برداشتی که از خود و دیگري به

گرایی روي همچنین در جهت حفظ امنیت هویتی و نه حفظ امنیت فیزیکی خود به منطقه
ها، بیان میان پدیده 2و رابطه تکوینی 1درهمین راستا با تمایز قائل شدن میان رابطه علی. اندآورده

ش آنها را در جهت حفظ امنیت خواهیم کرد که هویت کنشگران دولتی آمریکاي التین و تال
شناسانه و کنش ناشی از شرافت، دلیل تکوینی و قوام بخش رفتار آنها و نه علت رفتارشان هستی

  3.باشددر جهت منطقه گرایی می
جوي کیستی و یا چیستی کارگزاران فردي و وهویت که در جستبه طور کل مبحث: هویت

انگاران، شناسی مباحث فرانظري در مباحث سازهجمعی بشر بوده و بحثی است در حوزه هستی
ها و انتظارات از فهم« در تعریف از هویت آن را ). Guillaume, 2002,3(جایگاهی خاص دارد 

اي از مجموعه ،بنابراین هویت). 332، 1384مشیرزاده، (اند معنا کرده» خود که خاص نقش است 
).Fearon and Wendt,  2005, 64(ان آنهاست باورها در مورد خود، دیگران و روابط میان می

هایی دارد که از سوي دیگر هر هویتی تعریف اجتماعی کنشگر بوده و ریشه در نظریه
در همین راستا تکوین هویت یک  .کنشگران به شکل جمعی درباره خود و دیگري دارند

                                                                                                                                                                      
1.  Causal relation
2.  Constitutive relation

کننده انگار به اهمیت تعیینپردازان سازهگرا از جمله نظریهملأپردازان تهمه نظریه عمًال ،افدر همین زمینه از نظر چرن .3
توان دو رویداد را مستقل از هم این که یک رویداد علت دیگري باشد که در این حالت می: کید دارندأتمایز دو چیز ت

در این صورت به نظر . نده رویداد دیگر باشدتوصیف کرد و دیگر این که توصیف یک رویداد دست کم تا حدودي ساز
توان این رابطه را بر اساس انگاران گاهی میان مفاهیم یک نظریه به جاي رابطه علی رابطه تکوینی وجود دارد که نمیسازه

  ).289، 1388چرناف، (شناسی اثبات گرایانه فهم کرد روش
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. ها استستلزم تفاوتکنشگر مستلزم قائل شدن به مرزهایی میان خود و دیگري و به اعتباري م
تمایالت انگیزشی و «داند که موجد مند میهویت را خصوصیتی در کنشگر نیت ،»ونت«

داند، اما معناي از خود می ونت هویت را ریشه در فهم کنشگر ،طبق این تعریف. است» رفتاري
بازنمایی این فهم اغلب وابسته به این است که آیا سایر کنشگران نیز کنشگر را به همان شکل 

هویت است، به این معنا که در ساخت هویت دو  1عد بیناذهنیِبدهنده کنند یا نه و این نشانمی
  ). 326-325، 1384،  ونت(هاي دیگري هاي خود و انگارهانگاره: شودانگاره وارد می

بر خالف انگاري توان به این نتیجه رسید که در جریان سازهطبق این تعاریف می
الملل محصول ساختار الملل که هویت کنشگران نظام بیني جریان اصلی روابط بینهادیدگاه

شده و برون زاد نسبت به تعامالت ، مفروض، ثابت، از پیش دادهانگارانهغیرتاریخی و ذات
تنیدگی سیال تاریخ است که هویت ساخته شود، از پیوند و درهمکنشگران در نظر گرفته می

هویت امري برساخته و درون زاد نسبت به تعامالت میان کنشگران درشود و بدین ترتیب می
  ).Houghton, 2007, 27(شود نظر گرفته می

ثر و حاصل أهاي آمریکاي التین را امري متگرایی دولتتوان روند منطقهمی ،با این دیدگاه
دارند، » دیگري«ها و همچنین برداشتی که آنها از خش منابع هویتی این دولتبروند قوام

