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چکیده 

رشت ادتصادی ب زیل طی دو دهه گذشته باعث شته است تا نخبگان سیاست خارجی ایطن
بشور به دنباب نقش ب جسته ت ی ب ای ب زیل در جامعه بینالمللطی باشطنت .ب زیطل بطه عنطوان
ششمین بشور پ جمعیت ن مین ادتصاد ج ان در ساب  8102و وسیع تط ین بشطور هم یکطای
یتین با در اختیار داشتن حتود  % 01بل وسعت منطقه هم یکای جنوبی جایگاه بسیار م طم در
این منطقه دارد .در حقیقت ب زیل به جز ابوادور و شیلی با تمامی دیگ بشطورهای هم یکطای
جنوبی م ز مشت ک دارد .اهمیت موضوع پژوهش حاض هن است به به ب رسطی ف فیطتهطای
هژمونیو ب زیل به عنوان یکی از بشورهای دترتمنت هم یکای یتین میپ دازد .در ایطن راسطتا
سواب اصلی مقاله حاض این است به ب زیل از اه ف فیت هایی ب ای هژمون شتن ب خطوردار
است؟ در پاسب به هن ف ضیه پژوهش اینگونه مط ح میشود به به نظ میرست ب زیل با وجود
ب همنتی از زمینه های جغ افیایی جمعیتی و ادتصادی تبتیل شتن به دترآ هژمون منطقطهای
در هم یکای یتین با االشهای سیاسی و امنیتی بهویژه تح باآ هژمطونی هم یکطا و دودطبطی
سیاسی در هم یکای یتین مواجه است .در این پژوهش از اطاراو نظط ی هژمطونی و روش
توصیفی -تحلیلی ب ه گ فته شته است.

 واژگان بلیتی
برزیل ،آمریکای التین ،ظرفیتهای هژمونیک ،قدرت منطقهای.

