سیاست خارجی امریکا وناکامی اوباما درتحقق شعارها و
وعده های انتخاباتی
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چکیده

اين مقاله به بررسی تاثیر دولت باراک اوباما بر سیاست خااریی اياا م مدها
آمريکا با اسدراتژی شعار تغییر در اندخابام رياست یمهوری آمريکا و باا تویاه
به نظريام احزاب مهافظه کار و نومهافظه کار وان يشه هاای لیررالیتادی بارب
تهت تاثیر ونفوذ صهیونیتت های افراطی ويهوديان سرمايه دار در سیاست های
هژمونی آمريکا درخارج از مرزهای اين کشور پرداخده اسات همنیاین دولات
ی ي آمريکا با تویه به ع م موفقیت درشعارهای اندخابااتی باا نااا تغییار در
سیاست خاریی دولت اوباما ناگزير ش است ،برخی از اولويت هاای سیاسات
خاریی ايا م مده را از رويکرد يک یانره گرايانه به رويکردی چیا یانراه
گرايانه يا به اصطالح ،همان ديپلماسی هوشمی زورگويانه تغییر ده

واژگان كلیدي :اوباما ،سیاست خارجي ،اياال ت متحد ممرياا ،عاار غغییر ،رويارد
* اسداديار دانشک

علوم سیاسی دانشاا آزاد اسالمی واح تهران مرکزی ،گرو علوم سیاسی ،تهران ،ايران

** دانش آموخده کارشیاسی ارش علوم سیاسی ،دانشاا آزاد اسالمی واح تهران مرکزی ،گرو علوم سیاسی ،تهران ،ايران
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مقدمه
اندخابام سال  8002ايا م مده

واندخاب باراک اوباماا بعیاوان رسایم یمهاور

تغییر مهمی بود که در آمريکا صورم گرفده است اين اندخابام از ییراه داخلای نشاان
داد که یامعه آمريکا می توان برای مشکالتش را حل پیا ا کیا ونشاان داد کاه ياک
یامعه پوياست وازسوسی ويژگی های میهصر به فردی که اوباماا دارد ،ازیملاه متاهله
نژاد،مذهب،مهایر بودن و

ايیکه ريشه تاريخی وخانوادگی عمیقی در آمريکاا نا ارد،

اورا از روسای یمهور پیشین آمريکا مدمايز می سازد اندخابام اخیر رياسات یمهاوری
آمريکا ازچی نکده مهم دارای اهمیت است تکییک ها ونهاو صاهرت کاردن وتتال
باراک اوباما برفن گفداو وسخیوری وبیای مفهومی سخیرانی هاای او ازیملاه عوامال
مهم دریلب آراء ماردم باود اسات همنیاین تعا اد رای دهیا گان وهی اان داخلای
اندخابام ازمتاسل وويژگیهای بارز اين مرحله می باش
درابعاد خاریی ،اين اندخابام یهانی ترين اندخاباام آمريکاا مهتاوب مای شاود
ازاين نظر،اوباما يک پ ي

است واگر خانم کلییدون ومک کین اندخاب می ش ن  ،چیین

تاثیری را نمی توانتدی داشده باشی درواقع اين سطح از مقرولیت ،اندظاارام زياادی را
از اوباما ب نرال داشت کاه وی و سیاسات هاايش را باا چاالش موایهاه خواها کارد
برآورد ش ن اين سطح از توقعام واندظارام مردم آمريکاا ،دشاواريهای زياادی بارای
اوباما و آمريکا خواه گذاشت ،چرا که اين اندظارام باپینی گیهای سیاسای حااکم بار
کشور آمريکا ،بیش ازظرفیت ياک فارد وياا ياک گارو اسات تفکار سیاسات ما اران
آمريکايی بر پايه های چی یانره گرايی و يک یانره گرايای قارار دارد در مقابال تفکار
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سیاست خاریی اوباما ،که ترکیری از رسالیتم ونهولیررالیتام ياا ترکیاب قا رم ساخت
افزاری وچهارچوب های رسالیتدی با همکاری دياران است روبرو خواه شا بااراک
اوباما با اندخاب وترکیب اعضای تیم سیاست خااریی خاود،عمال ساه نفار از ما عیان
کان ي اتوری رابرای اندخابام آيی

رياسات یمهاوری آمريکاا ازدورخاارج کارد تایم

سیاست خاریی اوباما درمقايته با دور های قرل ياک تایم کامال وقاوی اسات زيارا
داشدن ت ربه،اي سولوژيک نرودن آنها و آگاهی کامل آنان نترت به دياار ملال دنیاا واز
همه مهمدر خاورمیانه مهور بودن آنهاست
باراک اوباما يک سال قرل از اندخابام رياست یمهوری آمريکاا درساال  8002باا
شعار وگفدمان تغییر نترت به وضعیت سیاست های خااریی باوو ویراران شکتات
های ديپلماسی آمريکا درنظاام باین الملال بخصاوط میطقاه خاورمیاناه ،وارد صاهیه
وعرصه رقابت رياست یمهوری گردي در اين دوران اظهارام اوباما بیشدر حرف های
ناگفده مردم آمريکا وخواسده اکثريت برب بود يکی از اولويت هاای سیاسات خااریی
اوباما ،احیای ق رم سیاست خاریی آمريکا وبازسازی آن باود پاياان دادن باه میارا
تفکرام وسیاست های یورج بوو وم يريت او دریهاان ،از یملاه شاعارهای تغییار
واصلی اوباما بود است شعارخروج نیروهای آمريکااسی از عاراو وافغانتادان وبتادن
زن ان گواندانامو وبهرود رواب آمريکاا باا کشاور هاای بازرت صیعدی،اقدصاادی،نظامی
وخروج از بهرانهای ماالی و اقدصاادی آمريکاا از مهمدارين وبهدارين مولفاه هاای در
شعارهای سیاست خاریی باراک اوباما است حل متهله اعراب واسراسیل واتخااذ ياک
روو میاسب درمقابل کشور ايران که يک ته ي اسدراتژيک برای آمريکاا درخاورمیاناه
ویهان اسالم است ،بعیوان وع

های اندخاباتی اوباما مطرح بود است از دياار وعا

های اندخاباتی اوباما نزديک ترکردن سیاست های سخت افازاری بارب وتعامال آن باا
سیاست های نرم افزاری اروپا است تغییررويکرد درمقابل کشورهای اقدصادی وصیعدی
و نظامی در آسیا باويژ باا کشاورهای چین،روسایه،ژاپن ،کار ییاوبی وهمارا کاردن
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سیاساات هااای چااس مارکتیتاادی در حااوز کشااورهای آمريکااای تااین از مهمداارين
ويژگیهای شعار تغییر در اندخابام رياست یمهوری اوباما بود است با اين حال مهقق
با طرح وبیان متاله به بررسی ابعاد ورويکردهای بعا از پیاروزی اوباماا باا تویاه باه
شعارهای اندخاباتی و فرايی سیاست هاای خااریی اياا م مدها

آمريکاا وتهاو م

وتاثیرام آن درمیاسرام نظام بین الملل خواه پرداخت
انتخابا ت رياست جمهورى سال 8002ممرياا:
اندخابام رياست یمهورى آمريکا پم از دو سال فعالیت اندخاباات نامزدهااى دو
حزب دموکرام و یمهورى خوا در روز سه شایره بعا از دوشایره ماا ناوامرر پاياان
يافت اين اندخابام ،با پیروزى «باراک اوباما» نامزد حزب دموکرام بر «یان مک کاین»
نامزد حزب یمهورى خوا به اتمام رسی .اندخابام رياست یمهورى در آمريکا که ناه
تیها تویه مردم اين کشور ،بلکه تویه مردم یهان را براى م ت باه خاود یلاب کارد،
نشان از تأثیر گذارى سیاست و نفوذ اين کشور در ديار میااطق یهاان را دارد لپتات
معدق است «:اسدثیا گرايی آمريکاسی تاح زيادی امورخوب ومفیا وچیزهای ب ومشاکل
آفرين مربوط به رفدارامريکا و یامعه را بارای ديااران وامريکااسی هاا توییاه میکیا »
(بوزان )89239831،الرده ه ف اين کشور به قول ساوزان اسادرن « :دگرگاون کاردن
سیاست یهان هم در صهیه داخل و هم بین الملل با اسدفاد از تمام ابعااد قا رم
امريکا است » () www.fpif.org
هانم ی مورگیدا ،معدق است «:تصمیمام رسیم یمهور امريکا نه تیها بر زنا گ
ساکیان آن کشور ،بلکه بر زن گ میلیون ها انتان در سراسر یهاان تاأثیر ما گاذارد»
( )www.first.sipri.orgو به قول «کلییدون» «رهرری آمريکاباتویاه باه تغییریهاانی
الزامی است » (اویین آر ) 4 ،8922،لذا به دلیل اين تأثیر گذارى اسات کاه اندخاباام
آمريکا مهم به نظر م رس ايا م مده

آمريکا که داراى يک نظام ف رالیتد (قا رم

بین دولت مرکزى و  10ايالت تقتیم ش

است) م باش با پیروزى نامزد يک از دو
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حزب دموکرام و یمهورى خوا از روز  80ژانويه کار وى به عیاوان رسایم یمهاور
آباز م شود از آن اي که امريکا داراى دو حزب دموکرام و حزب یمهاورى خاوا
م باش و اين دو مهم ترين و اصل ترين احزاب اين کشور هتدی  ،لذا نامزد يکا از
اين دو حزب به رياست یمهورى م توان دست ياب حزب دموکرام که نتب آن به
حزب دموکرام ا یمهورى خوا ما رسا توسا مخالفاان ف رالیتات هاا در ساال
( ) 8238و حزب یمهورى خوا توس سیاسدم اران ض برد دارى در ساال 8214
تأسیم ش ب ين ترتیب در نظام سیاس امريکا با تویه به ايیکه نظام تکثر گارا اسات
و احزاب به راحد تشکیل م شون ول همیشه دو حزب دموکرام و یمهورى خوا
توانتدی در رقابت هاى اندخابات رياست یمهورى به پیروزى دست يابی تتل کامل
نظام حزب هاى دموکرام و یمهورى خوا بر نظام حزبا تاا حا ى ناشا از قاعا
اکثريت نتر در اندخابام م لم است اسدراتژی اين دوحزب به ان از ای مهام اسات
که بیل کلییدون می گوي  «:مانمی توانیم در خارج قوی باشیم مار ايیکه درداخال قاوی
باشیم وما نمی توانیم در داخل قوی باشیم مار ايیکه در یهان دخالت وحضاور داشاده
باشیم،یهانی که وقايع رابرای هرآمريکاسیدعیین مای کیا » (اویاین آر )2 ،8922 ،در
اندخابام اخیر اوباما توانتت  18درص و مک کین ح ود  42درص از آراى عماوم
را به خود اخدصاط دهی  ،در حال که آراء الکدرال آقاى اوباما نزديک به  00درص و
مک کین ح ود  40درص بود
اوبامااا توانتاات در سااايه دموکراسا و مااردم سااا رى بیمااار اياان کشااور ،پیااروز
شود هرچی که « فرمانروايی آمريکا روی هم رفده اززمان پايان ییگ یهاانی دوم تاوان
سیاسی را چیین تقتیم کرد که حزب دمکرام کیار راکیدرل کیا وحازب یمهاوری
خوا کاخ سفی را در اخدیار داشاده باشا » (ياویین آر )89229801 ،لاذا اوباماا در
شرايط به کاخ سفی م رود که امريکا درگیار دو ییاگ ،صالح خاورمیاناه و بهاران
اقدصادى است اوباما با چالش هاي نظیر بهران اقدصاادى ،ییاگ عاراو و افغانتادان،
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صلح فلتطین و اسراسیل و پرون