ها که همگی سابقه استعماري داشتند و همچنین با توجه به پیشینه تاریخی این دولت. دانست
توان اي در این منطقه میمنطقههاي دولت ایاالت متحده به عنوان یک قدرت بروندخالت

 را» دیگري«که در این مقاله ما این » دیگري«ها از گونه بیان کرد که برداشت این دولتاین
برداشتی مبتنی بر یک دولت . کنیم یک برداشت غیردوستانه استدولت ایاالت متحده معنا می

یابی دارد تا از طریق فرایند هویتهاي این منطقه را وا میکننده که دولتتهدیدگر و مداخله
دیگري تهدیدگر «اي و تعریف همدیگر به عنوان دوست و یا حداقل رقیب به مقابله با منطقه
  . بپردازند» ايمنطقه برون

انگاري از یک سو مناطق از جمله منطقه آمریکاي التین بنابراین طبق دیدگاه سازه
شوند که توده مردم به طور عام و یا نخبگان به طور هایی هویتی و شناختی محسوب میدهپدی

نافع ها و مخاص در آنها احساس باهم بودن، تعلق داشتن به یکدیگر و سهیم بودن در ارزش
گرایی بیش از هرچیزي یک کنش اجتماعی از مشترك دارند و از سوي دیگر فرایند منطقه

به این . شودهاي عضو براي مقابله با تهدیدات هویتی تعریف شده و محسوب میسوي دولت
                                                                                                                                                                      
1.  Intersubjective 
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به یک پروژه سیاسی در قالب ها تبدیل معنا که در این منطقه احساس از خود دولت
» دیگري«در مقابل » ما«هاي منطقه خود را تحت عنوان یک دولتشود و گرایی میمنطقه

کنش «هاي منطقه آمریکاي التین نه یک طبق این تعریف کنش دولت. کنندتعریف می
گرند، بلکه به عنوان یک نگرایی و لیبرالیزم به آن میآنگونه که جریانات واقع» ابزاري/ عقالنی

  .  شودمعنا و تفسیر می» ارزشی/ کنش عقالنی«
گونه که بیان شد یک امر برساخته ها همانانگاران هویت دولتاز سوي دیگر در نگاه سازه

انگاراناز همین رو سازه. شودها محسوب میهاي خارجی دولتاجتماعی است که بنیان کنش
 بر سطوح ،المللها در نظام بیندهنده به هویت دولتدر بررسی منابع بیناذهنی و معنایی قوام

  : اند ازاین سطوح عبارت. کنندمختلفی از ساختارهاي معنایی تکیه می
در تکوین هویت  ،باشدمی »ونت«در این سطح که نماینده اصلی آن : سطح سیستمی

توان الملل که بیشتر میالمللی و ساختارهاي معنایی نظام بینکنشگران بر هنجارهاي بین
براي (شود کید میأالمللی دید، تو یا معاهدات بینالمللی نمودشان را در قوانین حقوق بین

ها به قوانین و هنجارهایی که انتظارات خاصی را در دولت). 1386ونت : مطالعه بیشتر بنگرید به
بنابراین . نمایدپذیر و تعریف میآورد و رفتارهاي خاصی را نیز برایشان مشروع، امکانوجود می

المللی همچون گونه بیان کرد که هنجارهاي بینتوان اینکید بر سطح تحلیل سیستمی میأبا ت
ها و یا قاعده اصل عدم توسل به زور از جمله کید بر اصل حاکمیت و استقالل دولتأقاعده ت

ثیر داشته و براي أهاي منطقه آمریکاي التین نقش و تاند که در تکوین هویت دولتقواعدي
اي هاي فرامنطقهي را در جهت مقابله با نفوذ قدرتاها رفتارهاي همگرایانه منطقهاین دولت

ها پاسخی به نیاز هویتی گرایی این دولتمنطقه ،طبق این دیدگاه. سازدپذیر میمشروع و امکان
.  شودآنها قلمداد می

هاي داخلی باشد بر سرچشمهدر این سطح که کاتزنشتاین نماینده اصلی آن می: سطح ملی 
در همین زمینه کاتزنشتاین به عنوان یک . شودمیکید أیت دولت تگیري هوموثر در شکل