مقدمه
رشد اقتیادی برزیل قی دو ده گذشت باعث شده است تا نخیگا سیاست خارجی این کشلور
ب دنیا ،نقش برجست تری برای برزیل در جامع بینالمللی باشند .در مقیا جهانی  ،تلالش شلده
است تا مسئولیتهای بیشتری را ب عهده بگیرد و در نهادهای بینالمللی مشارکت کنلد و اغللب بل
دلیل تأمین نهرد وضعیتی ک شایست است ،از قدرتهای مسلتقر انتقلاد ملیکنلد .وضلعیت جدیلد
برزیل همچنین باعث شده است تا دولتهای برزیل مجددا نقلش منهقل ای خلود را ارزیلابی کننلد،
اگرش برزیل در مورد اینه کدام استراتژی را در آمریهای جنوبی اتخاذ کند دشار سلردرگمی اسلت.
بهور واضح بین جاه قلییهای جهانی برزیل و عدم تمایل آ ب ایفای نقش مؤثرتر در منهقل خلود
تاصل وجود دارد .استراتژی کشور در منهق بی قید و شلرط اسلت  ،ترکییلی از همایلت محلدود از
مرکوسور ،ایجاد اتحادی کشورهای آمریهای جنوبی (اوناسور) و شورای دتاع آمریهای جنوبی 1با ایلن
تیور روزاتزو ک برای کاهش تر همسایگا از اتزایش برزیلل  ،یلک دیلد واضلح تلر الزم اسلت.
سیاست گذارا برزیل در مورد شگونگی توصیف و درک منهق خود اختالف نظر دارنلد  -برخلی آ
را منیز مشهالت میدانند ،برخی ب عنوا سپر در برابر جهانی سازی و برخی ب عنوا پای ای بلرای
قدرت جهانی .درک خود برزیل ب عنوا یک "کشور بریهس" نگرانی هلایی را برانگیختل اسلت کل
توج شندانی ب مسائل منهق ای نخواهد کرد (با توجل بل اینهل وابسلتگی متقابلل تجلارت آ بلا
منهق ب مراتب پایینتر ،از نظر درصد نسیت ب همسایگانش) و باعث منتقدین تمرکز جهانی برزیلل
برای نامید آ "رهیر بدو پیروا "2شده است.
در هالی ک برزیل اوناسلور را نسلیتاً بلدو دنلدا  3نگلاه داشلت اسلت  ،تیلمیم خلود مینلی بلر
محرومیت آمریهای مرکزی و مهزیک از این موسس  ،نشان روشنی است مینی بر اینهل سیاسلتگذارا
در برزیل ،آمریهای جنوبی را ب عنوا هوزه نفوذ سلریز برزیلل تعریلف کلرده انلد .بلا وجلود اکاریلت
زمینهای قار  ،جمعیت و تولید اقتیادی و تالشهای ناامیدکننده ونزوئال برای تیدیل شلد بل قهلب
دوم ،تعریف و قراهی "منهق گرایی آمریهای جنوبی" عمدتاً بر عهده برزیل اسلت .بنلابراین ،برزیلل از
نظر تئوری نقش مهم هماهنگی در مورد شالشهای مهم منهق ای دارد ،از اهمیت اقتیادی روز اتلزو
شین  ،تقر  ،نابرابری  ،ادغام اقتیاد و تهدیدات امنیتی مانند قاشاق مواد مخدر و قاشاق.
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با توج ب نقش غالب آ  ،جای بحث نیست ک ب نظر میرسد برزیل برای رهیلری آمریهلای
جنوبی مقدر است .هقیقت است اگرش پیچیده تر است .برزیل در قو ،جن سرد ب همسلایگا
خود توج کمتری کرد و مشهالت شدید داخلی این کشور را از اتخاذ نقش بینالملللی محهلم تلر
باز داشت .در ده  ، 1692سیاستگذارا برزیل لزوم تعامل با همسایگا خود را  ،ک اساساً رقیلب
آ آرژانتین بود  ،درک میکردند ؛ روندی ک در قو ،دهل  1662ادامل و تقویلت شلد .در آغلاز
دوره او ،،ترناندو هنریک کاردوسو ، 1رئیس جمهور شروع بل بیلا دیلدگاهی کلرد کل اساسلاً از
منظر سنتی برزیل تاصل گرتت است  -دیدگاهی ک "آمریهای جنوبی" را ب عنوا اولویت اصللی
مشخص میکند .این روند از آ زما تاکنو ادام داشت است  ،و تحت جانشین کاردوسو  ،للوئیز
اینچیو لوال دا سیلوا 2شدت گرتت .قی سالهای گذشت  ،از آنجا ک رشلد اقتیلادی برزیلل توجل
جها را ب خود جلب کرده است ،این منهق محهم در مرکز اسلتراتژی سیاسلت خلارجی برزیلل
قرار گرتت است .این روند تحت دولت تعلی برزیل ادام دارد :اولین سلفر بلینالملللی روسلف بل
عنوا رئیس جمهور  ،در سا ، 2211 ،ب آرژانتین بلود .بنلابراین پلانزده سلا ،گذشلت در تضلاد
آشهار با سنت سیاست خارجی برزیل است .تا سا ، 1691 ،هیچ رئیس جمهور برزیلل تلاکنو از
پرو یا کلمییا دید نهرده بود .آنچ ک بیشتر هضور برزیل در منهق را تسلهیل ملیکنلد  ،خلالء
قدرت بود زیرا ایاالت متحده تا هد زیادی عالق خلود را بل آمریهلای جنلوبی از دسلت داد زیلرا
تمرکز استراتژیک خود ب اصهالح "جن با ترور "3ب خاورمیان و آسیای میان منتقل شد.
با وجود رتیت تزاینلدهای بلرای شلرکت در گفتملا جهلانی  ،رهیلری منهقل ای برزیلل
همچنا محدود و میهم است .در نتیج  ،برزیل تاقد "تایید منهق  "4است  ،همانهور ک ویرا و
آلد  5ا هار داشتند .همانهور ک اسپهتور 6اشاره کلرد  ،برزیلل تملایلی بل ارتقلای مؤسسلات
منهق ای ندارد ک هاکمیت ملی را ب شدت محدود میکنلد  ،هملانهور کل در اتحادیل اروپلا
وجود دارد.برای درک بهتر استراتژی منهق ای برزیل  ،میتوا س روش مختلف را ک برزیل از
منهق تفسیر میکند  ،تفهیک کرد :ب عنوا یک ترصلت  ،بل عنلوا منیلز مشلهالت  ،و بل
عنوا یک بستر برای قدرت جهانی.
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اهمیت موضوع پژوهش هاضر آ است ک ب بررسی رتیتهای هژمونیک برزیل ب عنلوا
یهی از کشورهای قدرتمند آمریهای التین میپردازد .مفروضات تحقیل آ اسلت کل تلا قیلل