هتده اى ايران روبرو است چالش هاي که از دوران

يک یانره گراي یرج دبلیو بوو براى اوباما به ار

رسی

است «هیااامی کاه وزيار

دفاع ديک چیی در 9دساامرر 8330باه کمیداه خا مام رزمای سایارفت وگفات کاه
پرزي نت بوو نیاز به هرگونه اخدیار افزوندری از کیار پیش از حمله به عراو نا ارد »
(يویین آر،8922 ،ط )832دوران که برژيیتک آن را فایعه خوان

است

برژنیتک در کداب تهت عیوان فرصد دوبار در اندخاباام از لازوم قارار گارفدن
فردى در ق رم ،سخن م گوي که بدوان ح اب هاى ترکی

متکن ا مال و اعدمااد

یامعه آمريکا را ترمیم کی وى به چی یانره گراي به یاى يک یانره گراي تأکی م
کی و بر تغییر رفدار به یاى تغییر رژيم اشار می کی بهران اقدصاادى آمريکاا يکا از
چالش هاى پیش روى رسیم یمهور ی ي آامريکا م باش اوباما که باا طارح برناماه
ريزى اقدصادى خود براى برون رفت از اين بهران توانتت پیروز شود ،اکیون ندوانتاده
به آنها یامعه عمل بپوشان

رسیم یمهور ی ي امريکا معدق است که امريکاا گرچاه

دشمن داخل ن ارد ،ول بهران اقدصادى باعث ش

 12درص از مردم اين کشاور باا

آن دست به گريران باشی اوباما سیاست هااى اقدصاادى خاود را ايیطاور اعاالم کارد
است:
 8حمايت از مالکیت متکن و یلوگیرى از تغلب در رهن ها؛
 8افزايش رفا و تأمین ایدماع بازنشتداان؛
 9افزايش نرخ رش  ،رسی گ به بهاران به اشات و درماان و سارمايه گاذارى در
تولی ام صیعد و مرارز براى ت ارم عاد نه
با اين برنامه اقدصادى ،بتیارى از تهلیل گران اقدصادى معدق نا کاه نظاام سارمايه
دارى امريکا با به ق رم رسی ن اوباما تاا انا از اى در اشادهاى سایرى ناپاذير و میال
کمپان هاى بزرت به فزون خواه که در سال هاى اخیر به اوج خاود رسای

ت

يا

نظر خواه کرد دراين شاراي نیکتاون مهافظاه کااراعالم نماود «:اماروز ماا هماای
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هواخوا مکدب کییز هتدیم »[ سیف زاد ،حسین،ماماي امنیـت،5821،ص ]501باه
هر حال اوباما ،تا مشکالم مال و بانک امريکا را حل نکی  ،بقیه برنامه هااى عمرانا
او نم توان به مرحله عمل برس ییگ عراو و افغانتادان يکا دياار از موضاوعام
مهم در رقابت هاى اندخابات ( )8002امريکا بود اين دو ییاگ کاه هازاران کشاده و
زخم و میلیاردها د ر هزيیه در بر داشده است ،در طول رقابت هاى اندخاباات امريکاا
هموار مورد بهث نامزدهاى اندخابات بود یان مک کین ،نامزد حزب دموکرام که در
سال ( )8002از طرح اعزام نیروى بیشدر به عراو پشدیران کرد ،نرارد در عاراو را باه
میزله نررد با تروريتم دانتت وى که يک از طراحاان اصال بیا ارى اهال تتاین در
میاطق عراو القاع

است ،هموار خواهان افزايش نیروهاى نظام به عراو باراى پاياان

دادن به اين ییگ م باش  ،در حال که باراک اوباما ،نامزد دموکرام معدقا اسات کاه
یرهه اصل مرارز با تروريتم ،افغانتدان اسات اوباماا از روزى کاه ناامزدى خاود را
اعالم کرد بود خواهان خروج نیروهاى نظام امريکا ط شانزد ما از عراو شا وى
ییگ عراو را اشدرا اسدراتژيک یرج بوو خوان اوباما معدق بود با القاعا

بايا در

افغانتدان و پاکتدان ییای لذا هم اوباما و هم کین معدق ن کاه ییاگ را بايا اداماه
داد میدها کانون ییگ فرو م کی کارشیاسان هژمونی آمريکا معدق ن « رشا امپراطوری
آمريکابیش از انکه از طريق تالو برای دسدیابی باه رفاا اقدصاادی باود باش ،بربتادر
کاااوو باارای امییاات مطلااق يااا بااه عرااارتی ديااار آساایب ناپااذيری بااود اساات »
(دهشیار )8928948،اوباما در میاظر اندخابات با مک کین گفات کاه سارويم هااى
اطالعات ما اعالم کردنا کاه القاعا

بازرت تارين خطار باراى امريکاسات عاراو و

افغانتدان دو اصل مهم در سیاست هاى امريکا براى کیدرل شرو و برب آسیا اسات ،در
نقطه اى که يک سوى آن ق رم بزرگ مانی چین و در نقطه ديار آن حتاس تارين و
امیید ترين میطقه یهان يعی خاورمیانه قرار داد دراين میان امريکا بايا باا مالحظاام
بیشدرى عمل کی و نراي نقش اسراسیل را نادي

گرفت دراين رابطاه« از ساال 8328
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تاکیون آمريکا 98بارقطعیامه هاسی را که در شورای امییت ساازمان ملال مدها دریهت
مهکومیت يا اندقاداز اساراسیل اراساه شا

را وتاو کارد اسات » (میرزهاايمر و والات،

 )892093خروج نیروهاى امريکاي از عراو در حقیقات باراى اياران و ساوريه ياک
پیروزى مهتوب خواه ش و باعث کاهش خطر و ته ي براى تهران و دمشاق اسات
و از آن ا که اسراسیل تمايل به دادن چیین م ال براى اين دو دشامن خاود در میطقاه
ن ارد براى افزايش نا امی در عراو برنامه ريزى خواه کرد
موضع گیرى اوباما در رابطه با متهله فلتطین گر چه ابد ا موضع حمايات گراياناه
از اسراسیل بود و در سخیران که اين ناامزد حازب دماوکرام در نشتات کمیداه اماور
عموم امريکا ا اسراسیل موسوم به «آپیاک» داشت ،اسراسیل را قوى ترين مدها امريکاا
در میطقه خوان و ضرورم ادامه کمک هاى نظام و مال امريکا به اساراسیل خصوصاا
در برنامه هاى دفاع موشک اعالم کرد ،ول بعا از ما ت باه طرفا ارى از فلتاطیییان
پرداخت و گفت که هیچ کم به ان از مردم فلتطین سدم نما بییا گرچاه از ديا ار
کارتر با خال مشعل ،رهرر حماس اندقاد کرد اوباما در ژوسان  8002از موضاع ساید
اسراسیل که اورشلیم تیها مدعلق به اسراسیل است دفاع کرد ول بع از اين سخن گفات:
دو طرف باي مذاکر کیی و متهله اورشالیم هام یازء هماین ماذاکرام اسات با ين
ترتیب به نظار ما سا « توانمیا ی گارو فشاراساراسیل دریلاب حمايات واشایادن
ازسیاست های توسعه طلرانه اسراسیل باعث گردي

تا اسراسیل برای اسادفاد از فرصات

ها اشدیاقی از خود نشان ن ه ،فرصت هايی که ازه ر رفدن یان اساراسیل ممانعات باه
عمل آورد وازح ام ب ناه فلتاطییی هاا کاسات » (میرزهاايمر و والات)8920938 ،
بیابراين دولت هاى امريکا چه یمهورى خوا و چه دموکرام به ش م طرف ار اسراسیل
هتدی و سیاست اين دو حزب با يک يار تفاوم چی ان در اين رابطه ن ارد
ا وباما هموار معدق است که گزيیه نظام در مورد اياران ماورد تویاه اسات ب ين
ترتیب مشخص م شود که ه ف دولت دموکرام اوباما با دولت یمهورى خوا بوو
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در رابطه با برنامه هتده اى ايران تفاوم چی ان ن ارد هر دو خواهاان مهاار هتاده اى
ايران هتدی اما دموکرام ها با اعمال تهريم هاى ش ي اقدصادى قصا دارنا اياران را
در تیایا قرار دهی ب ين ترتیب با اندخاب اوباماى دموکرام به نظر نم رس تغییارام
مهم چه در رابطه با ايران و چه در رابطه با دياار کشاورها صاورم بایارد مواضاع
دموکرام ها در قرال ايران گرچه نترت به نو مهافظه کاران عمل گرايانه تر است ،ولا
به دلیل نزديک سیاست هايشان با اسراسیل انعطاف ناپذيرتر و سرسخدانه تر خواه بود
در م موع گر چه اسدراتژى دموکرام ها انعطاف پذيرتر است ،ول م اخله یويانه تار،
تهريم تر و درون نارانه تر خواه بود به طريق که خطرام اين سیاست از سیاسات
یمهورى خواهان که بیرون م ايتدی و م ییای بتیار بیشدر خواه بود باه عاالو
باي تأکی کرد که در ساخدار سیاس ادارى امريکا اين تیها رسیم یمهور (فارد) نیتات
که تصمیم گیرن

است پشت اين ساز سیاس ادارى (امريکاا) نهادهااي قارار گرفداه

است که با کمک اسدراتژيتت ها و نخراان فکرى اين ابار قا رم تصامیم گیارى ما
کیی آزادى عمل و مه ود کارى رسیم یمهور امريکا مه ود و در چاارچوب میاافع
مل اين کشور م باش
سیاسدم اران امريکاي متهله امییت مل را مهم تارين اصال سیاسات خااری در
چارچوب میافع مل اين کشور می دانی لذا« تاکی برمتولیت پاذيری در یهات میاافع
یمعی ،یلوگیری از بی ثراتی و حفظ برتری به عیوان ه ف اصالی ،تمامانشاان دهیا
میطق برتری یويانه نظام آمريکاست( ».کا هان )8922913،بیابراين یابه یاي افاراد
تفاوم چی ان در سیاست هاى اين کشور ن ارد با اين تفاصیل رسایم یمهاور ی يا
امريکا با مشکالت که به ار