ها به عنوان یک کید بر قواعد و هنجارهاي داخلی و توصیف آنأانگار سطح واحد، با تسازه
کند که این قواعد و هنجارها با شکل دادن به هویت بازیگران بیان می 1واقعیت اجتماعی،

اي مطالعه بر(کنندخارجی تعریف و تبیین مینیز در سیاستآنها را هاي سیاسی، منافع و خواسته
).  Katzenstein, 1996: بیشتر بنگرید به

                                                                                                                                                                      
1.  Social Reality 
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هاي منطقه دهنده به هویت دولتدر همین زمینه نگاهی بر قواعد و هنجارهاي معنایی شکل
ومی هاي تمدنی بدهنده نوعی توجه به هویت، فرهنگ و آموزهآمریکاي التین در سطح داخل نشان

اي است که از آن به عنوان منطقهها و هنجارهاي غربی و برونهاي سنتی در مقابل ارزشو ارزش
نوروزي، : براي مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به(شود نیز یاد می» یابی آمریکاي التینهویت«

1390 .(  
اي آمریکاي التین گرایی کشورهبنابراین با توجه به این دو سطح از تحلیل در روند منطقه

نقش هنجارها و قواعدي است که چه در ، بایست مورد بررسی قرار گیردآن چه مهم است و می
کند و در نتیجه ها تعیین میرفتار مناسب را براي این دولت ،سطح بیرونی و چه در سطح درونی

ساس منطق نتایج ها را بر اساس منطق زیبندگی و یا تناسب و نه بر ارفتار همگرایانه این دولت
. کندمعنا و مفهوم می
انگاري که تمرکز بر یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرکزي نظریه سازه: شناسانهامنیت هستی

هاي منطقه آمریکاي التین را شرح دهد، مفهوم امنیت گرایی دولتتواند روند منطقهآن می
تواند در مقابل روان این مکتب میمفهومی که از نظر پی. باشدشناسانه میهویتی یا امنیت هستی

.  گیردمفهوم سنتی به امنیت در قالب امنیت فیزیکی و مادي قرار
بودن بودن و اجتماعیبرساختهانگاران با رد مفهوم تهدید عینی و مادي بردر واقع سازه

جتماعی دانند که در فرایند امند و نسبی میکید داشته و آن را یک مفهوم زمینهأمفهوم امنیت ت
ها از بدین ترتیب این برداشت دولت. یابدشود و قوام میها بر ساخته میتعامالت میان دولت

کند و مطابق با این تهدیدات تعریف شدهآنها را تعریف مییکدیگر است که تهدیدات امنیتی
  . دهندها اقدامات خارجی خود را شکل میاست که دولت

الملل و مطالعات سیاست خصوص در مطالعات روابط بین هاي مفهوم امنیت هویتی بهریشه
امنیت  ،گیدنز. استآنتونی گیدنز در سطح فردي استنتاج شده» وجود انسانی«خارجی از نظریه 

به نظر وي . نمایدشناسانه در سطح فردي را به صورت نیاز اساسی و اولیه افراد تعریف میهستی
و هویت شخصی و  1شرط اساسی براي کارگزاريشنیاز و پیشناسانه یک پیشامنیت هستی

بلکه باید به طور  ،داده شده نیستاین هویت فردي به طور ساده از پیش. خودشناسی است
از نظر گیدنز . ها و اقدامات واکنشی فرد تولید و حفظ شودروزمره و عادي از طریق فعالیت

هان که شامل اعتماد و اطمینان احساس ایمنی فرد در ج: شناسانه عبارت است ازامنیت هستی
                                                                                                                                                                      
1.  Agency
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جلب چنین اعتماد و اطمینانی براي این که شخص . شوداي و اولیه سایر مردم نیز میپایه
شناسانه امنیت به عبارت دیگر امنیت هستی. احساس آرامش خود را حفظ کند، ضروري است

از نظر . شدگونه هست که باید باهستی و وجودي است، نوعی اطمینان از این که جهان آن
کند در تهدیدات هویتی چه در سطح گیدنز در حالی که در تهدیدات فیزیکی هراس بروز می