تروپاشی نظام دو قهیی هژمونی بیشتر در مقیا جهانی مهرح بود اما بعلد از آ  ،رقابلت بلین
قدرتهای منهق ای نیز گسترش یاتت و ب هژمونی در مقیا مناق نیز توج شد .همچنلین،
مهمترین نیاز هر منهق ای برای هفظ صلح و ثیات و رتز بحرا ها ،نیل ب سهح قابل قیولی از
رشد و توسع ی اقتیادی میباشد.
در این راستا ،سوا ،اصلی مقال هاضر این است ک برزیلل از شل رتیلت هلایی بلرای هژملو
شد برخوردار است؟ در پاس ،ب آ  ،ترضی پژوهش اینگون مهرح میشود کل بل نظلر ملیرسلد
برزیل با وجود بهرهمندی از زمین های جغراتیلایی ،جمعیتلی و اقتیلادی تیلدیل شلد بل قلدرت
هژمو منهق ای در آمریهای التین ،با شالشهای سیاسی و امنیتی ب ویژه تحرکات هژملونی آمریهلا
و دوقهیی سیاسی در آمریهای التین مواج است .متغیر مستقل ،تحقی توانمنلدی ذاتلی و متغیلر
وابست  ،هژمونی امنیتی برزیل در آمریهای التین میباشد .برای بررسی ترضی پژوهش نگارنده سلعی
میکند با کاربرد روش توصیفی -تحلیلی و بلا اسلتفاده از منلابز اسلنادی و کتابخانل ای بل بررسلی
رتیتهای هژمونیک برزیل بپردازد.
برای پاسخگویی ب این پرسش ،پژوهش هاضر در شش میحث تدوین شده است ک عیارتند
از :تئوری قدرت هژمو و قدرت هژملو منهقل ای ،بایسلت هلا و الزاملات هژملو منهقل ای،
شاخص های اقتیادی هژمونی منهق ای ،رتیتهای سیاسی ،اقتیادی و نظامی هژمونی برزیل
در آمریهای التین ،شالشهای امنیتی هژمونی برزیل در آمریهای التین و شلالشهلای سیاسلی
هژمونی برزیل در آمریهای التین.
چارچوب نظری؛ تئوری قدرت هژمون و قدرت هژمون منطقهای
واژه هژمونی از زبا یونانی گرتت شده و ب معنای رهیری است .این واژه در زبا تار نیلز
ب معنای برتری ،سروری و سله است .همچنین ،مفهوم آ در روابط بینالملل ،ب معنای رهیر
یا وضعیت رهیری گروهی از دولت هاست .هژمونی ب نظمی نا متواز در روابط بینالملل اشاره
میکند ک مهاب آ  ،یک کشور از لحا سیاسی ،نظامی و اقتیادی از بقی کشورها برتر است(
مشیر زاده 54 : 1394 ،و  .) 53اما با مفاهیمی همچو امپراقوری و امپریالیسم نیز تلرق دارد.
امپراقوری با دست اندازی و قلمرو جغراتیایی دیگر کشورها و انضمام آ ب خلاک خلود ،بلرای
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دستیابی ب جمعیت و منابز بیشتر شهل میگیرد .در واقز ،اسلا امپراقلوری بلر پایل کشلور
گشایی و نظامی گری است اما هژمونی را نمیشود ب این معنا دانست .این اصلهالح بلا مفهلوم
امپریالیسم نیز تفاوت دارد زیرا امپریالیسم ب معنی سله دوللتهلای قلوی مرکلز بلر منلاق
ضعیف پیرامونی است ( پورقیمی.) 51 : 1399 ،
مفهوم هژمونی برای نخستین بار در ده سوم قر  ،22ب منظلور تحلیلل سیاسلت داخللی
استفاده شد و پس از ده  62در تحلیل سیاست بینالملل ب آ توج شد .در دهل  1672نیلز
نظری پردازا اقتیاد سیاسی بینالملل آ را ب صورت مفهوم محوری ب کار گرتت اند( کرمی،
1:1395و .)2هژمونی مفهومی است ک نظری پردازا در درو سنتهای تهری متفلاوت ،آ را
در زمین شگونگی اداره روابط میا دولتها و مسائل مربوط ب آ بهار برده اند.
رئالیستها بیشتر بر قدرت صریح و آشهار در هژمونی تاکید دارند ،یعنی قدرتی ک با اسلتفاده
از آ  ،هر دولت قادر است رتتار سایر دولتها را تغییر بدهد یا آ ها را اصالح کند .ایلن قلدرت ،در
هقیقت ،قدرتی برتر و مادی است ک صاهب آ در مقیا بلینالملللی در زمینل بهلرهمنلدی از
منللابز قللدرت ،بیللورت ویللژهای اهمیللت دارد .دولللت هژمللو  ،از نظللر اقتیللادی توانمللدیهللا و
رتیتهای بسیار زیادی دارد ک از این قری  ،قادر است سلایر دوللتهلا را بل پلذیرش سلاختار
اقتیادی و تجاری مدنظر خود ترغیب یا مجیور کند ( پور اهملدی  .)36 : 1397 ،رئالیسلتهلای
کالسیک بیشتر بر قدرت و سیاست تاکید داشتند ،املا نئورئالیسلتهلا معتقدنلد اقتیلاد و کسلب
ثروت هم ب اندازه دولت و سیاست مهم است ،زیرا از قری کسب ثروت ،ملیشلود بلرای بیشلین
سازی قدرت اقدام کرد .بدو پشتوان اقتیاد و ثروت نمیشود در سایر جنی ها نیز قدرتمند شد.
جا مرشایمر ،از جمل نو واقز گرایا محسوب میشود ک دربلاره هژملونی بحلث کلرده اسلت.
میاهث او از منظر واقز گرایی تهاجمی اهمیت دارد .ویژگی عمده دیدگاههای مرشایمر ،توج بیشلتر
ب قدرت نظامی و تهاجمی کشور هژمو است .او با تاثیر پلذیری از کنلت والتلز ،سلاختار آنارشلی و
تقدا قدرت مرکزی را مهم ترین مشخی نظام بینالملل میدانلد و بل بلاور او ایلن اوضلاعز باعلث
نمیشود ک کشورها از جن و توسع قلیی اجتناب کنند ،بله وضعیتی را پدید ملیآورد کل آنلا
در صورت امها  ،برای اتزایش نفوذ ،قدرت و در نهایت ،هژمونی خود اقدام میکننلد .از ایلن دیلدگاه،
دولتها در هالت ناامنی دائمی ب سر میبرند و همواره نسیت ب تمامی کشورها و قدرتهای دیهلر ،
نامهمئن و بی اعتماد هستند ،زیرا در هر موقعیتی ممهن است یهی از آنا بل اقلدامی علیل امنیلت