برد است ،باي بدوان مشروعید که حاکمیت اين کشاور

از دست داد است را بازياب  ،لذا بازگشت مشروعیت به اين کشور مهام تارين چاالش
دولت اوباما است اوباما باي بدوان در سطح داخل و خارج اعدماد از دست رفده امريکا
را به دلیل شروع دو ییگ به مردم اين کشور برگردان حمله باه عاراو و دروج یارج

021

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سیاسي و روابط بینالملل

بوو در رابطه با ویود سالح هاى هتده اى در عراو باعاث با اعدماادى ماردم ايان
کشور به دولدمردان امريکا ش

است ،تا یاي که مهروبیت بوو افول کرد زيرا« حملاه

نیروهای اسدالف به عراو در تاريخ  80مارس به نیکای نماايیاراين واقعیات اسات کاه
نیروهای بربی براساس يک سری پیش فرض و برنامه ها با تویاه باه واقعیاام حااکم
برعراو ییگ را آبازکردن ( ».دهشیار )89289813،بوو که با قارار گارفدن در ر س
ق رم (رياست یمهورى) مهروب ترين رسیم یمهور امريکا به شامار ما آما بعا
ازییگ عراو مهروبیت او به میزان زيادى کاسده ش بعالو اوباما باي در ساطح باین
الملل هم اعدماد نهادهاى بین الملل را باه دسات آورد و چهار مخا وو امريکاا را
ترمیم کی

سند  25صفحهاي استراغژي نوين امنیت ملي ممرياا
اوبامااعالم کرد به هیاام ورود به کاخ سفی برناماه سیاسات خااریی خاودرا اراساه
خواه کردو آن به مثابه حرفهای دل و ناگفدههای مردم ايالم مده

اسات سیاسادی

سمرلیک و فاق اسدراتژی؛ برنامههايی درمورد یراران شکتاتهاای سیاسات خااریی
دوران یرج بوو است.سیاست خاریی باراک اوباما بیظر می رس  ،همنیان نااتوان از
داشدن يک خ و مرز روشن سیاسی است هرچی باراک اوباما گفات بعا از پیاروزی
تالو خواه کرد خواسده های اکثريت ماردم را تهقاق بخشا ،اوباما وعا

داد زنا ان

گواندانامو را در طول يک سال بری د ،نیروهای خاریی حاضر در عراو را از اين کشاور
خارج کی و در مورد افغانتدان نیز اين متاله به طور صريح روشن شاود کاه آياا ايان
کشور به کمکهای نظامی نیازمی است يا ایدماعی عالو بر اين ،اطمییان دادن به ايران
از طريق مذاکر و برقراری آشدی بین فلتطیییها و اسرايیل بخش دياری از وع هاای
اوباما بود وع

بهرود رابطه با روسیه و گام نهادن به عصری عاری از سالحهاای اتمای

آرزوهايی بود که اروپا و آمريکاا را باه آيیا ای روشان امیا وار کرد مهافال سیاسای
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معدق ن هیچ ريیم یمهوری قرل از اوباما به ان از وی و در چیاین ابعاادی باا کماک
مهر های سیاسی خود به متاسل مدع د سیاست خااریی و یی اال برانایازاز هایالری
کلییدون گرفده تا رابرم گیدم از ريناارد هاالرروک تاا ییماز یاونز و یارج مینال؛
نپرداخده است
بررسی وضعیت سیاست خاریی دولت اوباما طی سال گذشده حاکی از روياپردازی
اوباما به یای تعیین اسدراتژی های صريح و روشن بود است وی تا کیون با احتاساتی
هر چه تمامتر از ابدکار عمل سخن گفده است ابدکار عملهايی مهقاق نشا نی عاراو
همنیان به عیوان يک مشکل مطرح است چشم دنیای اسالم نیز باه وعا هاای اوباماا
عملی نش

است هرچی که « يازد سپدامرر طرح نومهافظه کاران برای حفظ امريکاا باه

عیوان اولويت شمار يک را تقويت کرد ،بودیه ی نظامی ايان کشاور را هرچاه بیشادر
افزايش دادو باعث ش تا از طرح دفاع موشکی ملی «  » NMDحمايت شود باه ربام
انکه ظاهرا ارتراطی باته ي ی ي ناشی از به کارگیری خطاوط هاواسی بیار نظاامی باه
عیوان موشک ن اشت » (بوزان )883 ،8923،او که در سخیرانی خود در قاهر ساخن
به میان آورد ،گفده از بهرود رابطه با روسیه نیز با ویود توقف طرح سپر دفااع موشاکی
آمريکا در چک و لهتدان خرری نیتت و مشکالم خاورمیانه نیزهمنیاان بااقی اسات
مطمهیا اوباما پاسخی به اين سوال که شراي قرار است چاونه پیشارفت کیا را نا ارد
ژنرال اسدیلی مک کريتدال فرمان

نیروهای آمريکايی و نااتو در افغانتادان ،نتارت باه

شکتت ییگ در افغانتدان هش ار داد و از دولت درخواست نیروی بیشادر را مطارح
ساخده است اين در حالی است که اين درخواست بااعزام  90هزارنیاروی تااز نفام
به کشورافغانتدان پاسخ داد ش

است مطمهیا شراي نمی توان به همین میاوال اداماه

ياب الرده اوباما همنیان فرصت دارد تا سیاست سمرلیک خود را به اسدراتژی م هز کی
اگر وی موفق به ان ام چیین کاری نشود ،رياست یمهوری وی نیز پايانی مانیا دوران
ییمی کارتر ريیم یمهور اسرق آمريکا به دنرال خواه داشات مانیا دوران شکتات
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کارتر درآزاد سازی گروگان های سفارم آمريکا در تهران که اعالم کرد « :ما ديار نمی
تااوانیم مدکاای بااه ديپلماساای باشاایم وماان تصاامیم بااه واکاایش گرفدااه ام » (آر و
کورمیک )89229190،و اين متاله به مفهوم فایعهای بزرت برای برب است
ازسوسی اوباما بااعالم دکدرين ی ي امییت ملی آمريکااودر تشاريح ايان سیاسات،
بازسازی اقدصاد از طريق آموزو بهدر ،کاهش ب هیهای ملای ،گتادرو انارژی پااک،
توسعه پژوهش های علمی و نوسازی سیتدم به اشت و درمان هماانی ،بریتادهتارين
اصول راعیوان کرد است دولت آمريکا در اسدراتژی ی ي امییت ملی اين کشور اعاالم
کرد که کر شمالی با گزيیهای روشن روبهرو است که يا پیشیهاد آمريکا بارای تعامال را
بپذيرد يا با انزوای بیشدر بر سر برنامه هتدهای خود روبهرو شود دولت «باراک اوباماا»،
رسیمیمهوری آمريکا سی  18صفههای اسدراتژی ی ي امییات ملای آمريکاا کاه بار
رويکرد سیاسی سخت و ی ی با کر شمالی تاکی دارد را اعالم نمود است
باراک اوباما با ابالج پیامی همزمان با معرفی راهرارد ی يا امییات ملای آمريکاا گفات:
«امییت بلی م م ما از طريق توانمی ی در القای ترس در دل دياران نیتات بلکاه از طرياق
ظرفیت ما برای پاسخ به امی های آنان به دست میآي ما همیشه به دنرال بیار قاانونی کاردن
اسدفاد از تروريتم و میزوی کردن اسدفاد کییا گان از ايان روو هتادیم ییاگ ماا ياک
ییگ یه انی علیه تاکدیک تروريتم و يا ماذهب اساالم نیتات ییاگ ماا باا ياک شارکه
تروريتدی خاط به نام القاع و گرو های تروريتدی مرتر با آن است که امییت آمريکاا و
مده ان و شريکان او را ته ي مایکیا » ( )www. yearbook2007.sipri.orgاوباماا
همنیین در راهررد ی ي امییدی آمريکا خود را از رويکرد یورج بوو مریی بر اسدفاد
از ییگهای بازدارن

برای یلوگیری از ته ي های در حاال شاکل گیاری دور کارد و

افزود« :امییت ملی شامل مفاهیم بهران های اقدصاادی یهاان و تغییارام آب و هاوايی
می شود رهرری یهانی آمريکا به اقدصاد ق رتمی و عزم پیشرفت در حوز های آماوزو
و پرورو ،انرژی پاک ،علوم و فیاوری و کاهش نقصانهای ف رال بتدای دارد » وايان
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درحالی است که « سرمايه دارترين کشور یهان با م هزترين ابزار معال ه ودرمان هیوز
برای بتیاری از شهرون ان خود اصول اولیه خ مام درماانی را فاراهم نکارد اسات و
شانزد درص آمريکاسیان از سان  01ساالای تهات پوشاش هایچ بیماه ای نیتادی »
(وايل،ام یی سی )89229913 ،در اين سی که نختدین دگرگونی در اسدراتژی امییت
ملی آمريکا از سال  ۶۹۹۱میالدی بهشمار میرود ،دولت اوباما از کر شامالی باا عیاوان
«دشمن آمريکا» نام برد و به پیونگيانگ نترت به ع م پذيرو دعومهای واشایادن و
تتلیم نش ن در برابر فشارها برای شفاف کردن برنامههای هتدهای خود ،ش ي ا هش ار
داد است در اين سی با تاکی بر اينکه پیونگيانگ باي سالحهای هتدهای خاود را از
بین بررد ،آم

است« :اگر کر شمالی تعه ام بینالمللی خود را نادي

بایارد باه دنراال

ابزارهايی خواهیم بود تا با تش ي انازوا ،ايان کشاور را وادار باه رعايات قواعا میاع
گتدرو سالحهای هتدهای کییم »
راهررد ی ي فوو ،فاصله گرفدن از دکدرين «یورج بوو» ،رسایمیمهاوری ساابق
آمريکااا اساات کااه باار عملیااام ییااای پیشااایرانه علیااه ته ي ا های دشاامیان تاکی ا
میکرد همانی برخی از پیشییان خود ،باراک اوباما نیز تعه بر بازسازی اقدصااد آمريکاا
را بخشی از اسدراتژی امییت ملی دولت خود نامی

و آن را با عیاوان «زيربیاای ناوين»

پايه اصلی سیاست داخلی قرار داد است در تشريح اين سیاسات ،بازساازی اقدصااد از
طريق آموزو بهدر ،کاهش ب هیهای ملی ،گتدرو انرژی پاک ،توساعه پاژوهشهاای
علمی و نوساازی سیتادم به اشات و درماان همااانی ،بریتادهتارين اصاول عیاوان
ش ان اوباما در اين سی تاکی کرد است که موفقیت در اين عرصهها ،برای حفظ نفوذ
آمريکا در یهان حیاتی است درمقابل میدق ان اوباما می گويی که تاکی بار ديپلماسای و
افاازايش کمااکهااای خاااریی نشااانهای از ضااعف در عرصااه دفاااعی اساات و بیشاادر
سیاست های وی تاکیون به ناکامی ان امی