کند و بایستی میان اضطراب و هراس تمایز قائل افراد و چه در سطح دولت ها اضطراب بروز می
  ). Giddens, 1994, 61(شد 

الملل اري وارد روابط بینانگشناسانه گیدنز توسط متفکران مکتب سازهنظریه امنیت هستی
گران اجتماعی از جمله به نظر پیروان این مکتب نه تنها افراد بلکه کلیه کنش. استشده

ها در کنار امنیت بنابراین دولت. باشندشناسانه خود میمین امنیت هستیأکشورها نیز به دنبال ت
، به دنبال امنیت هویتی باشدشان نیز میفیزیکی و مادي خود که شامل حفظ امنیت سرزمینی

ها نیز به مانند سایر کنشگران اجتماعی نیاز به درك و فهم دولت ،به گفته میتزن. خود هستند
گونه که بیان شد براي ها، اهداف و منافع خود دارند و همانثابتی از هویت فردي و ارجحیت

  .دهداقدام را شکل شده دارند که آن عمل وانجام هر کنش و عملی نیاز به یک هویت تعیین
التین به خاطر احساس و ادراکی هاي منطقه آمریکايدولت ،بدین ترتیب طبق این دیدگاه

گرا شان به اقدامات منطقهشناسانهکه از تهدیدات هویتی خود دارند و براي حفظ امینت هستی
یازهاي هویتی شناسانه و تعقیب نالبته بایستی ذکر کرد که حفظ امنیت هستی. اندروي آورده

هاي توانند از گزینهها میباشد و دولتجویانه نمیاز طریق اقدامات همکاري ها لزومًادولت
  . از جمله به کارگیري نیروهاي نظامی و یا تهدیدات نظامی نیز استفاده نمایند ،دیگر اقدام

ر است که استیل بر این باو ،شناسانهدر همین زمینه در تشریح بیشتر مفهوم امنیت هستی
. بردها بهرهشناسانه در تبیین سه شکل از کنش اجتماعی دولتتوان از رویکرد امنیت هستیمی

ها که همگی این کنش. هاي ناشی از شرافتهاي بشردوستانه و کنشهاي اخالقی، کنشکنش
روند ها نیز به شمار میشناسانه هستند، به نوعی انگیزه رفتار دولتدر جهت حفظ امنیت هستی

هاي آمریکاي التین را گراي دولتتوان اقدامات منطقهطبق این دیدگاه می). 15، 1392استیل، (
اي و در جهت البته در سطح جمعی و منطقه 1»هاي ناشی از شرافتکنش«اقداماتی تحت عنوان 

                                                                                                                                                                      
با عنوان ) 2001(» بري اونیل«ترین تحقیق کتاب الملل، مفصلهاي روابط بیندر زمینه مفهوم شرافت ملی در نظریه.1
هدف این کتاب بیان این امر است که چگونه کارگزاران دولتی براي پیشبرد شرافت ملی . است» ها و جنگشرافت، سمبل«

هاي هاي استراتژیک به دولتن که چگونه شرافت حتی در زمینه تصمیمگیرند و  ایها بهره میخود و حفظ آن از سمبل
  .  دهدمدرن انگیزه می
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ت با هاي ناشی از شرافبنابراین کنش. ها و ایجاد بازدارندگی عنوان کردبقاي هویتی این دولت
توانند به به راحتی می 1هاي منطقه آمریکاي التینایجاد اجماع و همکاري میان دولت

  .  دهندها کمک کرده و آن را جهتگرایی این دولتمنطقه
  
  نتیجه

حوزه آمریکاي التین بر اساس  گرایی کشورهايهدف اصلی این مقاله بررسی روند منطقه
گرایی و همچنین لیبرالیزم گرایی و نوواقعاز جمله نظریات واقعالملل هاي روابط بینترین نظریهمهم

گرا و معناگرا، البته با تکیه بر مفاهیم و شیانگاري از جریان بازانداز جریان اصلی و نظریه سازه
بنابراین ابتدا در این مقاله پس از بررسی کوتاه مفهوم منطقه و . هاي مرکزي این نظریات بوددال