دیگرا دست بزند .در شنین وضعیتی بهترین راه ب امنیت بیشلتر ،اتلزایش قلدرت و مقهلور کلرد
دیگر دولت هایی است ک ممهن است آسایش آنها را تهدید کند). (Burges,2015:5
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بر این اسا  ،قدرتها تاهد ممهن ،برای غلی و استیال بر دیگرا اقدام نخواهند کرد ،بلهل
همواره در وضعیت تهاجم بالقوه قرار دارند تا هرجا ممهلن باشلد ،بلرای تحمیلل اراده خلود بلر
دیگرا اقدام کنند .قی دیدگاه او این مهم ترین و اصلی ترین تاثیر نظام آنارشیک بلر رتتلار و
نحوه عملهرد دولت ها ،ب ویژه قدرتهای بزرگ است .آنها بلیش از هلر شیلز ،بل دنیلا ،بقلا و
امنیت و تا هد ممهن  ،امنیت مهل هستند .برای دستیابی ب ایلن هلدف اسلت کل دوللتهلا
نخست در پی دستیاتتن ب موقعیت هژمونی منهق ای و سپس در صلورت امهلا  ،بل هژملونی
جهانی هستند .زمانی میشود امنیت مهل را بدست آورد ک قدرتی بلر دیگلر قلدرتهلا بهلور
کامل تفوق داشت باشند و تهدید بالقوه آنها را برقرف کنند ( سلیمی.)24 : 1394 ،بل عیلارتی
در این دیدگاه ،اتزایش قدرت برای تامین امنیت و بقا نیست ،بله اتزایش قدرت تا هدی اسلت
ک دولت مدنظر ،ب قدرتی هژمو دار تیدیل شود وب قور کامل نسیت ب بقی دولتها برتلری
یابند .مرشایمر ،قدرتهای بزرگ را بازیگرا اصلی روابط بینالملل میداند کل در ابتلدا در پلی
هژمونی منهق ای و سپس جهانی هستند .این کشورها معتقدند هر ش بتواننلد دایلره هژملونی
خود را گسترده تر کنند ،بقا و امنیت خود را بیشتر تضمین کرده اند ( سلیمی.)24 : 1394 ،
بایستهها و الزامات هژمون منطقه ای
بعد از پایا جن سرد ،دیده میشود ک ب مناق ب صورت عواملی موثر در نظلام امنیلت
جهانی بیشتر توج میکنند .تا قیل پایا جن سرد ،مناق شندا در معادالت بینالمللی بل
هساب نمیآمدند و ابر قدرتها ب قور اساسی در این مسئل نقش داشت اند .درجن سرد ،ابلر
قدرتها از تر گسترش و تشدید درگیریها ضمن محدود نگ داشتن مناقش های بینالملللی
محلی سعی می کردند آنهلا را سلرکوب کننلد ،زیلرا نگلرا بودنلد دیگلرا بلا اسلتفاده از ایلن
درگیریها در هیات خلوت هسا سیاسی آنها مداخل کنند .همچنین ،ممهن بود قلرفهلای
درگیر از قدرتهای بیگان کمک بخواهند .این امر باعلث ملیشلد در ایلن منلاق  ،رقابلت ابلر
قدرتها محدوده مناقش ها را گسترش دهد و ابر قدرتها ب هلم پیمانلا خلود بیشلتر کملک
میکردند تا رقیا با پیروزی امتیازات بیشتری ب دست نیاورند ( مورگا .)16 : 1391،
بعد از تروپاشی نظام دو قهیی نظری پردازانی درباره مناق بحث کردند کل از ایلن میلا ،
میشود اترادی شو بری بوزا و الی ویور را میتوا نام برد ک الیت از آرا لیک و مورگلا نیلز
تاثیر گرتت بودند در این رویهرد ،مقیا تحلیل  ،نظام جهانی نیست بله میزا تحلیل ،کمتلر،
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یعنی مناق هستند ( بوزا و ویور .)22: 1399 ،قدرتهای مدنظر هم ابرقدرتهلا و قلدرتهلای
جهانی نیستند ،بله قدرتهای منهق ای هم مدنظر هستن .قدرتهای منهق ای ممهلن اسلت در
مقیا جهانی زیاد اهمیت نداشت باشند ،اما معموال در مناق خود هم الگلوهلای محللی روابلط
امنیتی و هم شیوه تعامل این الگوها را با قدرت جهلانی تعیلین ملیکننلد ( بلوزا .)67 : 1396 ،
قدرتهای منهق ای قهب بود هر مجموع امنیتی منهق ای را نشا میدهند .تک قهیلی مالل
جنوب آتریقا ،دو قهیی نظیر جنوب آسیا و شند قهیی نظیر خاورمیانل  ،جنلوب آمریهلا و جنلوب
شرق آسیا .تواناییهای قدرت منهق ای در مقیا منهق اهمیت دارد .اما در مقیا جهلانی و در
قیف گسترده ،این توانلایی شنلدا زیلاد و ششلمگیر نیسلت .قلدرتهلای مهلم ،در صلورتی بل
قدرتهای منهق ای واکنش نشاا ملی دهنلد کل نفلوذ و قابلیلت آنهلا بل قلور ششلمگیری بلا
ترایندهای امنیتی کرد در منهق خا همراه باشد ( بوزا و ویور.)47 : 1399 ،
بعد از جن سرد ،همزما با اتزایش توج ب مناق موضوع رقابت بین قدرتهلای منهقل ای
نیز گسترش یاتت ک این موضوع ،در مناق ناهمگن از لحلا سیاسلی  ،ایلدئولوژیک و ترهنگلی
بیشتر مشهود است .مسئل مهم این است ک دیگر بر خالف شند قر اخیلر ،جنل عاملل اصللی
ورود کشورها ب جرگ قدرتهای جهانی یا خرو از آ نیست .از این پس قرار نیسلت کل جنل
ب صورت زیادی در مقیا این نظام نقش داشت باشد .بجای جن ها توا کشلورها در تشلهیل و
هفظ ائتالف ها ،امها ایجاد و اداره سازما های بین دولتی یا ایجاد جوامز بینالملللی در مقیلا
جهانی و منهق ای استوار خواهد بود .در این میا  ،ائتالفها و همهاریهلای اقتیلادی بل شلهل
تعیین کنندهای نقش دارند و کشور خواها برتری در منهق خود ،بایلد در ایلن املور پیشلگام و
منابز مادی و سازمانی الزم را داشت باشد). (Smucker,2017:12
هزین نظامی با توج ب درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریهلای جنلوبی در بلازه 1661
تا  2212در ذیل مشاهده میشود ک ب ترتییب کلمییا ،شیلی و برزیل بیشترین مقدار را داشتند.

