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  سیاست خارجی امریکا وناکامی اوباما درتحقق شعارها و 

  1 وعده هاي انتخاباتی
  *دکتر محمدعلی خسروي
 **اصغر ایمانی

  چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر دولت باراك اوباما بر سیاست خارجی ایـاالت متحـده   
آمریکا با استراتژي شعار تغییر در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا و با توجـه  

ه نظریات احزاب محافظه کار و نومحافظه کار واندیشه هاي لیبرالیسـتی غـرب   ب
تحت تاثیر ونفوذ صهیونیست هاي افراطی ویهودیان سرمایه دار در سیاست هاي 
هژمونی  آمریکا درخارج از مرزهاي این کشور پرداخته است. همچنـین دولـت   

بـا نگـاه تغییـر در     جدید آمریکا با توجه به عدم موفقیت درشعارهاي انتخابـاتی 
برخی از اولویت هاي سیاسـت   ،سیاست خارجی دولت اوباما ناگزیر شده است

خارجی ایاالت متحده را از رویکرد یک جانبه گرایانه به رویکردي چنـد جانبـه   
  .به اصطالح، همان دیپلماسی هوشمند زورگویانه تغییر دهد گرایانه یا

  ت متحده آمریکا، شعار تغییر، رویکردواژگان کلیدي: اوباما، سیاست خارجی، ایاال

                                                   
  * استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، گروه علوم سیاسی، تهران، ایرانآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، ** دانش 
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  مقدمه
ایاالت متحده وانتخاب باراك اوباما بعنوان رئیس جمهور تغییر  2008انتخابات سال 

این انتخابات از جنبه داخلی نشان داد کـه   .مهمی بود که در آمریکا صورت گرفته است
د کـه یـک جامعـه    جامعه آمریکا می تواند براي مشکالتش راه حل پیدا کنـد ونشـان دا  

ازجملـه مسـئله    ،وازسوئی ویژگی هـاي منحصـر بـه فـردي کـه اوبامـا دارد       .پویاست
 ،مهاجر بودن و.... اینکه ریشه تاریخی وخانوادگی عمیقی در آمریکـا نـدارد  ،مذهب،نژاد

انتخابات اخیر ریاست جمهـوري  .اورا از روساي جمهور پیشین آمریکا متمایز می سازد
تکنیک ها ونحوه صـحبت کـردن وتسـلط     .م داراي اهمیت استآمریکا ازچند نکته مه

باراك اوباما برفن گفتگو وسخنوري وغناي مفهومی سخنرانی هـاي او ازجملـه عوامـل    
همچنـین تعـداد راي دهنـدگان وهیجـان داخلـی       .مهم درجلب آراء مردم بـوده اسـت  

   .انتخابات ازمسائل وویژگیهاي بارز این مرحله می باشد
 .این انتخابات جهانی ترین انتخابات آمریکـا محسـوب مـی شـود     ،درابعاد خارجی

چنین  ،اوباما یک پدیده است واگر خانم کلینتون ومک کین انتخاب می شدند،ازاین نظر
انتظارات زیـادي را   ،درواقع این سطح از مقبولیت .تاثیري را نمی توانستند داشته باشند

 .ا بـا چـالش مواجهـه خواهـد کـرد     از اوباما بدنبال داشت که وي و سیاسـت هـایش ر  
دشـواریهاي زیـادي بـراي     ،برآورده شدن این سطح از توقعات وانتظارات مردم آمریکا

چرا که این انتظارات باپیچیدگیهاي سیاسـی حـاکم بـر     ،اوباما و آمریکا خواهد گذاشت
تفکـر سیاسـت مـداران    .بیش ازظرفیت یک فـرد ویـا یـک گـروه اسـت      ،کشور آمریکا
در مقابـل تفکـر    .پایه هاي چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی قـرار دارد آمریکایی بر 
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که ترکیبی از رئالیسم ونئولیبرالیسم یـا ترکیـب قـدرت سـخت      ،سیاست خارجی اوباما
افزاري وچهارچوب هاي رئالیستی با همکاري دیگران است روبرو خواهد شد. بـاراك  

عمال سـه نفـر از مـدعیان    ،خـود  اوباما با انتخاب وترکیب اعضاي تیم سیاست خارجی
تـیم   .کاندیداتوري رابراي انتخابات آینده ریاست جمهـوري آمریکـا ازدورخـارج کـرد    
زیـرا   .سیاست خارجی اوباما درمقایسه با دوره هاي قبل یک تـیم کامـل وقـوي اسـت    

ایدئولوژیک نبودن آنها و آگاهی کامل آنان نسبت به دیگـر ملـل دنیـا واز    ،داشتن تجربه
  .تر خاورمیانه محور بودن آنهاستهمه مهم

بـا   2007باراك اوباما یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهـوري آمریکـا درسـال    
شعار وگفتمان تغییر نسبت به وضعیت سیاست هاي خارجی بـوش وجبـران شکسـت    

وارد صـحنه   ،هاي دیپلماسی آمریکا درنظـام بـین الملـل بخصـوص منطقـه خاورمیانـه      
در این دوران اظهارات اوباما بیشتر حرف هاي  .هوري گردیدوعرصه رقابت ریاست جم

یکی از اولویت هاي سیاسـت خـارجی   .ناگفته مردم آمریکا وخواسته اکثریت غرب بود
پایـان دادن بـه میـراث     .احیاي قدرت سیاست خارجی آمریکا وبازسازي آن بود ،اوباما

عارهاي تغییـر  از جملـه شـ   ،تفکرات وسیاست هاي جورج بوش ومدیریت او درجهان
شعارخروج نیروهاي آمریکـائی از عـراق وافغانسـتان وبسـتن      .واصلی اوباما بوده است

نظامی ،اقتصـادي ،زندان گوانتانامو وبهبود روابط آمریکا بـا کشـور هـاي بـزرگ صنعتی    
وخروج از بحرانهاي مالی و اقتصـادي آمریکـا از مهمتـرین وبهتـرین مولفـه هـاي  در       

حل مسئله اعراب واسرائیل واتخاذ یـک   .راك اوباما  استشعارهاي سیاست خارجی با
روش مناسب درمقابل کشور ایران که یک تهدید استراتژیک براي آمریکا درخاورمیانـه  

از دیگر وعـده  .بعنوان وعده هاي انتخاباتی اوباما مطرح بوده است ،وجهان اسالم است
ي غـرب وتعامـل آن بـا    هاي انتخاباتی اوباما نزدیک ترکردن سیاست هاي سخت افزار

تغییررویکرد درمقابل کشورهاي اقتصادي وصنعتی  .سیاست هاي نرم افزاري اروپا است
کـره جنـوبی وهمـراه کـردن      ،ژاپن،روسـیه ،و نظامی در آسیا بویژه بـا کشـورهاي چین  
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سیاست هـاي چـپ مارکسیسـتی در حـوزه کشـورهاي آمریکـاي التـین از مهمتـرین         
با این حال محقق  .ابات ریاست جمهوري اوباما بوده استویژگیهاي شعار تغییر در انتخ

با طرح وبیان مساله به بررسی ابعاد ورویکردهاي بعد از پیـروزي اوبامـا بـا توجـه بـه      
شعارهاي انتخاباتی و فرایند سیاست هاي خـارجی ایـاالت متحـده آمریکـا وتحـوالت      

   .وتاثیرات آن درمناسبات نظام بین الملل خواهد پرداخت
  آمریکا:2008بات ریاست جمهورى سال انتخا

 انتخابات ریاست جمهورى آمریکا پس از دو سال فعالیت انتخابـاتى نامزدهـاى دو  

دموکرات و جمهورى خواه در روز سه شنبه بعـد از دوشـنبه مـاه نـوامبر پایـان       حزب
» جان مک کین«دموکرات بر  حزب نامزد »باراك اوباما«با پیروزى  ،یافت. این انتخابات

انتخابات ریاست جمهورى در آمریکا که نـه  .جمهورى خواه به اتمام رسید حزب امزدن
تنها توجه مردم این کشور، بلکه توجه مردم جهان را براى مدتى به خـود جلـب کـرد،    
نشان از تأثیر گذارى سیاست و نفوذ این کشور در دیگر منـاطق جهـان را دارد. لپسـت    

تاحدزیادي امورخوب ومفیـدوچیزهاي بدومشـکل   استثنا گرایی آمریکائی « :معتقد است
» آفرین مربوط به رفتارامریکا و جامعه را بـراي دیگـران وامریکـائی هـا توجیـه میکنـد      

دگرگـون کـردن   «البته هدف این کشـور بـه قـول سـوزان اسـترنج:       )1389،195(بوزان،
قـدرت  سیاست جهانى هم در صحنه داخلى و هم بین المللى با استفاده از تمامى ابعاد 

   ) www.fpif.org» (امریکا است.
تصمیمات رئیس جمهور امریکا نه تنها بر زندگى « هانس جى مورگنتا، معتقد است:

» ساکنان آن کشور، بلکه بر زندگى میلیون ها انسان در سراسر جهـان تـأثیر مـى گـذارد    
)www.first.sipri.org(  ی رهبري آمریکاباتوجه بـه تغییرجهـان  » «کلینتون«و به قول

) لذا به دلیل این تأثیر گـذارى اسـت کـه انتخابـات      4، 1388،اوجین آر».(الزامی است.
آمریکا مهم به نظر مى رسد.ایاالت متحده آمریکا که داراى یک نظام فدرالیستى (قدرت 

ایالت تقسیم شده است) مى باشد. با پیروزى نامزد یکـى از دو   50بین دولت مرکزى و 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 123    ما درتحقق شعارها و وعده هاي انتخاباتی سیاست خارجی امریکا وناکامی اوبا

ژانویه کار وى به عنـوان رئـیس جمهـور     20اه از روز حزب دموکرات و جمهورى خو
آغاز مى شود. از آنجایى که امریکا داراى دو حزب دموکرات و حزب جمهورى خـواه  
مى باشد و این دو مهم ترین و اصلى ترین احزاب این کشور هستند، لذا نامزد یکـى از  

نسب آن به  این دو حزب به ریاست جمهورى مى تواند دست یابد. حزب دموکرات که
حزب دموکرات ـ جمهورى خواه مى رسـد توسـط مخالفـان فدرالیسـت هـا در سـال        

 1854) و حزب جمهورى خواه توسط سیاسـتمداران ضـد بـرده دارى در سـال     1792(
تأسیس شد.بدین ترتیب در نظام سیاسى امریکا با توجه به اینکه نظامى تکثر گرا اسـت  

میشه دو حزب دموکرات و جمهورى خواه و احزاب به راحتى تشکیل مى شوند ولى ه
توانستند در رقابت هاى انتخاباتى ریاست جمهورى به پیروزى دست یابند. تسلط کامل 
نظام حزب هاى دموکرات و جمهورى خواه بر نظام حزبى تـا حـدى ناشـى از قاعـده     
اکثریت نسبى در انتخابات مجلس است.استراتژي این دوحزب به اندازه اي مهم اسـت  

مانمی توانیم در خارج قوي باشیم مگر اینکه درداخـل قـوي   « یل کلینتون می گوید:که ب
باشیم وما نمی توانیم در داخل قوي باشیم مگر اینکه در جهان دخالت وحضور داشـته  

) در 7، 1388(اوجـین آر،  » باشیم،جهانی که وقایع رابـراي هرآمریکـائیتعیین مـی کنـد.    
درصد از آراى عمومى را  48رصد و مک کین حدود د 52انتخابات اخیر اوباما توانست 

درصـد و   60به خود اختصاص دهند، در حالى که آراء الکترال آقاى اوباما نزدیـک بـه   
  درصد بود.  40مک کین حدود 

اوبامـا توانسـت در سـایه دموکراسـى و مــردم سـاالرى بیمـار ایـن کشـور، پیــروز         
ززمان پایان جنگ جهـانی دوم تـوان   فرمانروایی آمریکا روي هم رفته ا« هرچندکه .شود

سیاسی را چنین تقسیم کرده که حزب دمکرات کنگره راکنترل کند وحـزب جمهـوري   
لـذا اوبامـا در    )1387،265(یـوجین آر،  »  خواه کاخ سـفید را در اختیـار داشـته باشـد    

شرایطى به کاخ سفید مى رود که امریکا درگیر دو جنـگ، صـلح خاورمیانـه و بحـران     
ست. اوباما با چالش هایى نظیر بحران اقتصادى، جنـگ عـراق و افغانسـتان،    اقتصادى ا
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صلح فلسطین و اسرائیل و پرونده هسته اى ایران روبرو است. چالش هایى که از دوران 
هنگـامی کـه وزیـر    «یک جانبه گرایى جرج دبلیو بوش براى اوباما به ارث رسیده است.