هایی که این کشورها جهت اي و یا تالشترین نمودهاي همگرایی منطقهه ارائه مهمگرایی بمنطقه
اند، پرداختیم و سپس این فرایند هاي اخیر از خود نشان دادهاي به خصوص در دهههمگرایی منطقه

  . شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیمده را از منظرهاي نظري نام بر
لیبرالیزم بهلیزم وهاي جریان اصلی از جمله رئاه به این نتیجه رسیدیم که نظریهدر این مقال نهایتًا

عقالنیانتخابمعلولراگرایی در آمریکاي التینمنطقهمحور، فرآیندهایی دولتعنوان نظریه
-هزینهتحلیلپایهبرکهخردمنديبازیگراندانند؛میمستقل این منطقهطلب ومنفعتهايدولت

وگراییملیبرراايمنطقههمگراییوگراییمنطقهآنارشیک،محیط استراتژیکیکدردهفای
گرایینظریات در بیان فرایند منطقهاز ین این دستهابنابر .کنندمیانتخابوترجیح دادهگراییجهان

  . کننداستفاده مییعّل/ آمریکاي التین به لحاظ روشی از یک رویکرد تبیینی
روند  ،المللاي معناگرا در حوزه روابط بینانگاري به عنوان نظریهطبق نظریه سازه در مقابل

محور تلقی هاي هویتمعلول انتخاب عقالنی دولت، گرایی کشورهاي حوزه آمریکاي التینمنطقه
سیاسی و فرایندي که از پایین - گرایی روندي اجتماعیشناسی این منطقهشود و به لحاظ هستیمی

این نظریات همچنین به لحاظ روشی نیز از یک . شودمیال در جریان است، در نظر گرفتهبه با
به این معنا که از نظر این  ؛کنندی استفاده میبخش به جاي یک رویکرد عّلرویکرد تکوینی و قوام
ه شناسانه است که بحفظ امنیت هستیها در برابر دگر و شده براي این دولتجریانات هویت تعریف

گونه که بیان شد این که همانچرا. بخشدها شکل داده و قوام میگرایی این دولتفرایند منطقه
                                                                                                                                                                      

: بنگرید به(ها رقابت و یا همکاري ایجاد نماید توانند براي دولتهاي ناشی از شرافت میلبو بر این باور است که کنش .1
Lebow, 2004, 347 .(  
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کید بر أاي به جاي تنظریات به عنوان نظریاتی جدید در حوزه منطقه گرایی و مطالعات منطقه
هاي ها و انگارهمعیارهاي عینی همچون مجاورت جغرافیایی و یا وابستگی متقابل مادي بر ایده

کید أسازان و برسازي اجتماعی منطقه تپذیري منطقهشناختی و ایستاري ناشی از فرایند جامعه
بیان  کید بر عنصر هویتأها همچنین با تدر این نظریه). Neamann, 2003: بنگرید به(کنند می
در شرکت  گاهی تبدیل به یک پروژه سیاسی مثًال ،یک دولت» احساس از خود«شود که چگونه می

» دیگراِن«هاي خاص به جاي ها یا جماعتشود و در این فرایند دولتگرایی میفرایند منطقه
بدین ترتیب مطابق با گفته کاتزنشتاین تعاریف هویت که بین . شوندخارجی یا تهدیدگر پذیرفته می

ثیرات أباشند و تاند، به نوعی متضمن تعاریف تهدید و منفعت نیز میخود و دیگري تفکیک قائل
). 1390کاتزنشتاین، : بنگرید به(ها دارند هاي خارجی دولتگیريها و جهتعظیمی بر سیاست

کید بر هویت اجتماعی و أهاي آمریکاي التین، با تگرایی دولتبق با این تعریف در فرایند منطقهمطا
گرایی را یند منطقههاي میان آنان اشاره کرد که فراذات پنداريتوان به همها میتاریخی این دولت