برزیل در مسیر هژمونی منطقهای در آمریکای التین 919/

شکل - 1هزینه نظامی با توجه به درصد تولید ناخالص داخلی ( رنگ آبی :آرژانتین ،رنگ قرمز :برزیل،
رنگ سبز :شیلی ،رنگ بنفش :کلمبیا ،رنگ آبی :ونزوئال)
منیز)Malamud,2017:6( :

شاخصهای اقتصادی هژمونی منطقه ای
برای اینه کشوری از لحا اقتیادی شاخصهای هژملو بلود را پیلدا کنلد ،بایلد واجلد
ویژگی هایی باشد ک در ذیل توضیح داده شده است .الیت در ایلن پلژوهش بل جنیل امنیتلی
بیشتر پرداخت شده است.
ابتدا ،ثروت هنگفتی داشت و بجز تسلط بر مواد خام استراتژیک مال نفت ،از نظر تولید ،بل
خیو تولید کاالهای صنعتی ب قور ششلمگیری توانمنلد باشلد .در سلنجش و ارزیلابی آ
کشور باید در زمین شاخصهای رشد اقتیادی و توسع اقتیلادی نسلیت بل بقیل کشلورها از
لحا موقعیت متمایز تر باشد .در شنین کشوری امهانات و عوامل رشد اقتیادی همچلو نیلرو
کار ماهر و سلاده ،ابلزار و تجهیلزات تولیلد و ماشلین آالت ،زملین و منلابز قییعلی ،معلاد و
تهنولوژی ب میزا کاتی تراهم و میزا مدیرت ،یعنی تن ترکیب عوامل تولیلد و شگلونگی بل
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مارگیری این عوامل ،بسیار مهلوب است ،ب قوریه وجود این امهانات بل رشلد تولیلد و اتلزایش
میزا رتاه و کیفیت زندگی مردم منجر میشود و بر قیل شلاخصهلای توسلع انسلانی ،کشلور
هژمو نسیت ب بقی کشورها در موقعیت برتری قرار میگیرد .هم ایلن ملوارد ،وقتلی در قلدرت
منهق ای کشور ب شهلی اساسی نقش بازی میکند ک با هضور تعا ،و مسلتمر آ در بلازارهلای
منهق همراه باشد.همچنین ،شنین کشوری باید در تاسیس و اداره نهادها و سازما های اقتیلادی
منهق ای ب صورت گسترده و موثر هضور داشت باشد .واهد پو ،ملی کشور نیز باید ارزش زیادی
داشت و در میادالت بازرگانی منهق ای ب قور عمدهای نقش داشت باشد ).(Weyland,2016:5
نهت اساسی دیگر این است ک دولت هژمو  ،باید در تولید کاالهای اسلتراتژیک و اساسلی بل
ویژه مواد غذایی خودکفا و از دیگرا مستقل باشد .کاالی استراتژیک ،یعنی کاالیی کل وجلود آ
برای هر کشور هیاتی است و نیود آ  ،کشور را ب بحرا شدید اقتیادی و سیاسی دشار میکنلد.
الیت اهمیت استراتژیک کاالها ب نوع کشور و زما میلرف آ بسلتگی دارد .ملاال در کشلورهای
ضعیف و توسع نیاتت  ،مواد خوراکی همچو گندم ،کلاالی اسلتراتژیک اسلت .املا در کشلورهای
پیشرتت  ،ابزار و تولیدات صنعتی کاالی استراتژیک محسوب میشلود .در تیلل سلرما و زمسلتا ،
تار از نوع کشور ،نفت و گاز و مواد سوختی کاالی استراتژیک است .بنابراین ،کشور هژمو  ،بلرای
قدرت مند بود باید بتواند کاالهایی را تولید کند ک از لحا ساختاری استراتژیک هستند.
ظرفیتهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی هژمونی برزیل در آمریکای التین
از آنجا ک ثیات سیاسی و اقتیادی منجر ب سهح نامعلوم رتاه و کاهش سهح نلابرابری و تقلر
شده است  ،روابط اقتیادی برزیل با منهق ب قور قابل توجهی رشلد کلرده اسلت .رشلد نسلیی
اقتیادی برزیل در مقابل همسایگانش انگیلزه سلاختاری مهملی را بلرای برزیلل ایجلاد کلرده تلا
استراتژیهای محرمان تری را برای تقویت همهاریهای منهق ای قراهی کند .این داللت بر لزوم
ارائ اعتیار برای شرکتهای بزرگ برزیلی کل در جسلتجوی ترصلتهلا در بازارهلای عملدتاً بلی
استفاده بودند و در نتیج  ،ایجاد قوانین و دستورالعملهای روشن برای ایجلاد ایلن کشلورها بلرای
شرکتهای برزیلی قابل پیش بینی تر شده است .سرمای گذاری برزیل در آمریهلای جنلوبی قلی
سا،های گذشت ب میزا قابل توجهی اتزایش یاتت اسلت .در هملین راسلتا  ،ماتیلا اسلپهتور
استدال ،کرده است ک برزیل ممهن است منهق را ب عنوا یک سپر بییند  -برای ماا ،در برابلر
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رقابت بالقوه خهرناک از قری جهانی شد (ملاالً هلور شلین) .براسلا ایلن دیلدگاه منهقل
میتواند از اقتیاد برزیل در برابر شوکهای خارجی محاتظت کند). (Flemes,2016:8
ب منظور ادغام بیشتر منهق از نظر اقتیادی ،برزیل در ایجلاد مؤسسلات منهقل ای ماننلد
مرکوسور و اوناسور پیشگام بوده است ،اما آنها سهحی باقی میمانند و هاکمیت اعضای خلود را
کاهش نمیدهند .ب عنوا ماا ،،ن اوناسور و ن مرکوسور بل قلور معنلاداری در املور داخللی
اعضای آ دخالت نمیکنند ،مانند هنگام تهی بودج ملی.
در شهل ذیل هزین نظامی کشورها در سا 2219 ،بر اسا میلیارد دالر آمریها مشاهده ملیشلود
ک برزیل  2749میلیارد دالر هزین کرده است ک ب نسیت دیگر کشورها مقدار کمی میباشد.
هزینهنظامیکشورها
61.4