مات رزمی سنارفت وگفت که پرزیدنت به کمیته خد 1990دسامبر 3دفاع دیک چنی در
(یـوجین   »بوش نیاز به هرگونه اختیار افزونتري از کنگره پیش از حمله به عراق نـدارد. 

  ) دورانى که برژینسکى آن را فاجعه خوانده است. 298،ص1387آر، 
برژنیسکى در کتابى تحت عنوان فرصتى دوباره در انتخابات از لـزوم قـرار گـرفتن    

سخن مى گوید که بتواند حجاب هاى ترکیده مسکن ـ مالى و اعتماد  فردى در قدرت، 
جامعه آمریکا را ترمیم کند. وى به چند جانبه گرایى به جاى یک جانبه گرایى تأکید مى 
کند و بر تغییر رفتار به جاى تغییر رژیم اشاره می کند.بحران اقتصادى آمریکـا یکـى از   

یکا مى باشد. اوباما که با طـرح برنامـه   چالش هاى پیش روى رئیس جمهور جدید آامر
ریزى اقتصادى خود براى برون رفت از این بحران توانست پیروز شود، اکنون نتوانسته 
به آنها جامعه عمل بپوشاند.. رئیس جمهور جدید امریکا معتقد است که امریکـا گرچـه   

شور با آن درصد از مردم این ک 57دشمن داخلى ندارد، ولى بحران اقتصادى باعث شده 
  دست به گریبان باشند. اوباما سیاست هاى اقتصادى خود را اینطور اعالم کرده است:

  . حمایت از مالکیت مسکن و جلوگیرى از تغلب در رهن ها؛ 1 
  . افزایش رفاه و تأمین اجتماعى بازنشستگان؛ 2
. افزایش نرخ رشد، رسیدگى به بحران بهداشـت و درمـان و سـرمایه گـذارى در     3

  یدات صنعتى و مبارزه براى تجارت عادالنه.تول
با این برنامه اقتصادى، بسیارى از تحلیل گران اقتصادى معتقدند کـه نظـام سـرمایه    
دارى امریکا با به قدرت رسیدن اوباما تا انـدازه اى در اشـتهاى سـیرى ناپـذیر و میـل      

ه تجدیـد  کمپانى هاى بزرگ به فزون خواهى که در سال هاى اخیر به اوج خود رسـید 
امـروز مـا همگـی    « نظر خواهد کرد.دراین شـرایط نیکسـون محافظـه کـاراعالم نمـود:     

بـه هـر    ]105،ص1385سیف زاده،حسین،معماي امنیت،»[ هواخواه مکتب کینز هستیم 
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حال اوباما، تا مشکالت مالى و بانکى امریکا را حل نکند، بقیه برنامه هـاى عمرانـى او   
جنگ عراق و افغانستان یکى دیگر از موضـوعات مهـم   نمى تواند به مرحله عمل برسد.

) امریکا بود. این دو جنگ که هزاران کشته و زخمى و 2008در رقابت هاى انتخاباتى (
میلیاردها دالر هزینه در بر داشته است، در طول رقابت هاى انتخابـاتى امریکـا همـواره    

دموکرات کـه در سـال   مورد بحث نامزدهاى انتخاباتى بود. جان مک کین، نامزد حزب 
) از طرح اعزام نیروى بیشتر به عراق پشتیبانى کرد، نبرد در عراق را به منزله نبرد 2007(

با تروریسم دانست. وى که یکى از طراحان اصلى بیدارى اهل تسنن در منـاطق عـراق   
القاعده است، همواره خواهان افزایش نیروهاى نظامى به عراق براى پایان دادن به ایـن  

گ مى باشد، در حالى که باراك اوباما، نامزد دموکرات معتقد است که جبهـه اصـلى   جن
مبارزه با تروریسم، افغانستان است. اوباما از روزى که نامزدى خود را اعالم کـرده بـود   
خواهان خروج نیروهاى نظامى امریکا طى شانزده ماه از عراق شد. وى جنگ عـراق را  

ند. اوباما معتقد بود بـا القاعـده بایـد در افغانسـتان و     اشتباه استراتژیک جرج بوش خوا
پاکستان جنگید. لذا هم اوباما و هم کین معتقد ند که جنگ را باید ادامه داد. منتها کانون 

رشـدامپراطوري آمریکـابیش از   « جنگ فرق مى کند.کارشناسان هژمونی آمریکا معتقدند
ي بوده باشد،بربستر کاوش براي امنیت انکه از طریق تالش براي دستیابی به رفاه اقتصاد

) اوبامـا در  1382،41(دهشـیار، » مطلق یا به عبارتی دیگر آسیب ناپـذیري بـوده اسـت.   
مناظره انتخاباتى با مک کین گفت که سرویس هاى اطالعاتى ما اعالم کردند که القاعده 

ى بزرگ ترین خطر براى امریکاست. عراق و افغانستان دو اصـل مهـم در سیاسـت هـا    
امریکا براى کنترل شرق و غرب آسیا است، در نقطه اى که یک سوى آن قدرت بزرگى 
مانند چین و در نقطه دیگر آن حساس ترین و امنیتى ترین منطقه جهان یعنى خاورمیانه 
قرار داد.دراین میان امریکا باید با مالحظات بیشترى عمل کند. و نباید نقش اسـرائیل را  

بارقطعنامـه هـائی را کـه در     32تاکنون آمریکا 1982از سال « طهنادیده گرفت.دراین راب
شوراي امنیت سازمان ملل متحددرجهت محکومیت یا انتقاداز اسرائیل ارائه شده را وتو 
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) خـروج نیروهـاى امریکـایى از عـراق در     1386،9(میرزهـایمر و والـت،   » کرده است.
و باعث کاهش خطـر و  حقیقت براى ایران و سوریه یک پیروزى محسوب خواهد شد 

تهدید براى تهران و دمشق است و از آنجا که اسرائیل تمـایلى بـه دادن چنـین مجـالى     
براى این دو دشمن خود در منطقه ندارد براى افزایش نا امنـى در عـراق برنامـه ریـزى     

  خواهد کرد.
موضع گیرى اوباما در رابطه با مسئله فلسطین گر چه ابتدا موضعى حمایت گرایانـه  

اسرائیل بود و در سخنرانى که این نامزد حـزب دمـوکرات در نشسـت کمیتـه امـور       از
داشت، اسرائیل را قوى ترین متحد امریکـا  » آپیاك«عمومى امریکا ـ اسرائیل موسوم به   

در منطقه خواند و ضرورت ادامه کمک هاى نظامى و مالى امریکا به اسرائیل خصوصـا  
، ولى بعد از مـدتى بـه طرفـدارى از فلسـطینیان     در برنامه هاى دفاع موشکى اعالم کرد

پرداخت و گفت که هیچ کس به اندازه مردم فلسطین ستم نمى بینـد. گرچـه از دیـدار    
از موضـع سـنتى    2008کارتر با خالد مشعل، رهبر حماس انتقاد کرد. اوبامـا در ژوئـن   

این سخن گفت: اسرائیل که اورشلیم تنها متعلق به اسرائیل است دفاع کرد. ولى بعد از 
دو طرف باید مذاکره کنند و مسئله اورشلیم هـم جـزء همـین مـذاکرات اسـت. بـدین       

توانمنـدي گـروه فشاراسـرائیل درجلـب حمایـت واشـنگتن       « ترتیب به نظـر مـى سـد   
ازسیاست هاي توسعه طلبانه اسرائیل باعث گردیده تا اسرائیل براي استفاده از فرصـت  

صت هایی که ازهدر رفتن جان اسـرائیل ممانعـت بـه    ها اشتیاقی از خود نشان ندهد،فر
بنـابراین   )1386،91(میرزهایمر و والت، » عمل آورد وازحجم بدنه فلسطینی ها کاست.

دولت هاى امریکا چه جمهورى خواه و چه دموکرات به شدت طرفدار اسرائیل هستند 
  و سیاست این دو حزب با یکدیگر تفاوت چندانى در این رابطه ندارد. 

وباما همواره معتقد است که گزینه نظامى در مورد ایـران مـورد توجـه اسـت.بدین     ا
ترتیب مشخص مى شود که هدف دولت دموکرات اوباما با دولت جمهورى خواه بوش 
در رابطه با برنامه هسته اى ایران تفاوت چندانى ندارد. هر دو خواهان مهـار هسـته اى   
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حریم هاى شدید اقتصادى قصد دارنـد ایـران را   ایران هستند اما دموکرات ها با اعمال ت
در تنگنا قرار دهند. بدین ترتیب با انتخاب اوباماى دموکرات به نظر نمى رسد تغییرات 
مهمى چه در رابطه با ایران و چه در رابطه با دیگـر کشـورها صـورت بگیـرد. مواضـع      

انه تر است، ولى دموکرات ها در قبال ایران گرچه نسبت به نو محافظه کاران عمل گرای
به دلیل نزدیکى سیاست هایشان با اسرائیل انعطاف ناپذیرتر و سرسختانه تر خواهد بود. 
در مجموع گر چه استراتژى دموکرات ها انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، 
تحریمى تر و درون نگرانه تر خواهدبود. به طریقى که خطرات این سیاست از سیاست 

هان که بیرون مى ایستند و مى جنگند بسیار بیشتر خواهد بود. به عـالوه  جمهورى خوا
باید تأکید کرد که در ساختار سیاسى ادارى امریکا این تنها رئیس جمهور (فرد) نیسـت  
که تصمیم گیرنده است. پشت این سازه سیاسى ادارى (امریکا) نهادهـایى قـرار گرفتـه    

فکرى این ابر قـدرت تصـمیم گیـرى مـى     است که با کمک استراتژیست ها و نخبگان 
کنند. آزادى عمل و محدوده کارى رئیس جمهور امریکا محدود و در چارچوب منـافع  

  ملى این کشور مى باشد.
سیاستمداران امریکایى مسئله امنیت ملى را مهم ترین اصـل سیاسـت خـارجى در     

در جهـت منـافع   تاکیدبرمسولیت پذیري « چارچوب منافع ملى این کشور می دانند. لذا
جلوگیري از بی ثباتی و حفظ برتري به عنوان هدف اصلی، تمامانشـان دهنـده    ،جمعی

) بنابراین جابـه جـایى افـراد    1387،59،(کاالهان.» منطق برتري جویانه نظام آمریکاست
تفاوت چندانى در سیاست هاى این کشور ندارد. با این تفاصیل رئیس جمهـور جدیـد   

به ارث برده است، باید بتواند مشروعیتى که حاکمیت این کشور امریکا با مشکالتى که 
از دست داده است را بازیابد، لذا بازگشت مشروعیت به این کشور مهم تـرین چـالش   
دولت اوباما است. اوباما باید بتواند در سطح داخل و خارج اعتماد از دست رفته امریکا 

اند. حمله به عـراق و دروغ جـرج   را به دلیل شروع دو جنگ به مردم این کشور برگرد
بوش در رابطه با وجود سالح هاى هسته اى در عراق باعث بـى اعتمـادى مـردم ایـن     
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حمله « کشور به دولتمردان امریکا شده است، تا جایى که محبوبیت بوش افول کرد.زیرا
مارس به نیکـی نمـاینگراین واقعیـت اسـت کـه       20نیروهاي ائتالف به عراق در تاریخ 

ي غربی براساس یک سري پیش فرض و برنامه ها با توجه بـه واقعیـات حـاکم    نیروها
) بوش کـه بـا قـرار گـرفتن در رأس     1382،259(دهشیار، .»برعراق جنگ را آغازکردند

قدرت (ریاست جمهورى) محبوب ترین رئیس جمهور امریکا به شـمار مـى آمـد بعـد     
وه اوباما باید در سطح بـین  ازجنگ عراق محبوبیت اش به میزان زیادى کاسته شد. بعال

المللى هم اعتماد نهادهاى بین المللى را بـه دسـت آورد و چهـره مخـدوش امریکـا را      
  ترمیم کند.