  . کندداده و تشدید میجهت
  

  انگاريگرایی، لیبرالیزم و سازهگرایی آمریکاي التین از منظر واقعبررسی روند منطقه
  

نظریه روابط 
  المللبین

نوع 
نوع روش   گراییهدف منطقه  نوع کنش  بازیگران

  تحلیل

  گراییواقع
بازیگرانی
عقالنی و 

  امنیت محور

کنش
 امنیتی و
عقالنی 
  ابزاري

حفظ بقا و امنیت فیزیکی از طریق  
دستیابی به توازن قدرت  و توازن 
تهدید در مواجه با تهدیدات برون 

  منطقه اي
  یعلّ/ تبیینی

  لیبرالیزم
بازیگرانی 
عقالنی و 

  اقتصادمحور

کنش 
اقتصادي و 

عقالنی 
  ابزاري

افزایش منافع اقتصادي و دستیابی به 
اقتصادي وابستگی متقابل متقارن 

اي از طریق همگرایی درون منطقه
  هاي نهادياي و استراتژيمنطقه

  علی/تبیینی

  انگاريسازه
بازیگرانی 
عقالنی و 

هویت 
  محور

کنش 
اجتماعی 
و عقالنی 
ارزشی 
مبتنی بر 
معانی 
  بیناذهنی

حفظ امنیت هویتی و مقابله با 
تهدیات هویتی از سوي دگر برون 

اي از طریق ایجاد منطقه
اي و ماي جمعی پذیري منطقههجامع

  ايمنطقه

/تکوینی
  تحلیلی
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  .287مارهاقتصادي، ش/ ، ماهنامه اطالعات سیاسی»نوظهور امنجامعه
آمریکايتجربه(حکومتی جدیدمدیریتوتوسعهشدن،جهان«، )1390(عبدالهی، محسن، - 
.1ماره، ش41، فصلنامه سیاست، دوره »)التین
.تهران، موسسه ابرار معاصر ،هاي امنیتنظریه،  )1389(خانی، علی، ... عبدا- 
: ، مترجمفرهنگ امنیت ملی، هنجارها و هویت در سیاست جهانی، )1390(شتاین، پیتر، کاتزن- 

  . محمدهادي سمتی، تهران، مطالعات راهبردي
هاي فصلنامه پژوهش ،»اهمیت ژئوپلتیک آمریکاي التین«، )1390(کوهنی تفرشی، امیر، - 
  .8مارهاي، شمنطقه
 ،علیرضا طیب: ، مترجمالملل و سیاست جهانبین دانشنامه روابط، )1388(گریفیتس، مارتین، - 

. تهران، نشر نی
ه، ترجمسازي در جهان نوینامنیت: ايهاي منطقهنظم،  )1392(لیک، پاتریک و مورگان، - 

. جالل دهقانی فیروزآبادي، تهران، انتشارات راهبرديسید
علیرضا طیب، تهران، دفتر : همترج ،الملللیبرالیسم در روابط بین،  )1385(لینکلیتر، اندرو، - 

  . المللیمطالعات سیاسی و بین
  . تهران، سمت. المللهاي روابط بینتحول در نظریه، )1385(مشیرزاده، حمیرا، - 
حمیرا  هترجم ،تالش در راه قدرت و صلح: ها، سیاست میان ملت)1380(جی، .مورگنتا، هانس- 

  .مشیرزاده، تهران، سمت
: ايهاي منطقهاي در آمریکاي التین در نظممدیریت مناقشه منطقه، )1392(میرز، دیوید، - 

جالل دهقانی سید: پاتریک لیک و مورگان، مترجم: گردآورندگان امنیت سازي در جهان نوین،
.انتشارات راهبردي: فیروزآبادي، تهران

اي، نطقههاي مفصلنامه پژوهش ،»هویت و تمدن: آمریکاي التین«، )1390(نوروزي، رسول، - 
.8مارهش

: تهران ،حمیرا مشیرزاده ه، ترجمالمللنظریه اجتماعی سیاست بین، )1386(ونت، الکساندر، - 
. المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین
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فهمند؟ در ها خودشان آن را میاقتدارگریزي چیزي است که دولت، )1384(ونت، الکساندر، - 
وزارت امور: تهران ،بهرام مستقیمی: هترجم،المللوابط بینجامعه و همکاري در ر، اندرو لینکلیتر
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