است آنهادر ايان زمییاه از یملاه باه اداماه

مرارز طلریها ،بیاعدیاسیها و خصومتهای کر شمالی ،بنبتت در افغانتدان و افازايش
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نارانیها در مورد عملیام تروريتدی در آمريکا اشار میکیی با ترين مقام کااخ سافی
در پاسخ می گوي که رون حرکت ،در متیر درسدی پیش میرود؛ اگر چه ايان حرکات
کیا بااه نظار ماایآيا ولای آيیا

نشااان خواها داد کااه خا مشای کارسااازی بااود

است روسای یمهوری آمريکا ،اسدراتژی امییت ملای را بارای دسادیابی باه ها فهاا و
اولويت ها برای ايمن ناه داشدن شهرون ان اين کشور باه کاار مایگیرنا « ساه میطاق
برتری یوسی ،لیررالیتم و بین الملل گراسی آمريکاسیان معدق ن که رفا ماردم آمريکاا باه
تهصیل اه اف گتدرد تردر سطح یهان وابتده اسات »(کا هاان )89229842،ايان
سی اثرهای عمیق و گتدرد ای بر هزيیههای دولدی ،سیاستهای دفاعی و امییات ملای
آمريکا دارد اين سی  ،موارد اسدفاد از نیروهای نظامی را توضیح میدها و ارزوهاای
آمريکا و تقويت مشروعیت اين کشاور باهوياژ در نظار کشاورهايی را کاه نتارت باه
سیاست های آمريکا دي گاهی همرا با تردي دارن  ،مورد تاکی قرار میده در سی 18
صفههای اسدراتژی نوين امییت ملی آمريکا همنیین تاکی ش

است که اگرچاه برخای

اوقام اسدفاد از نیروی نظامی زم و ضروری است ولی دولت اوباما پیش از پارداخدن
به ییگ ،تمام گزيیه های ديار را به کار خواه گرفت و هزيیهها و خطرهاای آن را باا
هزيیهها و خطرهای ع م اسدفاد از نیروی نظامی به دقت ارزيابی خواه کرد

سیاست خارجي اوباما ريیس جمهورممرياا
اوباما و معاون او،یو باي ن ،امییت و ثراام آمريکاا را بواساطه عصاری ی يا از
رهرری آمريکا ت

ي و نو مای دانی سیاسات خااریی اوباماا و بايا ن مردیای برپاياان

بخشی ن متهو نه ییگ عراو،اتمام ییگ علیه طالراان و القاعا

در افغانتادان ،تاامین

امییت تتلیهام اتمی و مواد اتمی [بازار] آزاد از دسادرس تروريتات هاا و ناو کاردن
م

د ديپلماسی آمريکا برای حمايت از مده ان قاوی ویتاد و بارای ب سات آما ن

صلهی پاي ار در کشمکش اسرايیلی وفلتطییی خواه بود همنیین درمورد بهران های
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افغانتدان وپاکتدان اوباما وباي ن برروی میابع آمريکاا در ماورد بزرگدارين ته يا يعیی
حیام و فعالیت القاع

و طالراان در افغانتادان و پاکتادان مرکزت

يا م

دخواهیا

کرد اوباما و باي ن سطح نیروهای نظاامی را در افغانتادان افازايش خواهیا داد،و بار
مده ين در ناتو نیز فشار خواهی آورد تا اق امی مشابه در یهت افزايش نیروهاا ان اام
دهی و میابع بیشدری در راسدای ت

ي حیام دوباار توساعه ی اقدصاادی افغانتادان

اخدصاط خواهی داد اوباما و باي ن از دولت افغانتدان خواهیا خواسات تاا فعالیات
بیشدری از یمله در زمییه کاهش فتاد و قاچاو مواد مخا ر ان اام دها دراين میطقاه
یغرافیاسی اوباما و باي ن کمک های بیر نظامی به پاکتدان را افزايش خواهی داد وايان
کشور رابرای امییت درمیطقه مرزی باافغانتدان به متهولیت خواهی گمارد هرچیا کاه
حضورنظامیان آمريکاسی درمیطقه پاکتدان بیشدرش

است

در مورد تتلیهام هتاده ای بزرگدارين خطار بارای ماردم امريکاا ،ته يا حملاه
تروريتدی بوسیله يک سالح اتمی و گتدرو سالح های هتده ای در یهات دسادیابی
رژيم های خطرناک به اين تتلیهام است اوباماا از طرياق همکااری هار دو حازب [
دموکرام و یمهوری خوا ] در راسادای تاامین امییات ماواد و ساالح هاای هتاده ای
اق امام زير را ان ام داد است اوبامادر یريان گذران ن قانونی در راسادای کماک باه
ايا م مده

و مده ين بارای کشاف و توقاف قاچااو تتالیهام کشادار یمعای در

سراسر دنیا ،به سیاتور« ديک لیوگر» است او برای مطارح کاردن يهاه ای قاانونی در
مورد بازدارن گی در برابر تروريتم هتده ای ،کااهش زرادخاناه هاای اتمای در ساطح
یهان و توقف گتادرو تتالیهام اتمای باه سایاتور« چااک هیاال » مدوسال شا
است اوباما و باي ن در طول م م چهارسال اق ام به تامین امییت تمامی مواد اتمای آزاد
وب ون نظارم خواهی کرد درحین فعالیت برای ايمان نماودن ذخااير ماواد هتاده ای
مویود ،اوباما و باي ن برای اتخاذ يک ممیوعیات یهاانی قابال تهقاق درماورد تولیا
موادمورد اسدفاد در تتلیهام اتمی مذاکر و گفداو خواهی کرد اين ممیوعیت سارب
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می شود تا تاا تروريتات ندوانیا ماواد هتاده ای باازار آزاد را سارقت ياا خريا اری
کیی اوباما و باي ن در مورد گتدرو سالح هاای هتاده ای ،از طرياق تقويات نماودن
معاه

میع اشاعه تتلیهام اتمی سخت گیری خواهی نماود « مقصاود اصالی کیدارل

تتلیهام،کاسدن از مخاطر ییگ است ثرام متدلزم آنتت که نیروها وسیاسات هاای
نظامی چیان باشی که هینیک با ضربه نختت حدی در ايام وخیم تارين بهاران ندوانا
چیزی تهصیل کیا » (دبلیاو و آر )89229804،از ايان رو کشاورهايی نظیار کار
شمالی و ايران که قانون شکیی می کیی بطور خودکار با تهريم های قاوی باین المللای
موایه شون اوباما و باي ن با ه ف برقراری دنیايی عاری از تتلیهام هتاده ای آن را
پیایری خواهی کرد اوباما و باي ن هموار از يک بازدارن گی قوی مدیاساب باا ساالح
های اتمی مویود حمايت می کیی اما آنها گام های مدع دی در متیر طاو نی حاذف
سالح های هتده ای خواهی برداشت آنها توسعه سال ح های اتمای ی يا را مدوقاف
خواهی کرد ،به همرا روسیه در راسدای خارج کاردن موشاک هاای بالتادیک اياا م
مده

و روسیه از وضعیت هش ار آماد ی پرتاب ،فعالیت خواهی کرد یتاد وی را

حلاای باارای کاااهش چشاامایر در ذخاااير تتاالیهام اتماای و مااواد هتااده ای ايااا م
مده _روسیه و اتخاذ ه فی برای اي اد ممیوعیت بر گتدرو موشک هاای میاان بارد
ايا م مده

و روسیه به نهوی که اين توافق یهانی باش اوباما از ديپلماسای قااطع و

متدقیم و ب ون پیش شرط با ايران حمايت می کیا اکیاون زماان آن اسات کاه تاا در
یهت فشار آوردن بر ايران برای مدوقف کردن برنامه هتده ای پیهانی شان ،حمايات از
تروريتم و ته ي ام دربار اسرايیل از ق رم ديپلماسی آمريکا اسدفاد شاود اوباماا و
باي ن يک اندخاب را به رژيم ايران پیشیهاد خواهی داد اگار اياران از برناماه هتاده ای
خود و حمايت از تروريتم دست باردارد ٬مشاوو هاايی نظیار عضاويت در ساازمان
ت ارم یهانی ٬سرمايه گذاری اقدصادی و حرکت به سمت رابطه عاادی ديپلماتیاک را
به آنها عرضه خواهی کرد و اگر ايران رفدارقرلی خود را ادامه ده  ٬گاام بعا ی آمريکاا
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فشارهای اقدصادی وانزوای سیاسی ايران خواه بود دراعمال اين سیاسات هاا ٬آمريکاا
هماهیای تیااتیای با مده ين خاود و اقا ام بار مریاای تمهیا ام احدیااطی خواهیا
داشت یتد وی نوعی توافق فراگیر به همرا ايران بهدرين گزيیه آمريکاا بارای تهقاق
شعارهای داد ش

اوباما ودسدیابی به قا رم واقعای هژماونی اياا م مدها

آمريکاا

است همنیین «اوباما برای م م د سال آيی  ،از طريق سارمايه گاذاری  810میلیاارد
د ری در نوسازی و یايازيیی انرژی ،آمريکا را در متیر خودکفايی انرژی قرار خواه
داد و يک سرمايه گذاری که میلیونها شغل در اين متیر اي اد خواه کارد و او اياا م
مده

را بوسیله ه ايت کردن مشارکت ی يا ی پیراماون متاهله گارم شا ن یهاان،

رهرااری و تااالو باارای مرااارز بااا تغییاارام آب و هااوايی خواهاا نمااود » (
)www.pl.po.gov
دررابطه بانوسازی ديپلماسی آمريکا اوباما و باي ن برای موایهه باا چاالش مشادرک
قرن بیتت و يکم ،اق ام به بازسازی رواب بامده ين خودخواهی کرد آمريکا هیااامی
قويدرين کشور است که بدوان پیشاپیش شرکايی ق رتمی کاار و فعالیات کیا اکیاون،
زمان دور ی ي ی از از همکاری بین المللی است که هام پیماناان قا يمی را تقويات
کرد و مویب نوسازی توان و ظرفیت هر يک از آنهابرای مقابله با چالش های مشدرک
قرن  88از یمله تروريتم و سالح های هتاده ای،تغییارام آب و هاوايی وفقر،نتال
کشی و بیماری ،گردد اوباما و باي ن ديپلماسی قاطع ،متادقیم و با ون پایش شارط باا
تمامی ملت ها را دنرال خواهی کرد آنها بر اساس تمهی ام احدیاطی زم بکار خواهی
برد ولی در عین حال نشان می دهی که آمريکا آماد است پای میزمذاکر بیاي و مايال
است در اين زمییه پیش قا م باشا