  اي استراتژي نوین امنیت ملی آمریکا صفحه 52سند 
خـودرا ارائـه     سیاسـت خـارجی    اوبامااعالم کرد به هنگام ورود به کاخ سفید برنامه

هاي مردم ایالت متحده اسـت. سیاسـتی    هاي دل و ناگفته رفح  خواهدکردو آن به مثابه
هـاي سیاسـت خـارجی     هایی درمورد جبران شکسـت  سمبلیک و فاقد استراتژي؛ برنامه

سیاست خارجی باراك اوباما بنظر می رسد، همچنان نـاتوان از  .دوران جرج بوش است
ز پیـروزي   داشتن یک خط و مرز روشن سیاسی است.هرچند باراك اوباما گفـت بعـد ا  

هاي اکثریت مردم را تحقـق بخشـد،اوباما وعـده داد زنـدان      تالش خواهد کرد خواسته
گوانتانامو را در طول یک سال ببندد، نیروهاي خارجی حاضر در عراق را از این کشور 
خارج کند و در مورد افغانستان نیز این مساله به طور صریح روشن شـود کـه آیـا ایـن     

عالوه بر این، اطمینان دادن به ایران .نیازمند است یا اجتماعی هاي نظامی کشور به کمک
هاي  ها و اسراییل بخش دیگري از وعده از طریق مذاکره و برقراري آشتی بین فلسطینی

هاي اتمی  بهبود رابطه با روسیه و گام نهادن به عصري عاري از سالح  اوباما بود. وعده
اي روشـن امیـدوار کرد.محافـل سیاسـی      ینـده آرزوهایی بود که اروپا و آمریکـا را بـه آ  

معتقدند هیچ رییس جمهوري قبل از اوباما به اندازه وي و در چنین ابعـادي بـا کمـک    
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هاي سیاسی خود به مسائل متعدد سیاست خـارجی و جنجـال برانگیـزاز هـیالري      مهره
 ؛کلینتون گرفته تا رابرت گیتس از ریچـارد هـالبروك تـا جیمـز جـونز و جـرج میچـل       

  رداخته استنپ
بررسی وضعیت سیاست خارجی دولت اوباما طی سال گذشته حاکی از رویاپردازي 

هاي صریح و روشن بوده است. وي تا کنون با احساساتی  اوباما به جاي تعیین استراتژي
هایی محقـق نشـدنی. عـراق     تر از ابتکار عمل سخن گفته است. ابتکار عمل هر چه تمام

هـاي اوبامـا    مطرح است. چشم دنیاي اسالم نیز به وعـده همچنان به عنوان یک مشکل 
یازده سپتامبر طرح نومحافظه کاران براي حفظ امریکا بـه  « است.هرچندکه   عملی نشده

عنوان اولویت شماره یک را تقویت کرد، بودجه ي نظامی این کشـور را هرچـه بیشـتر    
ت شود به رغـم  حمای»  NMD« افزایش دادو باعث شد تا از طرح دفاع موشکی ملی 

انکه ظاهرا ارتباطی باتهدید جدید ناشی از به کارگیري خطوط هـوائی غیـر نظـامی بـه     
او که در سخنرانی خود در قاهره سخن به  )219، 1389(بوزان، »عنوان موشک نداشت.

میان آورده،گفته از بهبود رابطه با روسیه نیز با وجود توقف طـرح سـپر دفـاع موشـکی     
تان خبري نیست و مشکالت خاورمیانه نیزهمچنان بـاقی اسـت.   آمریکا در چک و لهس

مطمئنا اوباما پاسخی به این سوال که شرایط قرار است چگونه پیشرفت کنـد را نـدارد.   
نسـبت بـه     ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نیروهاي آمریکایی و ناتو در افغانسـتان، 

است نیروي بیشـتر را مطـرح   شکست جنگ در افغانستان هشدار داده و از دولت درخو
هزارنیروي تازه نفس به  30ساخته است. این در حالی است که این درخواست بااعزام 

کشورافغانستان پاسخ داده شده است. مطمئنا شرایط نمی تواند بـه همـین منـوال ادامـه     
یابد.البته اوباما همچنان فرصت دارد تا سیاست سمبلیک خود را به استراتژي مجهز کند. 

گر وي موفق به انجام چنین کاري نشود، ریاست جمهوري وي نیز پایانی مانند دوران ا
جیمی کارتر رییس جمهور اسبق آمریکا به دنبال خواهد داشت. ماننـد دوران شکسـت   

ما دیگر نمی « کارتر درآزاد سازي گروگان هاي سفارت آمریکا در تهران که اعالم کرد: 
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ــیم.   ــی باش ــه دیپلماس ــی ب ــوانیم متک ــه ام    ت ــنش گرفت ــه واک ــمیم ب ــن تص (آر و » وم
  اي بزرگ براي غرب است. و این مساله به مفهوم فاجعه )1387،536کورمیک،

ازسوئی اوباما بااعالم دکترین جدید امنیت ملی آمریکـاودر تشـریح ایـن سیاسـت،      
هاي ملی، گسـترش انـرژي پـاك،     بازسازي اقتصاد از طریق آموزش بهتر، کاهش بدهی

تـرین   هاي علمی و نوسازي سیستم بهداشت و درمان همگانی، برجسـته  شتوسعه پژوه
دولت آمریکا در استراتژي جدید امنیت ملی این کشور اعالم اصول راعنوان کرده است.

رو است که یا پیشنهاد آمریکا براي تعامـل را   اي روشن روبه شمالی با گزینه کرد که کره
، »باراك اوباما«شود. دولت  رو  اي خود روبه هسته بپذیرد یا با انزواي بیشتر بر سر برنامه

اي استراتژي جدید امنیـت ملـی آمریکـا کـه بـر       صفحه 52جمهوري آمریکا سند  رئیس
  شمالی تاکید دارد را اعالم نموده است.  رویکرد سیاسی سخت و جدي با کره

ریکـا گفـت:   زمان با معرفی راهبرد جدیـد امنیـت ملـی آم    باراك اوباما با ابالغ پیامی هم
امنیت بلند مدت ما از طریق توانمندي در القاي ترس در دل دیگران نیست بلکـه از طریـق   «

آید.ما همیشه به دنبال غیر قـانونی کـردن    هاي آنان به دست می ظرفیت ما براي پاسخ به امید
استفاده از تروریسم و منزوي کردن استفاده کنندگان از ایـن روش هسـتیم. جنـگ مـا یـک      

انی علیه تاکتیک تروریسم و یا مذهب اسـالم نیسـت. جنـگ مـا بـا یـک شـبکه        جنگ جه
هاي تروریستی مرتبط با آن است که امنیت آمریکا و  تروریستی خاص به نام القاعده و گروه

اوبامـا   )www. yearbook2007.sipri.org(» کنـد.  متحدان و شریکان او را تهدید مـی 
خود را از رویکرد جورج بوش مبنی بر استفاده همچنین در راهبرد جدید امنیتی آمریکا 

هاي بازدارنده براي جلوگیري از تهدیدهاي در حال شـکل گیـري دور کـرد و     از جنگ
هاي اقتصـادي جهـان و تغییـرات آب و هـوایی      امنیت ملی شامل مفاهیم بحران«افزود: 

آمـوزش   هاي شود.رهبري جهانی آمریکا به اقتصاد قدرتمند و عزم پیشرفت در حوزه می
وایـن  » هاي فدرال بستگی دارد. و پرورش، انرژي پاك، علوم و فناوري و کاهش نقصان

سرمایه دارترین کشور جهان با مجهزترین ابزار معالجه ودرمان هنوز « درحالی است که 
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و .براي بسیاري از شهروندان خود اصول اولیه خدمات درمانی را فـراهم نکـرده اسـت   
» سـالگی تحـت پوشـش هـیچ بیمـه اي نیسـتند.       65از سـن  شانزده درصد آمریکائیـان  

در این سند که نخستین دگرگـونی در اسـتراتژي امنیـت     )1388،359ام.جی.سی، ،(وایل
شـمالی بـا عنـوان     رود، دولت اوباما از کره شمار می میالدي به 1996ملی آمریکا از سال 

هاي واشنگتن و  عوتیانگ نسبت به عدم پذیرش د نام برده و به پیونگ» دشمن آمریکا«
اي خود، شدیدا هشدار  هاي هسته تسلیم نشدن در برابر فشارها براي شفاف کردن برنامه

اي خـود را از   هاي هسته یانگ باید سالح که پیونگ داده است.در این سند با تاکید بر این
بـال  المللی خود را نادیده بگیرد بـه دن  شمالی تعهدات بین اگر کره«بین ببرد، آمده است: 

ابزارهایی خواهیم بود تا با تشدید انـزوا، ایـن کشـور را وادار بـه رعایـت قواعـد منـع        
  »اي کنیم. هاي هسته گسترش سالح

جمهـوري سـابق    ، رئیس»جورج بوش«راهبرد جدید فوق، فاصله گرفتن از دکترین 
آمریکــا اســت کــه بــر عملیــات جنگــی پیشــگیرانه علیــه تهدیــدهاي دشــمنان تاکیــد  

ند برخی از پیشنیان خود، باراك اوباما نیز تعهد بر بازسازي اقتصاد آمریکـا  کرد.همان می
» زیربنـاي نـوین  «را بخشی از استراتژي امنیت ملی دولت خود نامیده و آن را با عنـوان  

پایه اصلی سیاست داخلی قرار داده است.در تشریح این سیاست، بازسـازي اقتصـاد از   
هـاي   ی، گسترش انرژي پاك، توسعه پـژوهش هاي مل طریق آموزش بهتر، کاهش بدهی

تـرین اصـول عنـوان     علمی و نوسازي سیسـتم بهداشـت و درمـان همگـانی، برجسـته     
ها، براي حفظ نفوذ  اند.اوباما در این سند تاکید کرده است که موفقیت در این عرصه شده

ماسـی و  گویند که تاکید بـر دیپل  آمریکا در جهان حیاتی است.درمقابل منتقدان اوباما می
اي از ضــعف در عرصــه دفــاعی اســت و بیشــتر  هــاي خــارجی نشــانه افــزایش کمــک

هاي وي تاکنون به ناکامی انجامیده است. آنهادر این زمینـه از جملـه بـه ادامـه      سیاست
بست در افغانستان و افزایش  شمالی، بن هاي کره ها و خصومت اعتنائی ها، بی طلبی مبارزه
کنند.باالترین مقام کاخ سـفید   روریستی در آمریکا اشاره میها در مورد عملیات ت نگرانی
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رود؛ اگر چه این حرکـت   گوید که روند حرکت، در مسیر درستی پیش می در پاسخ می
مشـی کارسـازي بـوده     آیـد ولـی آینـده نشـان خواهـد داد کـه خـط        کند بـه نظـر مـی   

هـا و   هـدف جمهوري آمریکا، استراتژي امنیت ملی را بـراي دسـتیابی بـه     است.روساي
سـه منطـق   « گیرنـد.  ها براي ایمن نگه داشتن شهروندان این کشور بـه کـار مـی    اولویت

لیبرالیسم و بین الملل گرائی آمریکائیان معتقدندکه رفاه مردم آمریکـا بـه    ،برتري جوئی
) این سـند  1387،247کاالهان،»(تحصیل اهداف گسترده تردر سطح جهان وابسته است.