27.8
67.6

648.8

765.7

250

روسیه

برزیل

عربستان سعودی

بقیه جهان

چین

آمریکا

شکل -2هزینه نظامی کشورها در سال  2112بر اساس میلیارد دالر آمریکا
منیز)SIPRI,2019( :

شورای دتاع آمریهای جنوبی ،یک آژانس اوناسور ،ب قور رسمی در سا 2229 ،آغاز ب کار
کرد  ،اما در سا 2227 ،دولت برزیل شروع ب بیا ضرورت ایجاد شنین نهاد منهق ای کرد کل
ب آ کمک کند .تنشهای بین همسایگا خود را کاهش داده و از قری تعامل اتلزایش یاتتل
و نهادین شده  ،اعتماد ب نفس ایجاد میکند .وزیر دتاع وقت برزیل ،نلسو جوبیم  ،بلا تلأمین
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تور از قری آمریهای جنوبی تأکید کرد .در یک جلس توق العاده ،در شلانزدهم دسلامیر سلا،
 ، 2229سرا کشورهای عضو عضو شورای دتاع را ب عنوا یک نهاد مشورتی ایجاد کردند کل
برای تسهیل همهاریها قراهی شده است.
پس از تیمیم اولی کلمییا برای پیوستن ب شورا ب دلیل تنشهای سیاسلی بلین کلمییلا ،
ونزوئال و اکوادور  ،بعداً تیمیم ب پیوستن گرتت .امروز این شورا از وزرای دتاع منهقل تشلهیل
شده است .ریاست جمهوری هر یک از مشاغل این کشور با هما اصل شرخشی ماننلد اوناسلور
هدایت میشود .اولین جلس در ژانوی سا 2226 ،در سانتیاگو شیلی برگزار شلد کل در آ بل
اصهالح "برنام عمل "1نامگذاری شده است .این قهعنام خواسلتار همهلاری بیشلتر در همل
سهوح ،اعلم از تنلاوری نظلامی ،بهتلرین اقلدامات ،شلفاتیت در هزینل هلای نظلامی و تیلاد،
دانشجویا نظامی ،کمکهای بشردوستان و ایجاد یک بازار دتاعی واهد آمریهای جنوبی است.
در هالی ک از آ زما نتایم ملمو نسیتاً اندک است  ،شورا موت شد یک سهوی منظم بلرای
بحث و گفتگو بین مراکز دتاعی هم کشورها ایجاد کند  ،بنابراین ب هدف اصللی برزیلل برسلد .بل
عنوا ماا ،،این جلسات منظم ب وزارتخان های دتاعی هر کشور کمک کرده است تلا عقلب نشلینی
اندازه گیری نیروهایی را ک در مأموریت هفظ صلح  MINUSTAHدر هائیتی شلرکت کلرده انلد ،
هماهن کنند .در همین زما  ،شندین گزاره از این قرح خیلی آهست دنیا ،شده است.
ب عنوا ماا ، ،ذکر این برنام از همهاریهای نظامی در زمین کمکهلای بشردوسلتان تلا
سا ، 2212 ،هنگامی ک کشورهای عضو اوناسور در اثر وقوع زلزل ویرانگر در هائیتی همهلاری
کردند  ،هیچ اقدام مشترکی انجام ندادند .با توجل بل همهلاریهلای صلنعت دتلاعی و انتقلا،
تناوری نظامی  ،پیشرتت هنوز رخ داده است .با این وجود با توج ب اینه این نخسلتین بلاری
است ک وزارتخان های دتاع در منهق در ها ،برقراری ارتیاط هستند  ،شندین تحلیلگلر هتلی
این مراهل اولی را پیشرتت معنی دار میدانند .در واقز  ،این ممهن اسلت سلمیلیک همهلاری
باشد ک در قلب استراتژی برزیلل قلرار داشلت  ،بنلابراین بل دنیلا ،کلاهش نگرانلی برخلی از
همسایگا از رشد هژمونی منهق ای برزیل است). (Stuenkel,2010
با این وجود برخالف ناتو یا هر اتحاد نظامی دیگر  ،هلدف اصللی ایلن شلورا تاییلت روابلط
داخلی است و ن ب شالش کشید قدرتهای خارجی .پیامدهای امنیتی ب این ترتیب برای خود
منهق و ن برای مسائل خار از منهق هفظ میشود .بنابراین برزیلل سلنت ایجلاد مؤسسلات
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منهق ای را ک ه هاکمیت آ را محدود نمیکند ،هفظ میکند  ،هماننلد موسسلاتی مشلاب
ناتو .برخالف ناتو  ،این شورا هیچ رتیت عملیاتی ،دتتر مرکزی دائمی ندارد و ایجاد آ نتیجل
شناسایی مشترک دشمن نیست  ،همانهور ک در مورد نلاتو نیلز وجلود داشلت .هملانهور کل
آنتونیو خورخ رامالو 1اشاره میکند  ،هر ساختاری شیی ب نلاتو  ،کل هلاکی از اصلو ،امنیلت
جمعی است " ،ساختن نسل ها "2را میقلید .این ن تنها ب دلیل عدم اعتماد متقابل بلهل بل
دلیل عدم وجود توانایی نظامی ب منظور پروژه اتهند قدرت در خار از منهق است.
با این ها ، ،این شورا مانز از ایجاد ایدههای جدیلد نیسلت .در سلا ، 2212 ،برنامل اقلدام
جدید شورا برای اولین بار ایده ایجاد آژانس تضایی آمریهای جنوبی را بیلا کلرد  ،کل ممهلن
است ب قور مشترک توسع هواپیماهای بدو سرنشین را برای تأمین امنیت مناق ملرزی در
برابر مواد مخدر و قاشاق اسلح تأمین کند .این ایده با عالق روزاتزو برزیلل بل بلازار دتلاعی
منهق ای ارتیاط نزدیهی دارد :بل اهتملا ،زیلاد بسلیاری از همسلایگا ایلن کشلور بل زودی
نیروهای مسلح خود را مدر سازی میکنند  ،تقاضای برزیلی ک صلنعت دتلاعی بل آ عالقل
مند است .در هما زما  ،شورای هدف ثانوی نیز دارد .از ایجلاد هویلت آمریهلای جنلوبی کل
هنوز وجود ندارد با توج ب اینه کاربرد این اصهالح نسیتاً اخیر است.
با این وجود  ،ابتهار عمل برزیل برای ایجاد شورای دتاع آمریهای جنوبی را میتلوا تمایلل
روزاتزو ب عهده گرتتن رهیری و در عین ها ،گامی در جهت کاهش نفوذ آمریهلا در منهقل
دانست .در هقیقت  ،هنگامی ک ایاالت متحده ابراز عالق ب مشلارکت در شلورا کلرد  ،برزیلل
هرگون مشارکت ایاالت متحده را رد کرد .ب همین ترتیب  ،نلسو جوبیم وزیر دتلاع پیشلین ،
مخالفت خود را با پیوستن ب تضای امنیتی آتالنتیک شمالی و آتالنتیک جنوبی مهلرح کلرد و
ا هار داشت ک مناتز استراتژیک خا در جنلوب  ،ایجلاد تضلای امنیتلی مسلتقل را توجیل
میکند .با این ها ، ،موضز آ بسیار ضد آمریهایی است و برخالف هوگلو شلاوز ونلزوئال  ،کل
استدال ،میکند برای ایجاد "ساتو"  ،معاد ،ناتو برای اقیانو اقلس جنوبی است.
چالشهای امنیتی هژمونی برزیل در آمریکای التین
همانهور ک گفتما کالسیک ژئوپلیتیهی در مورد تهدید براندازی کمونیستی و امپریالیسلم
سرمای داری از بین رتت است ،تهدیدات دیگری همچو تخریب محلیط زیسلت ،قاشلاق ملواد
. Antônio Jorge Ramalho
. generations to build

1
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مخدر و خشونت و جنایتی ک با خود ب همراه میآورد هور کرده است .ب جای اینه تقلط قلدرت
سایر کشورها باشد  ،ضعف دیگرا اکنو یک تهدید محسوب میشود ،زیرا ممهن اسلت مللتهلای
ضعیف نتوانند سهوح اولی نظم عمومی را تأمین کننلد .بل عنلوا مالا ،،خشلونت و هلر و ملر
موجود در بولیوی میتواند ب قلمرو برزیل سرازیر شود و این ممهن اسلت سلرمای گلذارا را کل در
نظر دارند مشغو ،ب کار در برزیل باشند  ،بترساند .برزیل قوی و قلوی تلر اسلت  -املا همسلایگانش
ضعیف هستند و ب نظر میرسد برخی از آنها ضعیف تر شده اند). (Mares,2016:14
در این شرایط ،برزیل با بزرگترین شالشهای امنیتی خود روبرو است .در هالی ک برزیل تملام
اختالتات مرزی خود را هل کرده است ،تهدیدی برای درگیری میا دوللت در آمریهلای جنلوبی
وجود دارد ،زیرا هم کشورهای آمریهای جنوبی ب جز برزیل با هداقل یک همسای نوعی اختالف
مرز دارند .در هالی ک مخروط جنوبی بسیاری از مسائل امنیتی خلود را برقلرف کلرده اسلت ،در
منهق شمالی قاره هنوز هم صحیت کرد در مورد هر شیزی شیی ب یک جامع امنیتلی دشلوار
است و عدم اعتماد قدیمی همچنا ادام دارد). (Oliveira,2010:18
در جدو ،ذیل نشا داده شده است ک برزیل بیشترین صلادرات تسللیحات را در دوره 2214
تا  2219ب اتغانستا داشت است .همچنین الزم ب ذکر است ک از نظر صلادر کننلده تسللیحات
در جایگاه  23جها است .برزیل بیشترین واردات را در همین دوره از ترانس داشت است.
جدول -1میزان صادرات و واردات تسلیحات برزیل

درصد صادرات و

درصد

واردات تسلیحات

تغییرات

مشتریان اصلی

2214-19

2226-13

2226-13
تا 2214-19

رتی نخست

رتی دوم

صادرات برزیل

242

242

21

اتغانستا

اندونزی

واردات برزیل

246

142

-29

ترانس

ایاالت متحده

منیز)SIPRI,2019a) :