و اگار آمريکاا خواهاان آما ن پاای میاز ماذاکر

است،آناا یهان تمايل بیشدری برای صف آرايای در یهات روياارويی باا مشاکالتی
نظیر مرارز با تروريتم و برنامه های اتمی ايران و کر شمالی ،پشت سر رهرری آمريکا
خواه داشت دررابطه با میازعه اسراسیل وفلتطین،اوباما و باي ن در کشمکش اسراسیلی
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و فلتطییی با اولويت دادن به را حلی ديپلماتیک پیشارفت اي ااد خواهیا کارد آنهاا
برای دسدیابی به ه ف تشکیل دو دولت ،يک دولت يهودی در اسارايیل و ياک دولات
فلتطییی که در همتايای هم در صلح و امییت زنا گی مای کییا  ،ياک رويکردروباه
یلوو حمايدی را ،به همرا اسراسیلی ها و فلتطییی ها اتخاذ خواهی کرد
دررابطه با گتدرو حضوروفعالیت های ديپلماتیک باه عیاوان اتخااذ ياک اولويات
ديپلماسی ،اوباما و باي ن بتده ش ن کیتولاری های آمريکارا مدوقاف خواهیا کارد و
شروع به گشايش اين کیتولاری ها در گوشه هاو نقاط مشکل دار دنیا بويژ در آفريقاا
خواهی کرد آنها سرويم خاریی آمريکا را گتدرو خواهی داد و به توساعه قابلیات
ها و ظرفیت های م نی ايا م مده  ،برای فعالیات نماودن پیشااپیش نیاروی نظاامی،
اق ام خواهی کرد همنیین دردسدورکاربامرارز فقریهانی اوباما و باي ن ه ف با کاهش
دادن فقر مفرط و گرسیای را در سراسر دنیا تا سال  ،8081به میازان نصاف [ساطح]
کیونی ،خواهی پذيرفت ونیز کمک های خاریی را برای رسی ن به اين ها ف افازايش
خواهی داد آنها به ضعیف ترين دولت های دنیا برای بویود آوردن یاوامعی ساالم و
آموزو دي

و برای کاهش فقر ،توسعه بازارها و تولی ثروم کمک خواهی کرد

یتد و برای همکاری های ی ي درآسیا،اوباما و بايا ن چهاارچوب ماوثرتری در
آسیا برای تروي دادن موافقدیامه های دو یانره ،نشتت هايی در سطح سران در بعضای
از مواقع و فرصدها ،و موافقدیامه هايی بارای اها اف خااط از قریال گفداوهاای شاش
یانره با کر شمالی تهیه خواهی کارد « بای گماان هیناوناه شاکی در ان يشاه هاای
اکثريت مردمان اين کشور نیتت که کشمکشی که هم اکیون در کر را افدااد ،هرچیزی
می توان باش به یز ییگ » (آر،ییمز ام مک کورمیک )89229830 ،آنها پیونا های
قوی با مده يیی نظیر ژاپن ،کر ییوبی و اسدرالیا را حفظ خواهی کارد ،بارای سااخدن
يک زيرساخت به همرا کشورهای شرو آسیا که بدوان ثرام و موفقیت را ارتقاا دها ،
فعالیت خواهی کرد و برای اطمییان نترت به ايیکه چین از طرياق چهاارچوب قاوانین
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بین المللی بازی می کی  ،کار خواهی کرد باراک اوباما و یو باي ن باا قا رم از رابطاه
ايا م مده

واسرايیل ،پشدیرانی می کیی و باور دارن که تعه نختدین و بی چاون و

چرای ايا م مده

در خاور میانه ،باي امییت اسرايیل ،بعیوان قاويدرين مدها آمريکاا

در میطقه باش آنها از اين امر پشدیرانی کرد و بیان داشده ان کاه اياا م مدها

هرگاز

خود را از اسرايیل دور نخواه کرد « حزب دمکرام درآمريکا به طورکامال زيرسایطر
يهوديان است هشت درص از هزيیه های اين حزب برای برنامه هاوفعالیت های سیاسی
توس يهوديان تامین می شود پول وشاهرت حیام سیاسی وکلی موفقیت دراندخاباام
وب ست آوردن پتت های حتاس وکلیا ی درآمريکاسات » (عیاياه )89209884،در
طول م م ییگ لریان در یو ی  ،8000باراک اوباما قوياً بر حق اسرايیل در دفااع از
خود در برابر حمالم حزب اهلل و حمالم موشاکی تاکیا و ايتادادگی کارد همنیین
بانی قطعیامه ای در سیا بر علیه م اخله اياران و ساوريه در ییاگ شا و نیاز بار ايان
موضوع پافشاری می کرد که تا زمانی که اسرايیل با خطر موشک های حزب اهلل موایه
است ،نراي برای آتش بم تهت فشار قرار بایرد او و باي ن قوياً به حق اسرايیل بارای
مهافظت از شهرون انش معدق هتادی باراک اوباماا و یاو بايا ن حمايات میاساری از
پرداخت کمک های خاریی به اسرايیل داشده ان آنهاا از بتاده کماک هاای خااریی
سالیانه که در برگیرن

هر دو نوع کمک نظامی و اقدصادی باه اسارايیل اسات ،دفااع و

پشدیرانی کرد و در راسدای اطمییان نترت به ايیکه اولويت های ویو اين کمک هاای
خاریی میاسب هتدی از افزايش بودیه کمک های خاریی حمايات کارد انا آنهاا
خواسدار ادامه همکاری ايا م مده

با اسرايیل در توسعه سامانه هاای دفااع موشاکی

بود ان در م لم سیا ،اوباما با یمهوری خواهان و دموکراتها بارای پیشاررد ابدکاارام
سیاسی مهم در زمییه ايمن سازی سالح های کشادار یمعای و ساالح هاای مدعاارف،
افزايش سرمايه و ویو بودیه آمريکا برای میع گتدرو سالح اتمای و مقابلاه باا بای
ثراتی در کیاو تالو کرد است رسیم یمهورآمريکا(اوباما)و باي ن برای پارورو بهدار
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رواب میان دسداا ایرايی و قانوناذاری ،و اي اد وح م در سیاسات خااریی ،ياک
گرو مشاور از اعضای بریتده هر دو حزب یمهوريخاوا و دماوکرام در کیاار را،
گرد خواهی آورد « پتت مشاور رسیم یمهور در ساداد کااخ سفی تاسایم گرديا و
عم

ترين متولیدش اي اد هماهیای در خ مشی هاا وبرناماه هاای حکاومدی باود »

(وايل ) 89229811 ،اين گرو شامل رهرران هر دو حازب سیاسای در کیاار و نیاز
ريیم و اعضای عالی رتره سرويم نظامی ،روابا خااریی ،اطالعاام و کمیداه هاای
تخصصی خواه بود اين گرو برای بازبییی اولويت های سیاست خاریی و پیشارفت
عملکرد درحوز نظامی ،هر ما يکرار يا ريیم یمهورمالقام خواهی کارد ،یا اکردن
امورسیاسی ازفعالیت های اطالعاتی رارسیم اطالعام ملای بوسایله اعطاای ياک ساری
میاسرام تعیین ش

برای مقاام رياسات اطالعاام ملی،همانیا ريایم حفاظات فا رال

ازفشارهای سیاسی دورخواه کرد اوباما و باي ن به دنرال پیایری و ثرام وانت ام وعا م
نقصااان درسااطح بااا ی یامعااه اطالعاااتی آمريکااا بااه عیااوان يااک حااامی سیاساای
وسیاسدم ارخواهی بود درحوز تغییر در فرهیگ مخفی کاری اوباما يک مرکز ملای اماور
طرقه بی ی نش برای ايمان سااخدن مواردبیرمهرماناه و در عاین حاال عاادی ،کارآما
وارزشمی مؤثر،تأسیم خواه کرد اوباما وباي ن دریهت بکارگیری نظرام ماردم ازمقاام
های عالی رتره امییت ملی برای حضور مدیاوب در مالقاتهای مردمی در تا ر شهرها بارای
بهث و گفداو پیرامون سیاست خاریی ،تصمیمام سیاست خاریی را بطور متادقیم باه
مردم میدقل خواهی کرد

استراغژي رژيم صهیونیستي درقبال سیاست خارجي اوباما
اعالم سیاست های اساسی اسدراتژی یهانی دولت ی ي آمريکا ،بويژ راهرردهاايی
که به میاطق بهرانی اشار دارد ،با واکیشهای مخدلفی از ساوی رژيام صهیونیتادی وباه
شکل میافقانه و فرصت طلرانی برخورد کرد ،چون رهرران رژيام صهیونیتادی پایش از
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اندخابااام ،آشااکارا از یااان مااک کااین کان ياا ای یمهااوری خواهااان یانراا اری
میکردن ،اماپم ازاندخابام،مواضع رهرران رژيم صهیونیتدی تغییر کرد .اوباما باه عیاوان
يکی از دوسدان خوب اسراسیل که میدوان باه او اعدمااد کارد ،مطارح شا  ،الرداه رژيام
صهیونیتدی درخالل دي ارهای اوباما از فلتاطین اشاغالی باا او گفداوهاای میتا می
درسطح سیاسی وشخصی داشده ان  ،اعالم افدخار و مراهام کردن .در خاالل ترلیغاام
اندخاباتی آمريکا رژيم صهیونیتدی و بخش عم

نخراان سیاسی و ترلیغاتی اين رژيام،

یانرا اری و حمايات خاود را از یاان ماک کاین کان يا ای یمهوريخواهاان مخفای
نتاخدی آنها آشکارا نارانی ونارضايدی خاود را از بااراک اوباماا کان يا ای دماوکرام
ابراز میکردن .طریعی است که دي گاههای ییگ طلرانه مک کین بارای اساراسیل بتایار
خوشايی و یذاب بود،زيراتفکرام یان مکین همانی یمی کارترکه معدق بود «:اياا م
مده

رابطه دوسدی گرم وبی نظیری با اسراسیل داردکه ازلهاظ اخالقای صاهیح اسات

اين رابطه عمیقا باا اعدقاادام ديیای ماا ساازگار اسات ودر یهات میاافع اسادراتژيک
آمريکاست به همین دلیل ما به امییت اسراسیل،رفا وسعادم وآيی