هـاي دفـاعی و امنیـت ملـی      هاي دولتـی، سیاسـت   اي بر هزینه اثرهاي عمیق و گسترده
هـاي   دهد و ارزش آمریکا دارد.این سند، موارد استفاده از نیروهاي نظامی را توضیح می

ویـژه در نظـر کشـورهایی را کـه نسـبت بـه        آمریکا و تقویت مشروعیت این کشور بـه 
 52دهد.در سند  ید قرار میهاي آمریکا دیدگاهی همراه با تردید دارند، مورد تاک سیاست
اي استراتژي نوین امنیت ملی آمریکا همچنین تاکید شده است که اگرچه برخـی   صفحه

اوقات استفاده از نیروي نظامی الزم و ضروري است ولی دولت اوباما پیش از پرداختن 
ها و خطرهـاي آن را بـا    هاي دیگر را به کار خواهد گرفت و هزینه به جنگ، تمام گزینه

  ها و خطرهاي عدم استفاده از نیروي نظامی به دقت ارزیابی خواهد کرد. ینههز

  رییس جمهورآمریکا سیاست خارجی اوباما
امنیت و ثبات آمریکـا را بواسـطه  عصـري جدیـد از      ،جو بایدن،اوباما و معاون او 

رهبري آمریکا تجدید و نو می دانند.سیاسـت خـارجی اوبامـا و بایـدن مبتنـی برپایـان       
تـامین   ،دن مسئوالنه جنگ عراق،اتمام جنگ علیه طالبان و القاعـده در افغانسـتان  بخشی

امنیت تسلیحات اتمی و مواد اتمی [بازار] آزاد از دسترس تروریسـت هـا و نـو کـردن     
مجدد دیپلماسی آمریکا براي حمایت از متحدان قـوي وجسـتجو بـراي بدسـت آمـدن      

همچنین درمورد بحران هاي .اهد بودصلحی پایدار در کشمکش اسراییلی وفلسطینی خو
افغانستان وپاکستان اوباما وبایدن برروي منابع آمریکـا در مـورد بزرگتـرین تهدیـدیعنی     
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حیات و فعالیت القاعده و طالبان در افغانسـتان و پاکسـتان مرکزتجدیـد مجددخواهنـد     
و بـر  ،ادکرد. اوباما و بایدن  سطح نیروهاي نظامی را در افغانسـتان افـزایش خواهنـد د   

متحدین در ناتو نیز فشار خواهند آورد تا اقدامی مشابه در جهت افزایش نیروها انجـام  
دهند و منابع بیشتري در راستاي تجدید حیات دوبـاره توسـعه ي اقتصـادي افغانسـتان      
اختصاص خواهند داد. اوباما و بایدن از دولت افغانستان خواهند خواسـت تـا فعالیـت    

مینه کاهش فساد  و قاچاق مواد مخدر انجـام دهـد.دراین منطقـه    بیشتري از جمله در ز
جغرافیائی اوباما و بایدن کمک هاي غیر نظامی به پاکستان را افزایش خواهند داد واین 
کشور رابراي  امنیت درمنطقه مرزي باافغانستان به مسئولیت خواهند گمارد.هرچند کـه  

  ده است.حضورنظامیان آمریکائی درمنطقه پاکستان بیشترش
تهدیـد حملـه    ،در مورد تسلیحات هسـته اي بزرگتـرین خطـر بـراي مـردم امریکـا      

تروریستی بوسیله یک سالح اتمی و گسترش سالح هاي هسته اي در جهـت دسـتیابی   
اوباما از طریـق همکـاري هـر دو حـزب [      .رژیم هاي خطرناك به این تسلیحات است

ـ   ت مـواد و سـالح هـاي هسـته اي     دموکرات و جمهوري خواه] در راستاي تـامین امنی
اوبامادر جریان گذراندن قانونی در راستاي کمـک بـه    .اقدامات زیر را انجام داده است

ایاالت متحده و متحدین براي کشـف و توقـف قاچـاق تسـلیحات کشـتار جمعـی در       
است.او براي مطرح کـردن الیحـه اي قـانونی در    » دیک لیوگر« به سناتور ،سراسر  دنیا

کاهش زرادخانـه هـاي اتمـی در سـطح      ،رندگی در برابر تروریسم هسته ايمورد بازدا
متوسـل شـده   » چـاك هیگـل   « جهان و توقف گسـترش تسـلیحات اتمـی بـه سـناتور     

است.اوباما و بایدن در طول مدت چهارسال اقدام به تامین امنیت تمامی مواد اتمی آزاد 
ذخـایر مـواد هسـته اي     وبدون نظارت خواهند کرد.درحین فعالیت براي ایمـن نمـودن  

اوباما و بایدن براي اتخاذ یک ممنوعیـت جهـانی قابـل تحقـق درمـورد تولیـد        ،موجود
موادمورد استفاده در تسلیحات اتمی مذاکره و گفتگو خواهند کرد. این ممنوعیت سبب 
می شود تا تا تروریسـت نتواننـد مـواد هسـته اي بـازار آزاد را سـرقت یـا خریـداري         
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از طریـق تقویـت نمـودن     ،ایدن در مورد گسترش سالح هـاي هسـته اي  کنند.اوباما و ب
مقصـود اصـلی کنتـرل    « معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی سخت گیري خواهند نمـود. 

کاستن از مخاطره جنگ است. ثبات مستلزم آنست که نیروها وسیاست هـاي  ،تسلیحات
ین بحـران نتوانـد   نظامی چنان باشند که هیچیک با ضربه نخست حتی در ایام وخیم تر

)  از این رو کشورهایی نظیر کره شمالی و 1388،164(دبلیو و آر،»  چیزي تحصیل کند.
ایران که قانون شکنی می کنند بطور خودکار با تحریم هاي قـوي بـین المللـی مواجـه     
شوند. اوباما و بایدن با هدف برقراري دنیایی عاري از تسلیحات هسته اي آن را پیگیري 

د. اوباما و بایدن همواره از یک بازدارندگی قوي متناسب با سالح هاي اتمی خواهند کر
موجود حمایت می کنند. اما آنها گام هاي متعددي در مسیر طوالنی حذف سالح هـاي  
هسته اي خواهند برداشت. آنها توسعه سال ح هاي اتمی جدید را متوقف خواهند کرد، 

ک هاي بالستیک ایاالت متحده و روسیه از به همراه روسیه در راستاي خارج کردن موش
فعالیت خواهند کرد. جستجوي راه حلی براي کـاهش   ،وضعیت هشدار آماده ي پرتاب

روسـیه و اتخـاذ   _چشمگیر در ذخایر تسلیحات اتمی و مواد هسـته اي ایـاالت متحـده   
هدفی براي ایجاد ممنوعیت بر گسترش موشک هاي میان برد ایاالت متحـده و روسـیه   

حوي که این توافق جهانی باشد.اوباما از دیپلماسی قاطع و مسـتقیم و بـدون پـیش    به ن
اکنون زمان آن است که تا در جهت فشار آوردن بر ایران  .با ایران حمایت می کند شرط

هسـته اي پنهـانی شـان، حمایـت از تروریسـم و تهدیـدات        برنامه  براي متوقف کردن
ریکا استفاده شود. اوباما و  بایدن یک انتخاب را از قدرت دیپلماسی آم  اسراییل درباره

و حمایـت از   هسـته اي خـود   به رژیم ایران پیشنهاد خواهند داد. اگـر ایـران از برنامـه   
سرمایه  ،عضویت در سازمان تجارت جهانی  مشوق هایی نظیر،تروریسم دست بردارد 

عرضـه   گذاري اقتصـادي و حرکـت بـه سـمت رابطـه عـادي دیپلماتیـک را  بـه آنهـا         
گـام بعـدي آمریکـا فشـارهاي      ،و اگر ایران رفتارقبلی خود را ادامـه دهـد   .خواهندکرد

آمریکـا همـاهنگی   ،اقتصادي وانزواي سیاسی ایران خواهد بود.دراعمال این سیاست ها 
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خواهنـد داشـت.     تنگاتنگی با متحـدین خـود و اقـدام بـر مبنـاي تمهیـدات احتیـاطی       
راه ایران بهترین گزینه آمریکا براي تحقق شعارهاي جستجوي نوعی توافق فراگیر به هم

داده شده اوباما ودستیابی به قدرت واقعی هژمونی ایاالت متحده آمریکا اسـت.همچنین  
میلیـارد دالري در   150از طریـق سـرمایه گـذاري     ،اوباما براي مـدت ده سـال آینـده   «

قرار خواهد داد و یک نوسازي و جایگزینی انرژي، آمریکا را در مسیر خودکفایی انرژي 
سرمایه گذاري که میلیونها شغل در این مسیر ایجاد خواهد کرد و او ایـاالت متحـده را   

رهبري و تالش  ،بوسیله هدایت کردن مشارکت جدیدي پیرامون مسئله گرم شدن جهان
   )www.pl.po.gov » (براي مبارزه با تغییرات آب و هوایی خواهد نمود.

ماسی آمریکا اوباما و بایدن براي مواجهه با چـالش مشـترك   دررابطه بانوسازي دیپل
اقدام به بازسازي روابط بامتحدین خودخواهند کرد..آمریکا هنگـامی   ،قرن بیست و یکم

قویترین کشور است که بتواند پیشاپیش شرکایی قدرتمند کـار و فعالیـت کنـد. اکنـون،     
یمانـان قـدیمی را تقویـت    زمان دوره جدیدي از از همکاري بین المللی است که هـم پ 

کرده و موجب نوسازي توان و ظرفیت هر یک از آنهابراي مقابله با چالش هاي مشترك 
تغییـرات آب و هـوایی وفقر،نسـل    ،از جمله تروریسم و سالح هـاي هسـته اي   21قرن 

مستقیم و بـدون پـیش شـرط بـا      ،کشی و بیماري، گردد.اوباما و بایدن دیپلماسی قاطع
دنبال خواهند کرد. آنها بر اساس تمهیدات احتیاطی الزم بکار خواهند  تمامی ملت ها را

برد ولی در عین حال نشان می دهند که آمریکا آماده است  پاي میزمذاکره بیاید و مایل 
و اگـر آمریکـا خواهـان آمـدن پـاي میـز مـذاکره         .است در این زمینه پیش قدم باشـد. 