در نتیج  ،بزرگترین کشور آمریهای جنوبی مجیور شده است مسئولیت بیشتری را ب عهلده
بگیرد و یک استراتژی منهقی پایدارتر تدوین کند .در سا ، 1666 ،برزیل با موتقیت از کودتای
نظامی در پاراگوئ اجتناب کرد و در سا 2222 ،پس از کودتای انتخاباتی علیل رئلیس جمهلور
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هوگو شاوز ،ب قور تعا ،مشغو ،هفظ دموکراسی در ونزوئال شد .عالوه بلر ایلن ،برزیلل درگیلر
بحرا های بشردوستان و سیاسی از جمل بولیوی ،اکوادور ،هلائیتی و هنلدورا شلد .در سلا،
 ، 2222برزیل اولین اجال منهق ای در تاری ،را ترتیب داد .در سا ، 2224 ،برزیل ترماندهی
مأموریت ثیات سازما ملل در هائیتی ( )MINUSTAHرا از نیروهای آمریهایی و ترانسوی بل
عهده گرتت و پس از وقوع زلزل سا 2212 ،نقش رهیری کلیلدی ایفلا کلرده اسلت .در هملا
سا ، ،نخستین بیا آموزهای از رهیری منهق ای را ایجاد کرد" :عدم بی تفاوتی"  ،مفهومی کل
ب شهلی ریف ،نشا داد ک برزیل در صورت تحقل ثیلات منهقل  ،از یلک رویهلرد انعهلاف
پذیرتر برای اهترام ب هاکمیت اسلتفاده خواهلد کلرد .در سلا ، 2212 ،برزیلل بل شلدت بل
استیضاح رئیس جمهور پاراگوئ ترناندو لوگو اعتلراض کلرد و تلالشهلا بلرای تعلیل عضلویت
پاراگوئ در اوناسور و مرکوسور را هدایت کرد .ایلن اتلزایش تمایلل بل مداخلل در املور سلایر
کشورها نیز باید ب عنوا ابزاری برای کاهش اهتما ،مداخل ایاالت متحده در قلاره درک شلود
 بنابراین داللت بر ادعای ترسو برای کنتر ،منهق و اقمینا از ثیات دارد.یک گام دیگر در این جهت در سا 2229 ،با پیشلنهاد برزیلل بلرای شلورای دتلاع دتلاعی
آمریهای جنوبی  ،آژانس اوناسور رخ داد .در هالی ک برزیل بل قلور سلنتی تملایلی بل عهلده
گرتتن نقش مدیر شالشهای امنیتی منهق ای نداشت (نقشی ک ایاالت متحده از ده هلا قیلل
برزیل میخواست بر عهده بگیرد)  ،ب نظر ملیرسلد کل آرام آرام بلا ایلن موقعیلت راهلت تلر
میشود .از آنجا ک اقتیاد برزیل هر ش بیشتر بینالمللی متیل است ،دیگر نمیتواند بی ثیاتی
را در کنار خود تحمل کند .برخالف انتظارات عمومی ،شورای دتاع در واقز تملا هلای نظلامی
در منهق را تقویت کرده و ارتشها را در مقابل با تهدیلدات مشلترک  -از جملل قاشلاق ملواد
مخدر  -ب قور مؤثرتر یاری داده است .اخیراً  ،برخی از دولتهای عضو گام مهمی برای ارسلا،
گزارش هایی ک در معرض هزین های دتاعی آنها قرار گرتت است ،ب دنیا ،کلاهش سلوء لن
متقابل برداشتند .عالوه بر این ،یهی از اهداف اعالم شده شورا شفاتیت در مورد تمرینات نظامی
هر ارتش است .با این ها ،،شنین هرکاتی بعید است تأثیر تلوری داشلت باشلد .هملانهور کل
الهس سانچز خاقرنشا میکند ،هنوز دشوار است "تیور کنید ک یک سرهن شیلی میتواند
دستورات یک ژنرا ،پرو را در یک شورای ترمانداری شورای آمریهای جنوبی بگیلرد ".امیلدوارم
ک ب یک بستر گفتگو برای درگیریهای میا اعضای خود تیدیل شود ،امنیلت خلارجی همل
کشورها را هماهن کند ،همهلاری در زمینل هلای دتلاعی را تقویلت کنلد و بلر اختالتلات در
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هزین های نظامی غلی کند .برنام اقدام این بیانی بر سیاستهای دتاعی و همهاریهای نظامی
متمرکز شده است .اقدامات بشردوستان و عملیات صلح؛ صنعت و تلن آوری دتلاعی؛ آملوزش و
پرورش نظامی  -شنلدین ملورد از ایلن ایلدههلا در مجسلم هلای اوناسلور بیلا شلده اسلت
).(Carranza,2017:13
در هالی ک برای آرژانتینیها یا اروگوئ ها واضح است  ،اثرات بلالقوه منفلی رشلد اقتیلادی
برزیل بر شهرت این منهق تقط در بحثهای عمومی برزیل ب آرامی در ها ،هور است .تقلط
اخیراً  ،برخی از تحلیلگرا برجست سیاست برزیل هشدار داده اند ک عدم تقلار اقتیلادی در
ها ،رشد و تر از وابستگی اقتیادی در کشورهای همسای میتواند ب عواقیی منجر شود کل
میتواند ب قور جدی برزیل صدم بییند .بنابراین  ،این درگیری در منهق پاسخی مستقیم بل
مشهالت و شالش هایی است ک برزیل در آمریهای جنوبی بلا آ روبلرو اسلت .از ایلن منظلر ،
منهق تا هد زیادی منیز مشهالتی برای برزیل است ک باید برقرف شود.
استراتژی دتاع ملی برزیل  :برزیل  -یک کشور در ها ،توسع  -ب مرهل او ،مرهل میرسلد
جها ن ترویم هژمونی و ن سله  .برزیلی مردم هاضر نیستند قدرت خود را بر ملل دیگلر اعملا،
کنند .آنها میخواهم برزیل بدو تهی بر دیگرا رشد کند). (De Rezende,2019:6
در این راستا ،قابل ذکر است ک نیروهای نظامی در برزیل ب س گروه ذیل تقسیم میشوند:
 -1تدرا( ،هدود  15222عضو)
 -2ارتش (بیش از  422222عضو تعا)،
 -3نیروهای شهری (هدود  123،423عضو)
همچنین ،گروههای جنایتهار سازما یاتت در ریو دوژانیرو و سائوپائولو عیارتند از:
 ترما قرمز ()Comando Vermelho-CV