اساراسیل باه عیاوان

سااارزمییی کاااه قابلیااات زياااادی بااارای ه ياااه باااه یهاااان داردمدعهاا هتااادیم »
(یعفری )8923913،چون او تمايل داشت تا سیاسادها و مواضاع باوو درقراال ايان
رژيم را ادامه ده و در تمامی متاسل ،خوا متااسل تااکدیکی چاون شاهرک ساازی ياا
ديوارحاسل و خوا متاسل راهراردی و نهاايی چاون موضاوع بیات المقا س ،مرزهاا و
آوارگان به حمايت مطلق آمريکاا از رژيام صهیونیتادی اداماه دها .نارانای اساراسیل
درخالل مرارزام اندخاباتی آمريکا صرفا به خاطر سیاهپوست باودن اوباماا و خصاومت
تاريخی میان يهوديان و سیاهان نرود ،بلکه نارانی اصلی اين رژيم از اوباما ،ب لیل شعار
تغییری بود که او مطرح میکرد .اوباما در ترلیغاام خاود اظهاار می اشات کاه سیاسادی
مدفاوم از بوو که در هشت سال رياست یمهوری خود ازآن پیاروی کارد و می رباه
مشکالم فایعه باری در داخل آمريکا و یهان ش  ،اتخاذ می کی
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پم از ايیکه باراک اوباما دراندخابام رياست یمهوری آمريکاا باه پیاروزی رسای ،
مواضع رهرران اسراسیل دگرگون ش  ،وسايل ترلیغاتی وشخصیدهای سیاسی اين رژيم باه
شکل میافقانه و فرصت طلرانهای به سدايش ازدموکراسی آمريکا و پويايی آن پرداخدیا ،
با اين مضمون که دموکراسی آمريکا به یز نظاام دموکراتیاک اساراسیل ،مشاابه ديااری
درمیطقه ن ارد! صهیونیتدها بر اين نکده تاکی کردنا کاه اوباماا دوسات خاوبی بارای
اسراسیل خواه بود .مهافل ترلیغاتی رژيم صهیونیتدی به آراء سیدی يهوديان آمريکا که
هموار به حزب دموکرام آمريکا درگذشده تعلق میارفت اشار کردن و باه ياادآوری
اظهارام ومواضع اوباما در دي ارو از فلتاطین اشاغالی پرداخدیا آنهاا باراين نکداه
تاکی کردن که مواضع و اظهارام اوباما به اصول ثابت و مورد ایماع صهیونیتدها بتیار
نزديک بود ،همنیین در ترلیغام صهیونیتدها آم

بود که باراک اوباما مواضعی را اتخاذ

کرد که درآن به حقوو فلتطییی ها از زاويه میافع اسراسیل ناريتده ش

اسات ياا باه

موضوع صلح براساس امییت و رفا اسراسیل ،تویه کرد است یان کیا ی مای گويا «:
آمريکا برای ايیکه بدوان از بهدرين را به امییت ملی اسراسیل کماک کیا بايا رواب او
رابا کشورهای خاورمیانه حفظ وگتدرو ده تا بدوان با اسدفاد ازنفاوذو ماانع از آن
شودکه میافع اساسی اسراسیل نادي

گرفده شود » (یعفری)89239891،

رژيم صهیونیتدی از اقا ام بااراک اوباماا در اندخااب «رام امانوسال»بعیاوان ما ير
دفدرکاخ سفی نیز اسدقرال کردن باراک اوباما رام امانوسل را باه عیاوان رسایم کارکیاان
دفدررسیم یمهوری و متاهول گارو نظاارم براندقاال قا رم از یمهوريخواهاان باه
دموکراتها تعیین کرد امانوسل يک يهاودی اسات کاه تابعیات اساراسیلی نیاز دارد او در
ارتش اسراسیل خ مت کرد و پ رو يکی از رهرران سازمان تروريتدی ايرگون در دهه
چهل قرن گذشده ،پیش از تاسیم رژيم صهیونیتدی بود است .عاالو باراين ،امانوسال
يکی از تی روهای حزب دموکرام آمريکاست کاه ازحملاه باه عاراو حمايات کارد و
اصو از به کار گرفدن ق رم نظامی به عیوان يک ابازار اساسای بارای تهقاق اها اف
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سیاسی و ديپلماتیک آمريکا ،دفاع میکی .امانوسل يک سیاسدم ارراست به حتاب میآيا
و بطااور قطااع برمواضااع رساایم یمهااوری ی ياا در یانر ا اری از اسااراسیل تاااثیر
خواه گذاشت او هرگز اساراسیل را فراماوو نخواها کرد ،او ياک عارب نیتات کاه
موظف به یاروکشی درکاخ سفی باشا  ،او باازوی ایرايای رسایم یمهاوری ی يا
خواه بود و برایرای سیاسدهای داخلی و خاریی اوباما نظارم خواه کرد اين فرصت
طلری ودورويی درعملکرد رهرران رژيم صهیونیتدی ،بويژ در «زيپی لیاونی »و«بییاامین
ندانیاهو» دو رقیب اصلی دراندخابام آيی

اسراسیل ویاود دارد لیاونی گفداه اسات کاه

اوباما میطق او را مریی برمذاکر و گفداو با فلتطیییها در چاارچوب ایاالس آنااپولیم
ونقشه را  ،میپذيرد « طرح صلح نقشه را خاورمیانه ،دارای سه مرحله زمانی باا اها اف
معین سیاسی،امییدی،اقدصادی وبشر دوسادانه،برای حال وفصال یاامع ونهااسی میازعاه
اسراسیل و فلتطین به مهوريت گرو چها یانراه تاا ساال  8001تا وين شا

باود »

(یعفری )89239844 ،اين به آن معیاست کاه ماذاکرام باا فلتاطیییها بايا با ون
سقف زمانی مشخص و مریعیت معین يا اصول روشان اداماه يابا همنیاین ایارای
هرنوع توافق نامها با فلتطییی ها مشروط به ایرای بی اول نقشه را است .ايان بیا از
طرح صلح نقشه را  ،قرل از هر چیز بر امییت اساراسیل تاکیا میکیا و از ساوی دياار
زمییه را برای شعله ور ساخدن فدیه و ییگ داخلی در فلتاطین فاراهم میتاازد لیاونی
رهررحزب کاديما يا مواضع فرصت طلب هايی که در قرال اندخااب اوباماا اتخااذ کارد،
زمییه را هموار نمود تا مطالرام خود را با او مطرح کی او پم از اين اظهارام فرصت
طلرانه ،با وقاحت از اوباما درخواست کرد تا را حلها يا ابدکاراتی را مطرح نکی که بیاا
به عقی

او ،نیاز به حمايت و کمک یامعه بین المللی دارد .بییامین ندانیاهو رهررحازب

لیکود و رقیب لیونی دراندخابام ،همین رفدار میافقانه و فرصت طلرانه را در برابر اوباماا
اتخاذ کرد او نیز به نوبه خود از ايیکاه توانتاده در ديا ارو باا اوباماا ،تویاه رسایم
یمهوری ی ي آمريکا را به نظريه صلح اقدصادی خاود یلاب کیا  ،اباراز مراهاام و
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افدخار کرد ندانیاهو براين باور است که نظريه صلح اقدصادی او به بهرود وضع اقدصادی
فلتطییی ها قرل از ورود به میاقشه برروی متاسل سیاسی دشوار تویه دارد بطورسااد ،
ايیکه طرح او به پارامدرامییدی تویه ن ارد و پیش از ورود به میاقشه بارای حال متااسل
امییدی مهمی چون بیت المق س ،مرزها ،آوارگان و تشاکیل دولات فلتاطییی ،تیهاا باه
پارامدر اقدصادی تویه کرد است صرفیظر از یوانب آشکار و ابعااد ترلیغااتی پیاروزی
باراک اوباما ،رژيم صهیونیتدی ازطريق دسادااههای مطالعااتی و نظرسای ی خاود ،باه
بررسی آثار و پیام های پیروزی باراک اوباما در اندخابام پرداخده است
برای رهرران رژيم صهیونیتدی ،پیام های اين تهول برروی دو پرون
اهمیت دارد :پرون
داشت ،و پرون

درخاورمیاناه

نختت تاثیری که پیروزی اوباما برفعالیدهای هتده ای ايران خواه
مهمدر از آن ،تاثیر اين پیروزی برمیازعه فلتطییی ها با اسراسیل اسات .

يکی از نارانیهای رژيم صهیونیتدی اين است که احدمال دارد اوباما طرح صالح عربای
را مریای تهرکام سیاسی و ديپلماتیک خود در میطقه قراردها « زماانی کاه ماذاکرام
اعراب واسراسیل به موضوع فلتطییی ها معطوف ش ،دي گا های مدفاوم در بار صلح،
به مانع وس ی بیرقابل نفوذ تر يل ش عرب ها واسراسیلی ها در کرانه باخدری مهکاوم
به همزيتدی در نواری عارض پی اا مايال باین رود اردن ودرياای م يدراناه هتادی »
(کیتیی ر )89289824 ،ب ين علت رژيام صهیونیتادی باه عیاوان ياک اقا ام پایش
دسدانه ،به سدايش وتم ی ازطرح صلح نقشه را  ،پرداخات ،تاا را را بارای تهرکاام
احدمالی آمريکا دراين خصوط هموارسازد و رسیم یمهوری ی ي آمريکا را تربیاب
کی تا اين طرح را مریای مذاکرام آيی

با فتطییی ها قرار ده ؛ ب ين معیا کاه ماذاکر

درچارچوب همان میطق سیدی اسراسیل ادامه ياب ؛ يعیای ايان رژيام باا فلتاطییی هاا و
کشورهای عربی به طور ی ا مذاکرا و طرف های مقابل را بطور گتدرد وارد یزسیاام
ومتاسل معمولی کی  ،در اين رهاذر آننه را که میطرق با میاافع اوسات برگزيیا و در
اندخاب را حلهای نهايی خوا با فلتطییی ها و (خوا باا کشاورهای عربای) و ياا را
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میطقه خاورمیانه ،دي گاههای خاط اين رژيم ماورد

تویه قرار گیرد .بیابراين میدوان بین پیروزی باراک اوباما در اندخابام رياست یمهوری
آمريکا و حمالم مرگرار اسراسیل به نوار بز ارتراط يافت .اکیون که اساراسیل عملیااتی
را تهت عیوان سرب گ اخده در نوار بز آباز کرد که در ندی ه تاکیون بیش ازصا ها
نفر از فلتطیییان ساکن در اين میطقه کشده و هزاران نفر ديار نیز زخمی شا

انا باه

موازام انعکاس اين حمالم در رسانه های یمعی یهان ،یتدارها و گماناه زنای هاا
پیرامون انایز و اه اف پی ا و پیهان اسراسیل در اين تهایم نیز مورد کیکاو قرار گرفده
است به نظر میرس که نارانی مقامام و تصمیم گیاران دولات عرريااز نااا مدفااوم
یانشین بوو در کاخ سفی  ،مویب ش