ایی در جهـت رویـارویی بـا مشـکالتی     آنگاه جهان  تمایل بیشتري براي صف آر،است
پشت سر رهبري آمریکا  ،نظیر مبارزه با تروریسم و برنامه هاي اتمی ایران و کره شمالی

اوباما و بایدن در کشمکش اسرائیلی ،خواهد داشت. دررابطه با منازعه اسرائیل وفلسطین
کـرد. آنهـا   و فلسطینی با اولویت دادن به راه حلی دیپلماتیک پیشرفت ایجـاد خواهنـد   

یک دولت یهودي در اسراییل و یـک دولـت    ،براي دستیابی به هدف تشکیل دو دولت
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فلسطینی که در همسایگی هم در صلح و امنیت زنـدگی مـی کننـد، یـک رویکردروبـه      
  به همراه اسرائیلی ها و فلسطینی ها اتخاذ خواهند کرد. ،جلوو حمایتی را

تیک به عنـوان اتخـاذ یـک اولویـت     دررابطه با گسترش حضوروفعالیت هاي دیپلما
اوباما و بایدن بسته شدن کنسولگري هاي آمریکارا متوقـف خواهنـد کـرد و     ،دیپلماسی

شروع به گشایش این کنسولگري ها در گوشه هاو نقاط مشکل دار دنیا بویژه در آفریقا 
خواهند کرد. آنها سرویس خارجی آمریکا را گسترش خواهند داد و به توسـعه قابلیـت   

براي فعالیت نمـودن پیشـاپیش نیـروي نظـامی،      ،ا و ظرفیت هاي مدنی ایاالت متحدهه
اقدام خواهند کرد.همچنین دردستورکاربامبارزه فقرجهانی اوباما و بایدن هدف با کاهش 

بـه میـزان نصـف [سـطح]      ،2015دادن فقر مفرط و گرسنگی را در سراسر دنیا تا سال 
خارجی را براي رسیدن به این هدف افـزایش   خواهند پذیرفت ونیز کمک هاي ،کنونی

خواهند داد. آنها به ضعیف ترین دولت هاي دنیا  براي بوجود آوردن جوامعی سـالم و  
  توسعه بازارها و تولید ثروت کمک خواهند کرد. ،آموزش دیده و براي کاهش فقر

اوباما و بایـدن چهـارچوب مـوثرتري در    ،جستجو براي همکاري هاي جدید درآسیا
یا براي ترویج دادن موافقتنامه هاي دو جانبه، نشست هایی در سطح سران در بعضی آس

و موافقتنامه هایی براي اهـداف خـاص از قبیـل گفتگوهـاي شـش       ،از مواقع و فرصتها
بـی گمـان هیچگونـه شـکی در اندیشـه هـاي       « جانبه با کره شمالی تهیه خواهند کـرد. 

هرچیزي ،ه هم اکنون در کره راه افتـاده اکثریت مردمان این کشور نیست که کشمکشی ک
) آنهـا پیونـدهاي   1387،296(آر،جیمز ام.مـک کورمیـک،   » می تواند باشد به جز جنگ.

قوي با متحدینی نظیر ژاپن، کره جنوبی و استرالیا را حفظ خواهند کرد، بـراي سـاختن   
دهـد،  یک زیرساخت به همراه کشورهاي شرق آسیا که بتواند ثبات و موفقیت را ارتقـا  

فعالیت خواهند کرد و براي اطمینان نسبت به اینکه چین از طریق چهـارچوب قـوانین   
اراك اوباما و جو بایدن با قـدرت از رابطـه   بکار خواهند کرد. ،بین المللی بازي می کند

ایاالت متحده واسراییل، پشتیبانی می کنند و باور دارند که تعهد نخستین و بی چـون و  
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بعنوان قویترین متحـد آمریکـا    ،باید امنیت اسراییل ،در خاور میانهچراي ایاالت متحده 
در منطقه باشد.آنها از این امر پشتیبانی کرده و بیان داشته اند که ایـاالت متحـده هرگـز    

حزب دمکرات درآمریکا به طورکامـل زیرسـیطره   « خود را از اسراییل دور نخواهد کرد.
حزب براي برنامه هاوفعالیت هاي سیاسی یهودیان است.هشت درصداز هزینه هاي این 

توسط یهودیان تامین می شود. پول وشاهرگ حیات سیاسی وکلید موفقیت درانتخابات 
) در طول 1386،114(عنایه،» وبدست آوردن پست هاي حساس وکلیدي درآمریکاست.

ر باراك اوباما قویاً بر حق اسراییل در دفاع از خود د ،2006مدت جنگ لبنان در جوالي 
برابر حمالت حزب اهللا و حمالت موشکی تاکید و ایستادگی کرد.همچنین بانی قطعنامه 

اي در سنا بر علیه مداخله ایران و سوریه در جنگ شد و نیز بر این موضـوع پافشـاري    
نباید براي  ،می کرد که تا زمانی که اسراییل با خطر موشک هاي حزب اهللا مواجه است

رد. او و بایدن قویاً به حـق اسـراییل بـراي محافظـت از     آتش بس تحت فشار قرار بگی
شهروندانش معتقد هستند.باراك اوباما و جو بایدن حمایت مناسبی از پرداخـت کمـک   
هاي خارجی به اسراییل داشته اند. آنها از بسـته کمـک هـاي خـارجی سـالیانه کـه در       

و پشتیبانی کرده و دفاع  ،برگیرنده هر دو نوع کمک نظامی و اقتصادي به اسراییل است
در راستاي اطمینان نسبت به اینکه اولویت هاي وجوه این کمک هاي خارجی مناسـب  
هستند از افزایش بودجه کمک هاي خارجی حمایـت کـرده انـد. آنهـا خواسـتار ادامـه       
همکاري ایاالت متحده با اسراییل در توسعه سامانه هاي دفـاع موشـکی  بـوده انـد.در     

جمهوري خواهان و دموکراتها براي پیشبرد ابتکارات سیاسی مهـم  اوباما با  ،مجلس سنا
افزایش سرمایه و  ،در زمینه ایمن سازي سالح هاي کشتار جمعی و سالح هاي متعارف

وجوه بودجه آمریکا براي منع گسترش سالح اتمی و مقابله با بی ثباتی در کنگو تالش 
ورش بهتر روابـط میـان دسـتگاه    کرده است.رئیس جمهورآمریکا(اوباما)و بایدن براي پر

و ایجـاد وحـدت در سیاسـت خـارجی، یـک گـروه مشـاور از         ،اجرایی و قانونگذاري
گرد خواهند آورد.  ،اعضاي برجسته هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره را
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پست مشاور رئیس جمهور در ستاد کاخ سفیدتاسیس گردید و عمده ترین مسـولیتش  « 
) ایـن  1388،255 ،(وایـل » خط مشی ها وبرنامه هاي حکومتی بـود. ایجاد هماهنگی در 

گروه شامل رهبران هر دو حزب سیاسی در کنگره و نیز ریـیس و اعضـاي عـالی رتبـه     
اطالعات و کمیته هاي تخصصی خواهد بود. این گروه  ،سرویس نظامی، روابط خارجی

ه نظامی، هر مـاه  براي بازبینی اولویت هاي سیاست خارجی و پیشرفت عملکرد درحوز
یکبار یا رییس جمهورمالقـات خواهنـد کـرد، جـداکردن امورسیاسـی ازفعالیـت هـاي        
اطالعاتی رارئیس اطالعات ملی بوسیله اعطاي یک سري مناسبات تعیین شده براي مقام 
ریاست اطالعات ملی،همانند رییس حفاظـت فـدرال ازفشـارهاي سیاسـی دورخواهـد      

پیگیري و ثبات وانسجام وعدم نقصان درسطح باالي جامعه کرد.اوباما و بایدن به دنبال 
 در اطالعاتی آمریکا به عنوان یک حامی سیاسی وسیاستمدارخواهند بود.درحوزه تغییـر 

فرهنگ مخفی کاري اوباما یک مرکز ملی امور طبقه بنـدي نشـده بـراي ایمـن سـاختن      
سیس خواهد کرد.اوباما کارآمد وارزشمند مؤثر،تأ ،مواردغیرمحرمانه و در عین حال عادي

وبایدن درجهت بکارگیري نظرات مردم ازمقام هاي عالی رتبه امنیت ملی براي حضـور  
متناوب در مالقاتهاي مردمی در تاالر شهرها بـراي بحـث و گفتگـو پیرامـون سیاسـت      

  خارجی، تصمیمات سیاست خارجی را بطور مستقیم به مردم منتقل خواهند کرد.

  تی درقبال سیاست خارجی اوبامانیساستراتژي رژیم صهیو
دولت جدید آمریکا، بویژه راهبردهایی  اعالم سیاست هاي اساسی استراتژي جهانی

مختلفی از سوي رژیـم صهیونیسـتی وبـه     که به مناطق بحرانی اشاره دارد، با واکنشهاي
رهبران رژیـم صهیونیسـتی پـیش از     شکل منافقانه و فرصت طلبانی برخورد کرد، چون

ــا ــداري     انتخاب ــان جانب ــوري خواه ــداي جمه ــین کاندی ــک ک ــان م ــکارا از ج ت، آش
اوباما به عنـوان   .میکردند،اماپس ازانتخابات،مواضع رهبران رژیم صهیونیستی تغییر کرد

اعتمـاد کـرد، مطـرح شـد، البتـه رژیـم        یکی از دوستان خوب اسرائیل که میتوان بـه او 
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الی بـا او گفتگوهـاي منسـجمی    صهیونیستی درخالل دیدارهاي اوباما از فلسـطین اشـغ  
در خالل تبلیغـات   .کردند درسطح سیاسی وشخصی داشته اند، اعالم افتخار و مباهات

نخبگان سیاسی و تبلیغاتی این رژیـم،   انتخاباتی آمریکا رژیم صهیونیستی و بخش عمده
جمهوریخواهـان مخفـی    جانبداري و حمایـت خـود را از جـان مـک کـین کاندیـداي      

کاندیـداي دمـوکرات    آشکارا نگرانی ونارضایتی خود را از بـاراك اوبامـا  نساختند. آنها 
دیدگاههاي جنگ طلبانه مک کین براي اسـرائیل بسـیار    طبیعی است که .ابراز میکردند

ایاالت « خوشایند و جذاب بود،زیراتفکرات جان مکین همانندجمی کارترکه معتقد بود:
ل داردکه ازلحاظ اخالقی صـحیح اسـت.   متحده رابطه دوستی گرم وبی نظیري با اسرائی

این رابطه عمیقا با اعتقـادات دینـی مـا سـازگار اسـت ودر جهـت منـافع اسـتراتژیک         
رفاه وسعادت وآینده اسرائیل بـه عنـوان   ،آمریکاست. به همین دلیل ما به امنیت اسرائیل

) 1389،59(جعفري،» سرزمینی که قابلیت زیادي براي هدیه به جهان داردمتعهد هستیم.
داشت تا سیاستها و مواضع بوش درقبال این رژیـم را ادامـه دهـد و در     چون او تمایل

مسائل تاکتیکی چون شهرك سازي یا دیوارحائـل و خـواه مسـائل     تمامی مسائل، خواه
بیت المقدس، مرزها و آوارگان به حمایت مطلق آمریکا  راهبردي و نهایی چون موضوع
رانی اسرائیل درخالل مبارزات انتخاباتی آمریکا صرفا نگ .از رژیم صهیونیستی ادامه دهد