 اولین ترما اصلی ()Primeiro Comando da Capital - PCC
ترماندهی سرخ در یک زما  53درصد از خشن ترین مناق ریو دوژانیرو را کنتر ،میکرد.
براسا گزارش سازما دیده با هقوق بشر در سا ، 2229 ،پلیس ریو دوژانیرو در مقایس
با ایاالت متحده ،در هر  23بازداشت  ،یک نفر را بل قتلل رسلاند  ،جلایی کل در هلر 37،222
بازداشت یک نفر کشت میشود). (Malamud,2017:17
الزم ب ذکر است ک در مورد معاهده عدم اشاع  ،بسلیاری از کارشناسلا هسلت ای برزیلل
هنوز هم از تیمیم دولت ترناندو هنریک کاردوسو برای پیوستن ب ا پی تی انتقاد میکنند.
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چالشهای سیاسی هژمونی برزیل در آمریکای التین
با توج ب برخی اوقات رهیری منهق ای نیم دلهره برزیل و بروز شالشهای منهقل ای  ،برزیلل
ب ندرت از نقش غالب خود در آمریهای جنوبی ب عنلوا پایل ادعلای خلود بلرای رهیلری جهلانی
استفاده کرده است  ،ب عنوا ماا ،کرسی دائمی در شورای امنیت سازما ملل .این نشا ملیدهلد
ک برزیل تسلط منهق ای خود را ب عنوا یک دارایی در جستجوی موقعیت جهلانی قابلل مشلاهده
تر مشخص نهرده است .این مسئل مشهل اساسی برزیلی در بدست آورد همایت همسلایگا خلود
در مذاکرات شند جانی است .هنگامی ک برزیل ب دنیا ،عضویت دائم شورای امنیلت سلازما مللل
در سا 2225 ،ب عنوا بخشی از ب اصهالح  ، G4کلمییلا و آرژانتلین آشلهارا ادعلای برزیلل را رد
کردند و یک گروه مخالف تشهیل دادند .ب همین ترتیب ،استدال،هلای برزیلل مینلی بلر اینهل در
موارد دیگر  -مانند کنفرانس سا ترانسیسهو یا کنفرانس برتلو وودز  -جایگلاه خلود را در جلدو،
عالی قرار میدهند  -همیش بر اسا اندازه ،دمهراسی یا تنوع آ بنا شده بود  -اما تقرییلاً هرگلز در
این مورد نیود .رتیت آ برای نمایندگی منهق خود اسلت .هتلی مشلارکت تعللی ایلن کشلور در
مجالس مانند بریهس تا هد زیادی با قدرت رو بل رشلد بل جلای رهیلری منهقل ای خلود توجیل
میشود  -گرش نا را خارجی ب قور مداوم این رتیت را ب برزیل نسیت میدهند.
با این ها ، ،تیمیم برزیل در ده  1662برای تعریف منهق خود ب عنوا "آمریهای جنلوبی"
و ن "آمریهای التین" و خود ب عنوا "کشور آمریهای جنوبی" نشا ملیدهلد کل برداشلت آ از
همسایگی خود ب قرز ششمگیری تغییر کرده است .جهت گیری مهزیک ب سمت شلما( ،در ملتن
نفتا ) اثیات این امر بود ک "آمریهای التین" ب عنوا یک مفهوم معنای خود را از دست داده اسلت.
عالوه بر این ،ب نظر میرسید ،بحرا مالی آرژانتین این اصهالح را بل معنلای منفلی داده اسلت .در
هالی ک آمریهای جنوبی بی قرف تر بود .تمرکز بر آمریهای جنوبی نیز تنها رقیب معتیلر برزیلل در
منهق ل را از ب لین بللرد و بللدین ترتیللب جایگللاه برزیللل ب ل عنللوا بللازیگر غالللب را تقویللت کللرد
).(Muggah,2016:19
نتیجه گیری
بعد از گذشت شند ده تردید  ،سرانجام برزیل در ها ،استفاده از پتانسیل نقش غاللب خلود در
قاره آمریهای جنوبی است .در هالی ک مؤسسات منهق ای ک برزیل ایجلاد کلرده اسلت هنلوز هلم
نسیتاً سهحی است  ،اما هنوز هم در قارهای ک عمالً هیچ سابق همهاری منهق ای نلدارد معنلی دار
است .اوناسور و شورای دتاع آمریهای جنوبی ک هر دو توسط برزیل قراهی شلده انلد  ،نشلانگرهای
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واضحی هستند ک برزیل از رتیت خود برای مشارکت با همسایگا خود و ترویم ادغلام منهقل ای
آگاه است  -در هالی ک ممهن است پیشرتت محسو سالها باشد ،ایجاد "منهق گرایلی آمریهلای
جنوبی" و "هویت آمریهای جنوبی" هم آشهارا توسلط سلازندگا سیاسلت خلارجی برزیلل بیلا
میشود .شالش اصلی اکنو اقمینا ب همسایگا است ک هور برزیل نیز برای آنها خوب است.
رئالیستهای کالسیک ،بیشتر بر قدرت صریح و آشهار و سیاست تاکید داشتند .املا نئورئالیسلتهلا
معتقدند ب هما میزا ک دولت و سیاست مهم است ،اقتیاد و کسب ثروت هم اهمیلت دارد ،زیلرا
از این قری است ک میشود برای بیشین سازی قدرت اقدام کرد .همچنین ،بدو داشلتن ثلروت و
اقتیاد قوی نمیشود در سایر جنی ها نیز قدرتمند شلد ..مرشلایمر ،بل شلهل یلک نئورئالیسلت ،در
نظری خود عامل اصلی را قدرت نظامی میداند .اما میگوید ک بدو اقتیادی قوی نمیشلود نیلروی
نظامی بزرگی تراهم کرد.
ب گفت کاکس  ،یک قدرت متوسط ب دلیل عالق ب یک محیط پایدار و منظم  ،ب جلای اینهل
ب دنیا ،تحمیل یک دیدگاه از پلیش عقیلده ایلدئولوژیک از نظلم جهلانی ایلده آ ،باشلد  ،از رونلد
سازماندهی بینالمللی پشتییانی میکند .همانهور ک نای ( )2224اسلتدال ،ملیکنلد  ،یلک قهیلی
بود جهانی واقعی نیاز ب تسلط بر دو زمین بازی اضلاتی دارد :اقتیلاد جهلانی و مشلهالت ترامللی
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