است تا تآلويل خود دست به کار شاود و باا

اتخاذ ت ابیری ازیمله شروع يک تهایم بزرت و بی سابقه طی چهل سال اخیر به باز ،
ایاز ن ه تا باراک اوباما و مشاوران او برنامه های خود را در عرصه سیاست خااریی
مهقق کیی به بیانی دياربرنامه ريزان و طراحاان سیاسادهای امییدای -دفااعی اساراسیل
قص دارن تا سیاست خاریی کابییه اوباما را مهی سای کییا .اماا نکداه مهمدار ،تغییار
رويکرد دولت ی ي آمريکا نترت به بهران و میاقشاه اساراسیل و فلتاطیییها اسات از
هیاامیکه خرر ارسال پیام مهرمانه ای از سوی باراک اوباما باه مقاماام دولات حمااس
اندشار يافت ،نارانی اسراسیل از مشروعیت بخشی ن آمريکاا باه دولات اساماعیل هییاه
فزونی گرفت .اسراسیل از اين موضوع واهمه دارد که آمريکای به رهرری اوباما نظاام دو
دولت در يک سرزمین را به رسمیت بشیاس و از همه سهماین تر ايیکاه تماام تاالو
های اسراسیل برای انزوای دولت میدخب فلتطیییان و حماس به يکرار از هم بپاشا « .
دولت آمريکا درشراي پم از 88سپدامرر گروهای فلتطییی را نمااد تروريتام معرفای
کرد از ان پم ه وم ارتش اسراسیل به میاطق فلتطین نشین کراناه بااخدری وشاهرهای
رام اهلل،نابلم،بیت لهم ،بیت یا  ،طاولکرم وساايرمیاطق،به طاور هماه یانراه شا م
يافت » (یعفری )89239824 ،دراين رابطه باراک اوباما از دولت يهودی خواساده تاا
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به حمالم خاود در باز پاياان بخشا ؛ خواساده هاايی کاه مویاب شاکاف در باین
دولدمردان تآلويل ش ؛ از يکتو ايهود باراک وزير ییگ اين رژيم خواسدار پايان تهایم
ش

است و از سويی پیشیهاد باراک اوباما با مخالفات شا ي ايهاود اولمارم نختات

وزير اسراسیل موایه ش

است اخدالف هايی که شکافی بزرت در کابییه اسراسیل اي اد

کرد .اين نیز تايی ی بر نارانی های رهرران اسراسیل از حاکمیت و ق رم ی ي آمريکاا
است .از همین رو در حالیکه مشاوران دولت ی ي آمريکا در حاال آماادگی بارای باه
دست گرفدن ق رم و ایرای برنامه های خود هتدی  ،اسراسیل با يورو کم نظیری باه
بز قص مهی سی و کیدرل تغییر سیاست خاریی دولت اوباما را دارد تا ساکیان ی يا
کاخ سفی به ناچار و با تویه باه واکایش گتادرد ای کاه اندظاار میرفات تاود هاای
خاورمیانه و دولت ايران علیه سیاسدهای آمريکا اعالم دارن  ،بار ديار یانب حمايات از
سیاسدهای تآلويل را در پیش گیرد و از فکر سازو و مشروعیت بخشی حماس بیارون
بیاي .

عدم موفقیت عاارهاي اقتصادي اوباما
باراک اوباما که کم و بیش از نارضايدی رای دهی گان و مردم برخای از ايالات هاای
کشورو در خصوط با بودن نرخ بیکاری مطلع ش ،و به نیمه بربی کشاورو سافر
کرد تا رای دهی گان و مالیام دهی گان را مدقاع کی که ایرای سیاست های اقدصاادی
او به آنها و بهرود شراي کمک خواه کرد شکی نیتت کاه ايان اقا ام اوباماا کاه در
لفافه سرکشی و بازدي ازنقاط بهران زد و پرچالش کشور صورم مای گیارد همنیین
سفر او تالو دياری برای یلب نظر دموکرام ها در اندخابام ساال یااری اسات در
اين ايالت ها رای دهی گان زيادی هتدی و بتیاری از آنها متدقل می باشی و اين با ان
معیا است که نظر اين رای دهی گان در اندخاب م

د اوباما در اندخاباام ساال 8088

بتیار کلی ی و حاسز اهمیت است به اين ترتیاب دماوکرام هاا کاه باه لهااظ فضاای
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سیاسی سال بتیار سخدی را پیش رو دارن  ،بتیار زودتر از موع و در اندخابام کیاار
و امثال آن در نوامرر سال یاری به حمايت ییاح ها و احزاب متدقل نیااز دارنا باراک
اوباما م عی است که اق امام و سیاست هايش با بهرود وضعیت دانشاا هاا و تقويات
انرژی های پاک در نهايت به بهرود اوضاع خواه ان امیا اين در حاالی اسات کاه باا
ویود همه اين ادعاها ،نرخ بیکاری در بعضی از ايالت هاای آمريکاا بارای ماا هاا در
سطح با يی باقی خواه مان « به تعریر واضح تر ،نرخ بیکاری باه عیاوان مشاهورترين
شاخص اقدصادی طی سه ما اخیر در آمريکاا  3.2درصا باود و اکیاون  81میلیاون
آمريکايی بیکار هتدی » ()www.pl.po.gov
براساس برآورد کاخ سفی  ،نرخ بیکاری کشور در طول ساال یااری بایش از چیا
دهم تغییر نخواه کرد و با تویه به اين نکده ،پی بردن به نارضايدی رای دهی گان مقیم
ايالدی نظیر ايلی نويز که نارخ بیکااری آن  88.1درصا بارآورد شا  ،کاار دشاواری
نیتت ،چرا که اين نرخ بیکاری با آننه پرزي نت اوباما هیاام تزريق بتده مهرک 208
میلیارد د ری قول آن را داد بود ،کامال مدفاوم است کاخ سفی بارهاا وعا

داد باود

که با تزريق بتده مهرک اقدصادی ،نرخ بیکاری کشور از  2درص فراتر نخواه رفات
بع ها کارشیاسان اقدصادی کاخ سفی چیاین توییاه کردنا کاه عماق بهاران ماالی و
اقدصادی اخیر به مراتب بیشدر از برآوردهای اولیه بود و به هماین خااطر امکاان مهاار
نرخ بیکاری در سطح  2درص ویود ن ارد

عدم موفقیت اوباما درغحقق عاارهاي انتخاباغي
اوباما در يک نطقی درشهر پرات ،بر ضرورم خلع سالح هتده ای صاهه گذاشات در
قاهر  ،خواسدار تعاملی نوين با یهان اسالم ش در اسلو ،به رد شاکی ه مراادرم کارد وی
قاطعانه از ی ايی متیر خود از سیاست های سلفش سخن می گوي و ناااهی کلای درباار
آننه که می توان يک سیاست خاریی ی ي  ،میصفانه و همارا باا همکااری باشا  ،اراساه
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کرد است اما اوباما،همنیان مدکی و وابتده به سیت اسدثیاگرايی در امريکاست باه عراارم
ديار ،او رسیم یمهوری کشوری است که از ديربااز خاود را در برابار قاوانین و واقعیاام
حاکم بر ديار کشورها ،يک اسدثیا دانتده است اين اسادثیاگرايی سایدی بایش از هار ماورد
ديار ،در سیاسداذاری دولت امريکا در خصوط افغانتدان بروز و نمود يافده است پام از
مذاکرام داخلی مفصل ،اوباما ماا دساامرر باا افازايش م ا د شامار نظامیاان امريکاايی در
افغانتدان موافقت کرد اين اق ام اوباما در مقطعی از زمان صورم گرفت که برخای مدغیرهاا
می بايتت او را به سمت و سويی ديار رهیمون می ش ن نختت اين که در پاياان فصال
تابتدان ،افکار عمومی در امريکا قاطعانه به مخالفت با ییگ گراسی بود و تیها 84درصا از
پرسش شون گان از اعزام شمار بیشدری از نظامیان به افغانتدان حمايات کردنا نظرسای ی
ها در افغانتدان نیز نشان داد که در سال  ،8003تیها  98درص از مردم اين کشور ارزياابی
مثردی از فعالیت امريکا در کشورشاان دارنا و ايان در حاالی اسات کاه در ساال ،8001
 02درص افغان ها چیین نظاری داشادی از ساوی دياار ،نظرسای ی از افکاار عماومی در
کشورهای هم پیمان امريکا در "سازمان پیماان آتالندیاک شامالی"(نااتو) از مخالفات حدای
ش ي تر آنان با ییگ نشان داشت و اين امر دولت های ناتو را باه تعیاین چاارچوب زماانی
برای خروج از افغانتدان واداشت تغییر نظر نخراان در امريکاا و تاکیا آناان بار ضارورم
آباز مرحله خروج نظامیان از افغانتادان باه عاالو ی ساوابق تااريخی افغانتادان از دياار
مدغیرهايی بودن که اوباما باي به آن تویه می کرد افغاان هاا مردمای هتادی کاه در طاول
تاريخ در برابر يونانیان ،انالیتی ها و روس ها یانانه مقاومات کردنا و شکتات سیاسات
های سدیز یويانه آمريکا در افغانتدان در دور رياست یمهوری "یارج باوو" نیاز بايا
متدثیی نرودن آمريکا را در برابر اين اصل ،برای دولت اوباما ثابت می کرد ییاگ افغانتادان
نیز همنون ییگ ويدیام در زمان "لییا ون یانتاون" رسایم یمهاوری وقات امريکاا ،باه
ت ري به عیوان معرفه و شاخصه سیاست خاریی دولت اوباما شکل می گیرد و هزيیه هاا و
نامهروب بودن آن ،کارآيی دسدور کار داخلی رسیم یمهوری امريکا را نیز در معرض خطار
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قرار داد است به واقع ،برنامه هاای داخلای مدعا د دولات آمريکاا از قریال اشادغال زايای،
مراقرت های درمانی و پويايی اقدصادی هزيیه ای ص ها میلیارد د ری را می طلر اما ییاگ
های عراو و افغانتدان هزيیه های سال  8080پیداگون را ب ون لهاظ کاردن بودیاه هتاده
ای و برخی ديار از هزيیه های نظامی ،به 090میلیارد د ر رسان است
دولت اوباما به ربم نیاز به میابع مالی برای تامین هزيیه اولويات هاای داخلای او،
هزيیه های نظامی را افزايش داد است در عرصه قانون باین الملال ،دولات اوباماا هام
زمان با بیرقانونی خوان ن شکی ه و پايری ی م
م
نش

دو به برخی ضواب پذيرفده ش

د به کیوانتیون های ژناو ،از پايریا ی

در یهان سخن گفت اوباما در عین حال حاضر

از سیاست اندقال زن انیان به خارج از امريکا برای باازیويی در کشاورهای دياار

ع ول و يا حدی بازداشداا گواندانامو را تعطیل کی باه عراارم بهدار ،عملکارد دولات
اوباما با لفاظی های خوو آب و رنگ اوباما در سخیرانی هايش مغايرم دارد اوباما در
سخیرانی او در قاهر از دراز کردن دست دوسدی به سمت یهان اسالم ساخن گفات،
اما اق امام ارتش امريکا هزاران بیرنظامی متلمان را به خاک و خاون کشای

اسات و

افزون بر اين ،رسیم یمهوری امريکا حاضر نیتت اسراسیل را برای صلح باا فلتاطیییان
تهت فشار قرار ده سیاست آمريکا در زمییه اسدفاد از هواپیماهای ب ون سرنشاین و
تیم های شره نظامی برای ترور مخالفان که موردی از نقا

قاانون باین الملال اسات،

مغاير سخیان مدکررانه اوباما دربار اصول در مراسم دريافت یاايز صالح نوبال اسات
افزون بر ايان ،عقاب نشاییی دولات اوباماا از مخالفات باا رهراران کودتاای اخیار در
هی وراس ،پوچی وع