سیاهپوست بودن اوباما و خصومت تاریخی میان یهودیان و سیاهان نبود، بلکه  به خاطر
اوبامـا در   .تغییري بود که او مطرح میکرد این رژیم از اوباما، بدلیل شعار نگرانی اصلی

در هشـت سـال ریاسـت     ش کهتبلیغات خود اظهار میداشت که سیاستی متفاوت از بو
آمریکـا و   جمهوري خود ازآن پیروي کرد و منجربه مشکالت فاجعـه بـاري در داخـل   

   جهان شد، اتخاذ می کند.
پیـروزي رسـید،    پس از اینکه باراك اوباما درانتخابات ریاست جمهوري آمریکا بـه 

ژیم به ر مواضع رهبران اسرائیل دگرگون شد، وسایل تبلیغاتی وشخصیتهاي سیاسی این
پرداختند،  شکل منافقانه و فرصت طلبانهاي به ستایش ازدموکراسی آمریکا و پویایی آن
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دیگـري   با این مضمون که دموکراسی آمریکا به جز نظام دموکراتیـک اسـرائیل، مشـابه   
تاکید کردنـد کـه اوبامـا دوسـت خـوبی بـراي        درمنطقه ندارد! صهیونیستها بر این نکته

 فل تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به آراء سنتی یهودیان آمریکا کهمحا .اسرائیل خواهد بود

 همواره به حزب دموکرات آمریکا درگذشته تعلق میگرفت اشاره کردند و به یـادآوري 

 اظهارات ومواضع اوباما در دیدارش از فلسطین اشـغالی پرداختنـد. آنهـا بـراین نکتـه     

 و مورد اجماع صهیونیستها بسیار تاکیدکردند که مواضع و اظهارات اوباما به اصول ثابت

 نزدیک بود، همچنین در تبلیغات صهیونیستها آمده بود که باراك اوباما مواضعی را اتخاذ

 کرده که درآن به حقوق فلسطینی ها از زاویه منافع اسرائیل نگریسته شده است یـا بـه  

« یـد: موضوع صلح براساس امنیت و رفاه اسرائیل، توجه کرده است.جان کندي مـی گو 
ملی اسرائیل کمک کنـد بایـدروابط اش    آمریکا براي اینکه بتوانداز بهترین راه به امنیت

رابا کشورهاي خاورمیانه حفظ وگسترش دهد تا بتواند با استفاده ازنفوذش مـانع از آن  
  )1389،135(جعفري،» شودکه منافع اساسی اسرائیل نادیده گرفته شود.

 بعنـوان مـدیر  »رام امانوئـل « اوبامـا در انتخـاب  رژیم صهیونیستی از اقـدام بـاراك    

کارکنـان   را به عنـوان رئـیس   رام امانوئل دفترکاخ سفید نیز استقبال کردند. باراك اوباما
دفتررئیس جمهوري و مسئول گـروه نظـارت برانتقـال قـدرت از جمهوریخواهـان بـه       

دارد. او در  تعیین کرد. امانوئل یک یهودي اسـت کـه تابعیـت اسـرائیلی نیـز      دموکراتها
در دهه  ایرگون خدمت کرده و پدرش یکی از رهبران سازمان تروریستی ارتش اسرائیل

عالوه بـراین، امانوئـل    .گذشته، پیش از تاسیس رژیم صهیونیستی بوده است چهل قرن
ازحملـه بـه عـراق حمایـت کـرد و       یکی از تندروهاي حزب دموکرات آمریکاست که

اساسـی بـراي تحقـق اهـداف      ظامی به عنوان یک ابزاراصوال از به کار گرفتن قدرت ن
سیاستمدارراست به حساب میآیـد   امانوئل یک.سیاسی و دیپلماتیک آمریکا، دفاع میکند

ــیس ــاثیر   و بطــور قطــع برمواضــع رئ ــداري از اســرائیل ت ــد در جانب جمهــوري جدی
نخواهـدکرد، او یـک عـرب نیسـت کـه       خواهدگذاشت. او هرگز اسرائیل را فرامـوش 
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رئـیس جمهـوري جدیـد     ف به جاروکشی درکاخ سفید باشـد، او بـازوي اجرایـی   موظ
فرصت  خواهدکرد.این خواهد بود و براجراي سیاستهاي داخلی و خارجی اوباما نظارت

بنیـامین  «و»زیپی لیـونی  «در  طلبی ودورویی درعملکرد رهبران رژیم صهیونیستی، بویژه
دارد.لیـونی گفتـه اسـت کـه      رائیل وجـود دو رقیب اصلی درانتخابات آینده اس» نتانیاهو

چارچوب اجـالس آنـاپولیس    اوباما منطق او را مبنی برمذاکره و گفتگو با فلسطینیها در
طرح صلح نقشه راه خاورمیانه، داراي سه مرحله زمانی با اهـداف  « ونقشه راه، میپذیرد.

نازعـه  معین سیاسی،امنیتی،اقتصادي وبشر دوسـتانه،براي حـل وفصـل جـامع ونهـائی م     
» تـدوین شـده بـود.    2005اسرائیل و فلسطین به محوریت گروه چهـا جانبـه تـا سـال     

فلسطینیها باید بـدون سـقف    این به آن معناست که مذاکرات با  )1389،144(جعفري، 
اجـراي هرنـوع    زمانی مشخص و مرجعیت معین یا اصول روشن ادامه یابـد. همچنـین  

این بنـد از طـرح    .راي بند اول نقشه راه استتوافق نامها با فلسطینی ها مشروط به اج
تاکید میکند و از سوي دیگر زمینـه را   صلح نقشه راه، قبل از هر چیز بر امنیت اسرائیل

فراهم میسازد. لیونی رهبرحزب  براي شعله ور ساختن فتنه و جنگ داخلی در فلسطین
کـرد، زمینـه را   اوبامـا اتخـاذ    کادیما یا مواضع فرصت طلب هایی که در قبـال انتخـاب  
این اظهارات فرصت طلبانه،  هموار نمود تا مطالبات خود را با او مطرح کند. او پس از
را مطـرح نکنـد کـه بنـا بـه       با وقاحت از اوباما درخواست کرد تا راه حلها یا ابتکاراتی

بنیـامین نتانیـاهو رهبرحـزب     .عقیده او، نیاز به حمایت و کمک جامعه بین المللی دارد
رفتار منافقانه و فرصت طلبانه را در برابر اوباما  و رقیب لیونی درانتخابات، همینلیکود 

اینکـه توانسـته در دیـدارش بـا اوبامـا، توجـه رئـیس         اتخاذ کرد. او نیز به نوبه خود از
خود جلـب کنـد، ابـراز مباهـات و      صلح اقتصادي جمهوري جدید آمریکا را به نظریه

است که نظریه صلح اقتصادي او به بهبود وضع اقتصادي  ورافتخار کرد. نتانیاهو براین با
برروي مسائل سیاسی دشوار توجه دارد. بطورساده،  فلسطینی ها قبل از ورود به مناقشه
ندارد و پیش از ورود به مناقشه براي حـل مسـائل    اینکه طرح او به پارامترامنیتی توجه
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کیل دولـت فلسـطینی، تنهـا بـه     آوارگان و تش امنیتی مهمی چون بیت المقدس، مرزها،
صرفنظر از جوانب آشکار و ابعاد تبلیغـاتی پیـروزي    .توجه کرده است پارامتر اقتصادي

رژیم صهیونیستی ازطریق دستگاههاي مطالعـاتی و نظرسـنجی خـود، بـه      باراك اوباما،
  پیروزي باراك اوباما در انتخابات پرداخته است.  بررسی آثار و پیامدهاي

پیامدهاي این تحول برروي دو پرونده درخاورمیانه  رژیم صهیونیستی،براي رهبران 
پیروزي اوباما برفعالیتهاي هسته اي ایران خواهد  اهمیت دارد: پرونده نخست تاثیري که

 .این پیروزي برمنازعه فلسطینی ها با اسرائیل است داشت، و پرونده مهمتر از آن، تاثیر

طرح صـلح عربـی    ین است که احتمال دارد اوبامایکی از نگرانیهاي رژیم صهیونیستی ا
زمـانی کـه مـذاکرات    « را مبناي تحرکات سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه قراردهد.

اعراب واسرائیل به موضوع فلسطینی ها معطوف شد،دیدگاه هاي متفاوت در باره صلح، 
اختري محکوم به مانع وسدي غیرقابل نفوذ تبدیل شد.عرب ها واسرائیلی ها در کرانه ب

» به همزیستی در نواري عرض پنجـاه مایـل بـین رود اردن ودریـاي مدیترانـه هسـتند.      
رژیم صهیونیستی به عنوان یک اقدام پـیش دسـتانه،    ) بدین علت1381،274(کیسینجر، 

پرداخت، تا راه را بـراي تحرکـات احتمـالی     به ستایش وتمجید ازطرح صلح نقشه راه،
جدید آمریکا را ترغیب کنـد تـا    ازد و رئیس جمهوريآمریکا دراین خصوص هموارس

بـدین معنـا کـه مـذاکره      این طرح را مبناي مذاکرات آینده با فسـطینی هـا قـرار دهـد؛    
فلسـطینی هـا و    درچارچوب همان منطق سنتی اسرائیل ادامه یابد؛ یعنی ایـن رژیـم بـا   

جزئیات  وارد کشورهاي عربی به طور جدا مذاکراه و طرف هاي مقابل را بطور گسترده
در  ومسائل معمولی کند، در این رهگذر آنچه را که منطبق با منـافع اوسـت برگزینـد و   

 انتخاب راه حلهاي نهایی خواه با فلسطینی ها و (خواه با کشـورهاي عربـی) و یـا راه   

 حلهاي موردنظر درارتباط با آینده منطقه خاورمیانه، دیدگاههاي خاص این رژیم مورد

در انتخابات ریاست جمهوري  میتوان بین پیروزي باراك اوباما بنابراین .توجه قرار گیرد
اکنون که اسـرائیل عملیـاتی    .آمریکا و حمالت مرگبار اسرائیل به نوار غزه ارتباط یافت
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 صـدها آغاز کرده که در نتیجه تاکنون بیش از در نوار غزه سرب گداخته را تحت عنوان
ه کشته و هزاران نفر دیگر نیز زخمی شده انـد. بـه   این منطق نفر از فلسطینیان ساکن در

رسانه هاي جمعی جهان، جستارها و گمانـه زنـی هـا     موازات انعکاس این حمالت در
اسرائیل در این تهاجم نیز مورد کنکاش قرار گرفته  پیرامون انگیزه و اهداف پیدا و پنهان

ریـاز نگـاه متفـاوت    و تصمیم گیـران دولـت عب   است. به نظر میرسد که نگرانی مقامات
تآلویل خود دست به کار شود و بـا   جانشین بوش در کاخ سفید، موجب شده است تا

طی چهل سال اخیر به غزه،  اتخاذ تدابیري ازجمله شروع یک تهاجم بزرگ و بی سابقه
در عرصه سیاست خارجی  اجازه ندهد تا باراك اوباما و مشاوران او برنامه هاي خود را

دفـاعی اسـرائیل    -سیاسـتهاي امنیتـی   طراحان و یانی دیگربرنامه ریزانمحقق کنند. به ب
امـا نکتـه مهمتـر، تغییـر      .مهندسی کننـد  قصد دارند تا سیاست خارجی کابینه اوباما را

مناقشه اسـرائیل و فلسـطینیها اسـت. از     رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به بحران و
اوباما به مقامـات دولـت حمـاس     باراكهنگامیکه خبر ارسال پیام محرمانه اي از سوي 

بـه دولـت اسـماعیل هنیـه      انتشار یافت، نگرانی اسرائیل از مشروعیت بخشیدن آمریکـا 
نظام دو  اسرائیل از این موضوع واهمه دارد که آمریکاي به رهبري اوباما .فزونی گرفت

ش تـال  دولت در یک سرزمین را به رسمیت بشناسد و از همه سهمگین تر اینکه تمـام 
«   .هاي اسرائیل براي انزواي دولت منتخب فلسطینیان و حماس به یکباره از هم بپاشد

سپتامبر گروهاي فلسطینی را نمـاد تروریسـم معرفـی     11دولت آمریکا درشرایط پس از
کرد از ان پس هجوم ارتش اسرائیل به مناطق فلسطین نشین کرانه بـاختري وشـهرهاي   

به طـور همـه جانبـه شـدت     ،ال، طولکرم وسـایرمناطق بیت جا ،بیت لحم،نابلس،رام اهللا
) دراین رابطه باراك اوباما از دولت یهودي خواسته تـا بـه   1389،174(جعفري، » یافت.

بخشد؛ خواسته هایی که موجب شکاف در بـین دولتمـردان    حمالت خود در غزه پایان
اجم شده است جنگ این رژیم خواستار پایان ته تآلویل شد؛ از یکسو ایهود باراك وزیر

شدید ایهود اولمرت نخست وزیر اسـرائیل   و از سویی پیشنهاد باراك اوباما با مخالفت
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این نیز  .کابینه اسرائیل ایجاد کرد مواجه شده است. اختالف هایی که شکافی بزرگ در
از  .جدیـد آمریکـا اسـت    تاییدي بر نگرانی هاي رهبران اسرائیل از حاکمیت و قـدرت 

آمادگی براي به دست گرفتن  ه مشاوران دولت جدید آمریکا در حالهمین رو در حالیک
غـزه قصـد    قدرت و اجراي برنامه هاي خود هستند، اسرائیل با یورش کـم نظیـري بـه   

سفید  مهندسی و کنترل تغییر سیاست خارجی دولت اوباما را دارد تا ساکنان جدید کاخ
 یرفت توده هاي خاورمیانه و دولتبه ناچار و با توجه به واکنش گسترده اي که انتظار م

ایران علیه سیاستهاي آمریکا اعالم دارند، بار دیگر جانب حمایت از سیاستهاي تآلویـل  
  .در پیش گیرد و از فکر سازش و مشروعیت بخشی حماس بیرون بیاید را

  م موفقیت شعارهاي اقتصادي اوباماعد
مردم برخی از ایالـت هـاي    باراك اوباما که کم و بیش از نارضایتی راي دهندگان و

کشورش در خصوص باال بودن نرخ بیکاري مطلع شده،و به نیمه غربی کشورش سـفر  
کرد تا راي دهندگان و مالیات دهندگان را متقاعد کند که اجراي سیاست هاي اقتصادي 
او به آنها و بهبود شرایط کمک خواهد کرد. شکی نیست کـه ایـن اقـدام اوبامـا کـه در      

و بازدید ازنقاط بحران زده و پرچالش کشور صورت مـی گیـرد.همچنین    لفافه سرکشی
سفر او تالش دیگري براي جلب نظر دموکرات ها در انتخابات سال جـاري اسـت. در   
این ایالت ها راي دهندگان زیادي هستند و بسیاري از آنها مستقل می باشند.و این بدان 

 2012دد اوبامـا در انتخابـات سـال    معنا است که نظر این راي دهندگان در انتخاب مج
بسیار کلیدي و حائز اهمیت است. به این ترتیب دمـوکرات هـا کـه بـه لحـاظ فضـاي       
سیاسی سال بسیار سختی را پیش رو دارند، بسیار زودتر از موعد و در انتخابات کنگره 
 و امثال آن در نوامبر سال جاري به حمایت جناح ها و احزاب مستقل نیاز دارنـد.باراك 

اوباما مدعی است که اقدامات و سیاست هایش با بهبود وضعیت دانشگاه ها و تقویـت  
انرژي هاي پاك در نهایت به بهبود اوضاع خواهد انجامید.این در حـالی اسـت کـه بـا     
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وجود همه این ادعاها، نرخ بیکاري در بعضی از ایالت هـاي آمریکـا بـراي مـاه هـا در      
تعبیر واضح تر، نرخ بیکاري بـه عنـوان مشـهورترین    به « سطح باالیی باقی خواهد ماند.

میلیـون   15درصـد بـوده و اکنـون     9.7شاخص اقتصادي طی سه ماه اخیـر در آمریکـا   
  )  www.pl.po.gov» (آمریکایی بیکار هستند.

نـد  براساس برآورد کاخ سفید، نرخ بیکاري کشور در طول سال جـاري بـیش از چ  
دهم تغییر نخواهد کرد و با توجه به این نکته، پی بردن به نارضایتی راي دهندگان مقیم 

درصد برآورد شده، کار دشواري نیسـت،   11.5ایالتی نظیر ایلی نویز که نرخ بیکاري آن 
میلیـارد   862چرا که این نرخ بیکاري با آنچه پرزیدنت اوباما هنگام تزریق بسته محرك 

داده بود، کامال متفاوت است.کاخ سفید بارها وعـده داده بـود کـه بـا      دالري قول آن را
درصد فراتر نخواهد رفت. بعدها  8تزریق بسته محرك اقتصادي، نرخ بیکاري کشور از 

کارشناسان اقتصادي کاخ سفید چنین توجیه کردند که عمـق بحـران مـالی و اقتصـادي     
به همین خاطر امکان مهار نرخ بیکاري اخیر به مراتب بیشتر از برآوردهاي اولیه بوده و 

  درصد وجود ندارد. 8در سطح 

  باما درتحقق شعارهاي انتخاباتیعدم موفقیت او
اوباما در یک نطقی درشهر پراگ، بر ضرورت خلع سالح هسته اي صـحه گذاشـت. در   
قاهره، خواستار تعاملی نوین با جهان اسالم شد. در اسلو، به رد شکنجه مبـادرت کـرد. وي   

اطعانه از جدایی مسیر خود از سیاست هاي سلفش سخن می گوید و نگاهی کلـی دربـاره   ق
آنچه که می تواند یک سیاست خارجی جدید، منصفانه و همـراه بـا همکـاري باشـد، ارائـه      
کرده است. اما اوباما،همچنان متکی و وابسته به سنت استثناگرایی در امریکاست. به عبـارت  

وري است که از دیرباز خـود را در برابـر قـوانین و واقعیـات     دیگر، او رئیس جمهوري کش
حاکم بر دیگر کشورها، یک استثنا دانسته است. این اسـتثناگرایی سـنتی بـیش از هـر مـورد      
دیگر، در سیاستگذاري دولت امریکا در خصوص افغانستان بروز و نمود یافته است. پس از 
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ایش مجـدد شـمار نظامیـان امریکـایی در     مذاکرات داخلی مفصل، اوباما ماه دسـامبر بـا افـز   
افغانستان موافقت کرد. این اقدام اوباما در مقطعی از زمان صورت گرفت که برخی متغیرهـا  
می بایست او را به سمت و سویی دیگر رهنمون می شدند. نخست این که در پایـان فصـل   

درصـد از  24ود و تنها تابستان، افکار عمومی در امریکا قاطعانه به مخالفت با جنگ گرائیده ب
پرسش شوندگان از اعزام شمار بیشتري از نظامیان به افغانستان حمایت کردنـد. نظرسـنجی   

درصد از مردم ایـن کشـور ارزیـابی     32، تنها 2009ها در افغانستان نیز نشان داد که در سال 
، 2005مثبتی از فعالیت امریکـا در کشورشـان دارنـد و ایـن در حـالی اسـت کـه در سـال         

درصد افغان ها چنین نظـري داشـتند. از سـوي دیگـر، نظرسـنجی از افکـار عمـومی در        68
(نـاتو) از مخالفـت حتـی    "سازمان پیمان آتالنتیـک شـمالی  "کشورهاي هم پیمان امریکا در 

شدیدتر آنان با جنگ نشان داشت و این امر دولت هاي ناتو را به تعیـین چـارچوب زمـانی    
ت. تغییر نظر نخبگان در امریکا و تاکیـد آنـان بـر ضـرورت     براي خروج از افغانستان واداش

آغاز مرحله خروج نظامیان از افغانستان بـه عـالوه ي سـوابق تـاریخی افغانسـتان از دیگـر       
متغیرهایی بودند که اوباما باید به آن توجه می کرد. افغان هـا مردمـی هسـتند کـه در طـول      

جانانه مقاومت کردنـد و شکسـت سیاسـت     تاریخ در برابر یونانیان، انگلیسی ها و روس ها
نیـز بایـد    "جرج بـوش "هاي ستیزه جویانه آمریکا در افغانستان در دوره ریاست جمهوري 

مستثنی نبودن آمریکا را در برابر این اصل، براي دولت اوباما ثابت می کرد. جنگ افغانسـتان  
امریکـا، بـه    رئـیس جمهـوري وقـت    "لیندون جانسـون "نیز همچون جنگ ویتنام در زمان 

تدریج به عنوان معرفه و شاخصه سیاست خارجی دولت اوباما شکل می گیرد و هزینه ها و 
نامحبوب بودن آن، کارآیی دستور کار داخلی رئیس جمهوري امریکا را نیز در معرض خطر 
قرار داده است. به واقع، برنامه هاي داخلـی متعـدد دولـت آمریکـا از قبیـل اشـتغال زایـی،        

اي درمانی و پویایی اقتصادي هزینه اي صدها میلیارد دالري را می طلبد. اما جنگ مراقبت ه
پنتاگون را بدون لحاظ کردن بودجه هسته اي  2010هاي عراق و افغانستان هزینه هاي سال 
  میلیارد دالر رسانده است.630و برخی دیگر از هزینه هاي نظامی، به 
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براي تامین هزینه اولویت هـاي داخلـی اش،   دولت اوباما به رغم نیاز به منابع مالی 
هزینه هاي نظامی را افزایش داده است. در عرصه قانون بین الملـل، دولـت اوبامـا هـم     
زمان با غیرقانونی خواندن شکنجه و پایبندي مجدد به کنوانسیون هاي ژنو، از پایبنـدي  

حال حاضر مجددش به برخی ضوابط پذیرفته شده در جهان سخن گفت. اوباما در عین 
نشده از سیاست انتقال زندانیان به خارج از امریکا براي بازجویی در کشـورهاي دیگـر   
عدول و یا حتی بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند. به عبـارت بهتـر، عملکـرد دولـت     
اوباما با لفاظی هاي خوش آب و رنگ اوباما در سخنرانی هایش مغایرت دارد. اوباما در 

قاهره از دراز کردن دست دوستی به سمت جهان اسالم سخن گفـت،  سخنرانی اش در 
اما اقدامات ارتش امریکا هزاران غیرنظامی مسلمان را به خاك و خون کشـیده اسـت و   
افزون بر این، رئیس جمهوري امریکا حاضر نیست اسرائیل را براي صلح با فلسـطینیان  

از هواپیماهاي بدون سرنشـین و  تحت فشار قرار دهد. سیاست آمریکا در زمینه استفاده 
تیم هاي شبه نظامی براي ترور مخالفان که موردي از نقض قـانون بـین الملـل اسـت،     
مغایر سخنان متکبرانه اوباما درباره اصول در مراسم دریافت جایزه صـلح نوبـل اسـت.    
افزون بر این، عقـب نشـینی دولـت اوبامـا از مخالفـت بـا رهبـران کودتـاي اخیـر در          