آمريکا را مریی بر "تعامل مردیای بار احدارام مدقابال و میاافع و

ارزو های مشدرک" که در "ایالس قار امريکا" مطرح ش  ،ثابت کرد باا ايان هماه،
دولت اوباما می توان با رويکردهايی حقیقدا مدفاوم ،نوعی ديار از اسادثیاگرايی را باه
نمايش باذارد به عیوان مثال ،آمريکا به عیوان دومین اندشار دهی
یهان پم از چین ،می توان با وع

کاهش اندشار آ يی

گازهای گلخاناه ای

ها تا ساال 8010مایالدی و

011

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سیاسي و روابط بینالملل

به میزان 20درص میزان آن در سال های  ،8330ه ايت مذاکرام آب و هاوايی را در
دست بایرد « مدخصصان زيتت مهیطی يکص ا براين نظرن کاه بارای مهاارگرم شا ن
زمین اق ام فوری ضروری است ب ين ترتیب گوشادزدهای هشا ار دهیا

مدخصصاان

مهی زيتت را سیاسدم ارانی بازگو می کین که اثرگلخانه ای را درماواردی باا ییاگ
هتده ای مقايته کرد ان » (سیف زاد )102،٬831 ،
امريکا همنیین به عیوان کشوری که بیشدرين هزيیه های نظامی را دارد ،مای توانا
با تعلیق و سپم کاهش بودیه پیداگون ،ساير کشورها را نیز به يک اق ام مشابه تربیاب
کی شاي که در قیاس با دولت بوو ،عملکرد دولت اوباما از یمله در زمییه ممیوعیت
شکی ه و برچی ن پاياا های دفاع موشکی در اروپا ،مطلوب تر باش  ،اماا تصامیم وی
به افزايش نیرو در افغانتدان ،کشی ن دامیه ییگ به پاکتدان و دخالت نظاامی در يمان،
از یمله سیاست هايی است که سطح مقرولیت عملکردو را کاهش مای دها همنیین
تعطیلی گواندانامو شاي یزو اولین اق اماتی بود که با روی کار آما ن اوباماا در دسادور
کار قرار گرفت تا مردیی بر تاکدیک ی ي ايا م مده

آمريکا ،ویهه شکتاده خاورد

زمان بوو با رويکردی حقوو بشری بازسازی شود اذعان اخیر اوباما به شکتت عملی
در اين می ان و پم گرفدن وع

بتدن گواندانامو تا ژانويه  8080دقیقاا باا تویاه باه

همین معیاست که اهمیت دوچی ان پی ا می کی
لشارکشی بوو طی سال های حاکمیت یمهوری خواهان با بهانه هاای واهای باه
افغانتدان و عراو در عین ايیکه به شکتت ان امی و اه اف مطلاوب را فاراهم نکارد،
حواشی هم بر یای گذاشت که انزیار روزافزون یهانی را مویب مای شا از یملاه
اين حواشی گواندانامو و ابوبريب بود اوباما در ارديرهشت ما امتاال ( 88ماه )8003
طی سخیانی از آسیری که گواندانامو به یاياا آمريکا رسان

و می رسان  ،سخن گفات

و تصريح کرد « :گوانداناامو امییات ملای آمريکاا را تضاعیف مای کیا »« م لاه نشایال
ريوريو،8003،ط » 9او ویود اين بازداشداا بایش از تعا اد زنا انیان داخال آن در
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سراسر یهان تروريتت اي اد خواه کرد »سخیان اوباما در واقع اعدراف روشیی بود به
فضای میفی ای که در افکار عمومی علیه سیاست هاای اياا م مدها

آمريکاا شاکل

گرفده است واژ "تروريتت" در ادبیام ساردم اران اياا م مدها

آمريکاا تعرياف

روشیی دارد بوو سال ها پیش گفت "هر کم که با ما نیتت ،بر ماست " در واقع باا
اين تعريف سخن گفدن از اي اد تروريتت به واسطه سیاست هاايی کاه در را انا ازی
گواندانامو هم بروز پی ا می کی  ،اعدرافی بود از سوی اوباما به رواج یهانی ان يشه ضا
آمريکايی است حمله به افغانتدان به بهانه از میان برداشدن طالران آباز ش  ،اماا آمريکاا
در کیدرل طالران توفیقی نیافت حمله به عراو هم باه بهاناه تتالیهام هتاده ای کلیا
خورد؛ تتلیهاتی که هیچ گا پی ا نش ن ناکامی های آمريکا در توییاه عملکارد خاود
در عین سیاست های برتری یويانه سردم اران آن فضای نامیاسری را در افکار عماومی
فراهم آورد در اين فضا بود که دموکرام ها کاخ سفی را تهويل گرفدیا تاا بار پاشایه
اسدراتژی ثابت آمريکا ،تاکدیکی از ییم ديار تعريف کییا تاکدیاک ی يا  ،رويکارد
حقوو بشری و انتان دوسدانه و نفی و نق رون خصمانه گذشده بود تاکدیکی کاه مای
بايتت بازسازی ویهه یهانی آمريکا را به دنرال می داشت یايز صلح نوبل در همین
راسدا به اوباما تعلق گرفت ريیم یمهور ی يا آمريکاا وعا

داد گوانداناامو را هام

تعطیل خواه کرد گذشت زمان نشان داد او چی ان توفیقی در اين راسادا نیافداه اسات
چی ی پیش "گرياوری کريگ" مشاور ارش حقوقی اوباما با اعدراف کاخ سفی به ع م
موفقیت در تعطیلی زن ان گواندانامو از سمت خود اسدعفا داد تا ساومین مشااور اوباماا
باش که ظرف چی ما اخیر از متوولیدش اسدعفا میکی در عاین حاال در تااز تارين
اظهارنظر اوباما نیز رسما وع

بتده ش ن گواندانامو تا ژانويه  8080را پم گرفات او

طی سخیانی در مصاحره با شرکه های تلويزيونی آمريکا از مشکل بتده ش ن گوانداناامو
سخن گفت و تصريح کرد« :گوانداناامو در موعا مقارر بتاده نمای شاود »اعداراف باه
شکتت در گواندانامو شاي از آن رو اهمیت دو چی ان دارد که اوباما در اولاین ساخیان
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خود بع از پیروزی ،آن را مورد تویه قرار داد بود و در واقع به اين ترتیب بتده ش ن
گواندانامو به نوعی نماد برای مقابله اوباما با سیاست های گذشاده و حرکات باه سامت
صلح ب ل ش
تاکدیک احیاکیی

بود شکتت اوباما در اين راسدا در واقع به یهات بتادای کامال آن باه
ای که دموکرام ها برگزي

بودن و نیز ناکامی هايی از اين دست باه

شکتت در تاکدیک می ر خواه ش و طریعای اسات کاه تاواتر شکتات در تاکدیاک،
شکتت اسدراتژيک ايا م مده

را به دنرال داشده باش که برآيی آن همان اي اد زمییه

های تغییر یاياا آمريکا در میاسرام یهانی است

نتیجه گیري
سیاست خاریی دولت اوباما در حال حاضر بیشدر بر روی متااسل مهمای همناون
باز گردان ن عقب مان گی های اقدصادی آمريکاا ،تاکیا بیشادر بار اهمیات ت اارم و
بازارهای باز ،به کرسی نشان ن رهرری ايا م مده

در اقدصاد یهانی و کمک به رشا

سريع تر کشورهای در حال توسعه است از سويی دولت اوباماا هیاوز ندوانتاده اسات
اهرم اقدصادی آمريکا را با اهرم های امییدای ،نظاامی و سیاسای و ايا سولوژيک اياا م
مده

هماون سازد در اين مقطع آمريکاا از نظار نظاامی قا رم میهصار باه فاردی

بهتاب می آي و ق رتی ویود ن ارد که با رويکردی خصمانه آمريکا را ته ي نظاامی
کی ب ين ترتیب در یهان امروز کشورها شاه فاز نويیی از سیاسات خااریی آمريکاا
هتدی که در آن دولت اوباما در عرصه ای گتدرد تر به ترسیم نظم هژمونیک سیاسای،
اقدصادی ،نظامی می پردازد
در اين راسدا سیاسدهای ت ارم آزاد ،ثرام پولی ،توسعه اقدصادی و همکااری هاای
بین المللی مرتر با آنها مورد حمايت آمريکا قرار می گیرنا آمريکاا همنیاان دارنا
ق رتمی ترين واح پولی ،با ترين میزان سرمايه ،بیشدرين بازياران ت اری و بزرگدارين
بازار یهان است که با ارتراطام ت اری خود با کشورچین توانتده است بخاش مهمای

سیاست خارجي امرياا وناكامي اوباما درغحقق عاارها و وعد هاي انتخاباغي
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ازمشکالم اقدصادی آمريکا را برطرف نماي
دراين رابطه ان يشه های لیررالیتم در امريکااسد ل می نمايی که برقاراری روابا
ت اری با چین باعث افزايش میافع اقدصادی امريکا می شود اين رواب بازارهای چاین
را به روی امريکا باز می کی  ،چیزی که احدما ً به تیهايی ،بزرگدرين بازار یهانی بارای
صادرام کا های صیعدی به کشاورزی و خ ماتی آمريکاست بیابر اين اقدصاد باز و پار
رونق چین فرصت سرمايه گذاری و صادرام عم

ای بارای شارکت هاای امريکاايی

فراهم خواه کرد بیظر می رس ديپلماسی آقای اوباما به سمدی سوو داد شا

اسات

که امريکا به ناچارادبام چین در ت ارم یهانی را افزايش داد است هرچی که آمريکا
ب لیل پیام های شوک اقدصادی يک دهه گذشده با خیزو قطب هاای اقدصاادی،رقیرانی
همنااون چین،ژاپن،روساایه،اتهاديه اروپااا ،هی وساادان ،ترکیه،مصاار،برزيل و ديااار
کشورهای توسعه يافده موایهه ش

است که امکاان دارد در آيیا

ای ناه چیا ان دور

اقدصاد و سیاست خاریی آمريکا را به چالش بکشان که قاعا تا در یهاانی کاه در آن
اقدصاد آزا د یريان دارد ،کشوری مثل آمريکاا کاه بزرگدارين اقدصااد باین الملال را در
اخدیار دارد ،بعی به نظر میرس که بیشدرين بهر برداريها را نصیب خاود نکیا اکیاون
دولت اوباما با اه اف کلی تری که اسدراتژی اقدصادی آمريکا را در عرصه باین المللای
تقويت کی در مهور اصلی سیاست خاریی خود قرار داد است
رون کیونی سیاست های حزب دموکرام و دولت اوباما بیشدر معطاوف باه کیدارل
چالش های داخلی آمريکا ه ايت ش

است چرا که اوباما نیازمی مدقاع کردن اعضااء

کیار  ،سیاست م اران و افراد با نفوذ حزب یمهوری خاوا و افکاار عماومی اياا م
مده

است تا بدوان در سال  8088م ا دا در اندخاباام رياسات یمهاوری آمريکاا

پیروز و وارد کاخ سفی گردد
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