تعامل مبتنی بـر احتـرام متقابـل و منـافع و     "پوچی وعده آمریکا را مبنی بر  هندوراس،
مطرح شد، ثابت کرد. بـا ایـن همـه،     "اجالس قاره امریکا"که در  "ارزش هاي مشترك

دولت اوباما می تواند با رویکردهایی حقیقتا متفاوت، نوعی دیگر از اسـتثناگرایی را بـه   
کا به عنوان دومین انتشار دهنده گازهاي گلخانه اي نمایش بگذارد. به عنوان مثال، آمری

میالدي و به 2050جهان پس از چین، می تواند با وعده کاهش انتشار آالینده ها تا سال 
، هـدایت مـذاکرات آب و هـوایی را در    1990درصد میزان آن در سـال هـاي   80میزان 

رگرم شـدن  متخصصان زیست محیطی یکصدا براین نظرندکه بـراي مهـا  « دست بگیرد.
زمین اقدام فوري ضروري است.بدین ترتیب گوشـتزدهاي هشـدار دهنـده متخصصـان     
محیط زیست را سیاستمدارانی بازگو می کنن که اثرگلخانه اي را درمـواردي بـا جنـگ    
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    )1385،201(سیف زاده،  »هسته اي مقایسه کرده اند
دارد، مـی توانـد   امریکا همچنین به عنوان کشوري که بیشترین هزینه هاي نظامی را 

با تعلیق و سپس کاهش بودجه پنتاگون، سایر کشورها را نیز به یک اقدام مشابه ترغیب 
کند. شاید که در قیاس با دولت بوش، عملکرد دولت اوباما از جمله در زمینه ممنوعیت 
شکنجه و برچیدن پایگاه هاي دفاع موشکی در اروپا، مطلوب تر باشد، اما تصـمیم وي  

نیرو در افغانستان، کشیدن دامنه جنگ به پاکستان و دخالت نظامی در یمـن،  به افزایش 
از جمله سیاست هایی است که سطح مقبولیت عملکردش را کاهش می دهـد.همچنین  
تعطیلی گوانتانامو شاید جزو اولین اقداماتی بود که با روي کار آمدن اوبامـا در دسـتور   

یاالت متحده آمریکا، وجهه شکسـته خـورده   کار قرار گرفت تا مبتنی بر تاکتیک جدید ا
زمان بوش با رویکردي حقوق بشري بازسازي شود. اذعان اخیر اوباما به شکست عملی 

دقیقا با توجه به همین  2010در این میدان و پس گرفتن وعده بستن گوانتانامو تا ژانویه 
  معناست که اهمیت دوچندان پیدا می کند.

میت جمهوري خواهان با بهانه هاي واهـی بـه   لشگرکشی بوش طی سال هاي حاک
افغانستان و عراق در عین اینکه به شکست انجامید و اهداف مطلـوب را فـراهم نکـرد،    
حواشی هم بر جاي گذاشت که انزجار روزافزون جهانی را موجب می شـد. از جملـه   

) 2009مـه   21این حواشی گوانتانامو و ابوغریب بود.اوباما در اردیبهشت مـاه امسـال (  
طی سخنانی از آسیبی که گوانتانامو به جایگاه آمریکا رسانده و می رساند، سخن گفـت  

مجلـه نشـنال   »« گوانتانامو امنیـت ملـی آمریکـا را تضـعیف مـی کنـد.      «و تصریح کرد: 
او وجود ایـن بازداشـتگاه بـیش از تعـداد زنـدانیان داخـل آن در       »  3ص،2009ریوریو،

سخنان اوباما در واقع اعتراف روشنی بود به »د کرد.سراسر جهان تروریست ایجاد خواه
فضاي منفی اي که در افکار عمومی علیه سیاست هـاي ایـاالت متحـده آمریکـا شـکل      

در ادبیات سـردمداران ایـاالت متحـده آمریکـا تعریـف       "تروریست"گرفته است. واژه 
واقع با در  "هر کس که با ما نیست، بر ماست."روشنی دارد. بوش سال ها پیش گفت 
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این تعریف سخن گفتن از ایجاد تروریست به واسطه سیاست هایی کـه در راه انـدازي   
گوانتانامو هم بروز پیدا می کند، اعترافی بود از سوي اوباما به رواج جهانی اندیشه ضد 

حمله به افغانستان به بهانه از میان برداشتن طالبان آغاز شد، امـا آمریکـا   .آمریکایی است
البان توفیقی نیافت. حمله به عراق هم به بهانـه تسـلیحات هسـته اي کلیـد     در کنترل ط

خورد؛ تسلیحاتی که هیچ گاه پیدا نشدند. ناکامی هاي آمریکا در توجیه عملکـرد خـود   
در عین سیاست هاي برتري جویانه سردمداران آن فضاي نامناسبی را در افکار عمومی 

کاخ سفید را تحویل گرفتنـد تـا بـر پاشـنه      فراهم آورد.در این فضا بود که دموکرات ها
استراتژي ثابت آمریکا، تاکتیکی از جنس دیگر تعریف کننـد. تاکتیـک جدیـد، رویکـرد     
حقوق بشري و انسان دوستانه و نفی و نقد روند خصمانه گذشته بود. تاکتیکی که مـی  

ر همین بایست بازسازي وجهه جهانی آمریکا را به دنبال می داشت. جایزه صلح نوبل د
راستا به اوباما تعلق گرفت. رییس جمهور جدیـد آمریکـا وعـده داد گوانتانـامو را هـم      
تعطیل خواهد کرد.گذشت زمان نشان داد او چندان توفیقی در این راستا نیافتـه اسـت.   

مشاور ارشد حقوقی اوباما با اعتراف کاخ سفید به عدم  "گریگوري کریگ"چندي پیش 
گوانتانامو از سمت خود استعفا داد تا سومین مشـاور اوبامـا   موفقیت در تعطیلی زندان 

کند.در عین حـال در تـازه تـرین     باشد که ظرف چند ماه اخیر از مسوولیتش استعفا می
را پـس گرفـت. او    2010اظهارنظر اوباما نیز رسما وعده بسته شدن گوانتانامو تا ژانویه 

کا از مشکل بسته شدن گوانتانامو طی سخنانی در مصاحبه با شبکه هاي تلویزیونی آمری
اعتـراف بـه   »گوانتانامو در موعـد مقـرر بسـته نمـی شـود.     «سخن گفت و تصریح کرد: 

شکست در گوانتانامو شاید از آن رو اهمیت دو چندان دارد که اوباما در اولین سـخنان  
شدن خود بعد از پیروزي، آن را مورد توجه قرار داده بود و در واقع به این ترتیب بسته 

گوانتانامو به نوعی نماد براي مقابله اوباما با سیاست هاي گذشته و حرکـت بـه سـمت    
صلح بدل شده بود.شکست اوباما در این راستا در واقع به جهت بسـتگی کامـل آن بـه    
تاکتیک احیاکننده اي که دموکرات ها برگزیده بودند و نیز ناکامی هایی از این دست به 
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هد شد و طبیعی اسـت کـه تـواتر شکسـت در تاکتیـک،      شکست در تاکتیک منجر خوا
شکست استراتژیک ایاالت متحده را به دنبال داشته باشد که برآیند آن همان ایجاد زمینه 

  هاي تغییر جایگاه آمریکا در مناسبات جهانی است.

 نتیجه گیري

سیاست خارجی دولت اوباما در حال حاضر بیشتر بر روي مسائل مهمـی همچـون   
دن عقب ماندگی هاي اقتصادي آمریکـا، تاکیـد بیشـتر بـر اهمیـت تجـارت و       باز گردان

بازارهاي باز، به کرسی نشاندن رهبري ایاالت متحده در اقتصاد جهانی و کمک به رشد 
سریع تر کشورهاي در حال توسعه است. از سویی دولت اوباما هنـوز نتوانسـته اسـت    

ظـامی و سیاسـی و ایـدئولوژیک ایـاالت     اهرم اقتصادي آمریکا را با اهرم هاي امنیتی، ن
متحده همگون سازد. در این مقطع آمریکـا از نظـر نظـامی قـدرت منحصـر بـه فـردي        
بحساب می آید. و قدرتی وجود ندارد که با رویکردي خصمانه آمریکا را تهدید نظامی 
کند. بدین ترتیب در جهان امروز کشورها شاهد فاز نوینی از سیاست خـارجی آمریکـا   

د که در آن دولت اوباما در عرصه اي گسترده تر به ترسیم نظم هژمونیک سیاسی، هستن
  اقتصادي، نظامی می پردازد. 

در این راستا سیاستهاي تجارت آزاد، ثبات پولی، توسعه اقتصادي و همکاري هـاي  
بین المللی مرتبط با آنها مورد حمایت آمریکا قرار می گیرند. آمریکـا همچنـان دارنـده    

دترین واحد پولی، باالترین میزان سرمایه، بیشترین بازیگران تجاري و بزرگترین قدرتمن
بازار جهان است. که با ارتباطات تجاري خود با کشورچین توانسته است بخش مهمـی  

   ازمشکالت اقتصادي آمریکا را برطرف نماید.
ري روابـط  دراین رابطه اندیشه هاي لیبرالیسم در امریکااستدالل می نمایند که برقـرا 

تجاري با چین باعث افزایش منافع اقتصادي امریکا می شود. این روابط بازارهاي چین 
را به روي امریکا باز می کند، چیزي که احتماالً به تنهایی، بزرگترین بازار جهانی بـراي  
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صادرات کاالهاي صنعتی به کشاورزي و خدماتی آمریکاست. بنابر این اقتصاد باز و پر 
رصت سرمایه گذاري و صادرات عمده اي بـراي شـرکت هـاي امریکـایی     رونق چین ف

فراهم خواهد کرد. بنظر می رسد دیپلماسی آقاي اوباما به سمتی سوق داده شده اسـت  
که امریکا به ناچارادغام چین در تجارت جهانی را افزایش داده است. هرچند که آمریکا 

زش قطب هاي اقتصـادي،رقیبانی  بدلیل پیامدهاي شوك اقتصادي یک دهه گذشته با خی
ــر      ــر،برزیل و دیگ ــتان، ترکیه،مص ــا، هندوس ــیه،اتحادیه اروپ ــون چین،ژاپن،روس همچ
کشورهاي توسعه یافته مواجهه شده است. که امکان دارد در آینـده اي نـه چنـدان دور    
اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا را به چالش بکشاند. که قاعدتا در جهـانی کـه در آن   

د جریان دارد، کشوري مثل آمریکـا کـه بزرگتـرین اقتصـاد بـین الملـل را در       اقتصاد آزا
اختیار دارد، بعید به نظر میرسد که بیشترین بهره برداریها را نصیب خـود نکنـد. اکنـون    
دولت اوباما با اهداف کلی تري که استراتژي اقتصادي آمریکا را در عرصه بین المللـی  

  جی خود قرار داده است. تقویت کند در محور اصلی سیاست خار
روند کنونی سیاست هاي حزب دموکرات و دولت اوباما بیشتر معطوف بـه کنتـرل   
چالش هاي داخلی آمریکا هدایت شده است. چرا که اوباما نیازمند متقاعد کردن اعضاء 

سیاست مداران و افراد با نفوذ حزب جمهوري خـواه و افکـار عمـومی ایـاالت      ،کنگره
مجددا در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا پیروز  2012واند در سال متحده است تا بت

  و وارد کاخ سفید گردد.
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