
 الملل نامۀ ایرانی سیاست بینپژوهش

 1400بهار و تابستان  ،2، شماره  9 سال 

 275-243 صفحات:

Iranian Research Letter of International Politics 

Vol. 9, Issue. 2, Spring & Summer 2021 

Pages: 243-275  

Doi: 10.22067/irlip.2021.21431.0 

 

  

 پژوهشی نوع مقاله: 

 ن یالت یکا یدولت اوباما در آمر  کی بوروکرات یخارج استیس
یمان ، 1یضی سیروس ف  2هادی ا لمی فر

یافت: یخ در یخ پذیرش: ؛     1399/ 10/02 تار  11/1399/ 01تار

 

 چکیده
لاات اوبامااا در آمریکااای الیااین اساات. ایاان مقالااه در پاای دو  یکرد سیاست خارج ملع  یبررس   هدف مقاله حاضر،

 و ،هارفتار در سیاست خارجی دولت باااراک اوبامااا کاادام عواماال، مؤلفااه  یبه این پرسو است که مب ا  اوییپاسخ
کااه سیاساات خااارجی دولاات باااراک اوبامااا در  رسیدد اسااتجه ید به این نتمعیارها بودد است. مقاله در بررسی خو

ب در چااارچو یباار همکاااریو مبت  ،انهی جوارایااا  دمااوکرات، ناارم، صاالحمکرد ییبع رویکاارد نبااهآمریکااای الیااین 
م طقااه و ها در اوباما و دموکراتی ش اخت رفتار سیاس  نیازم د، بودد است. بررسی فرضیه  تیلیبرالیس  ییاراالمللبین

ااارفتن سیاساات  بااا درپاایو  . اوبامادانایاالت متردد یأثیر اذاشتهی  ج ربررسی رویدادهایی است که بر سیاست خا
 ۀآمریکااای الیااین، شاایو بااایبع آ  لیبرالی و روی آورد  به همکاری با جها  و بااه  اراییالمللیغییر در چارچوب بین

بر ساااختارهای ی که یأثیر عمیق و متفاوی  درپیو ارفته استالیین  آمریکای    در مورد ها  در اعمال سیاسترا    اوییمتف 
کوبااا مااورد در  یراهباارد  سیاساات یوا  در یغییرها را مین یفاوتی یراز مهم م طقه اذاشت. یکیسیاسی و اقتصادی 
شااد.  کشور این در برابر جویانهمسالمت خاذ دیداادای  سبن  دانست که سرانجام  دشم یو    درایریپس از هفتاد سال  

یوا  بااه میا  میرا پذیرفت که ازآ یین آمریکای ال  مهاجرا  م طقهی از  در اام بعد، دولت اوباما شایستگا  و نخبگان
و سااپس بااه او  پیشااینهای نظااری سازی در دولت اوباما ابتدا به نگرش ی د یصمیمابرپذیرش دانشجویا  اشارد کرد.  

 یجلی یافت. ،که بازیاب آ  در راهبرد یغییر شودمی مربوط پردازا  ح ب دموکرات های نظریهدیدااد
 ها، سیاست خارجین، اوباما، یغییر، دموکراتآمریکای الیی :واژگان کلیدی
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Bureaucratic Foreign Policy of Obama's Administration in 

Latin America  
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Abstract 

The current study examines the Obama administration’s foreign policy in Latin America. 

The research investigates the factors, components, and criteria of the Obama 

administration's foreign policy in the region. The study hypothesizes that the Obama 

administration’s Latin America foreign policy falls within the liberal internationalist 

ideology. Obama’s engagement diplomacy had a profound and different impact on the 

region's political and economic structures. For example, a strategic shift in relations with 

Cuba after 70 years of conflict made the US a positive image. In the next step, the Obama 

administration accepted immigrants from Latin America based on selecting candidates and 

elites, mainly from the students. The decision-making process in the Obama administration 

comes first to his former theoretical attitudes and then back to the views of Democratic 

Party theorists, whose reflection was reflected in the change strategy. 
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 مقدمه

بررساای و  در دولت باراک اوبامااا  را  آمریکای الیین    در مورد ت متردد  ایاال   ی سیاست خارج  ، مقاله این 
ایاالت متردد در آمریکای   اونااو  های . عملکرد سیاست خارجی و رفتارهای دولت ت یبیین کردد اس 

  جمهااور  ااو  بااودد اساات. رؤسااای های اوناا مختلف با مؤلفااه   ی رویدادها   دربردارندۀ الیین، مت وع و  
ی  یا ابتکار جدیااد  اند پیو ارفته در را    پیشین مشی دولت  یا استمرار خط   اا رات خواد یا دموک جمهوری اا 
مان ااد اعااالم    ، م طقااه این  جمهور در   اند. برخی اقدامات رؤسای م طقه اعمال و اعالم کردد  ر مورد د  را 

ر  ب ااابراین، د  ؛ انااد ساااز بودد راهبااردی و یاریخ  ، 4ریگا  و  3، کاریر 2، یا اقدامات روزولت 1دکترین مونرو 
شااوند.  فرد ارزیااابی می سیاساات خااارجی، ایاان نااوع اقاادامات م رصااربه   هااای پ وهو ها و  بررساای 

الیااین بساایار پیچیاادد و    ی ایاالت متراادد در آمریکااا   ی ج ر سیاست خا  ی خ و روندها ی، یار رفته هم روی 
  و  ، از مداخلااه نظااامی یااا اقتصااادی، سیاساای  ی های متفاوی بودد و عرصه   اونااو  های  یرکیبی از مؤلفه 

  رد را درباار کشورهای ایاان حااوزد و ااااهی کاال نیمکاا   ۀ یبع آ  ااهی هم شود که به فره گی را شامل می 
  ی و بیشتر یرکیباا   دادد جهت    یغییر   سو، این به   1990  و   1980از دهه    یادشدد ت مداخالت  ی ایرد. ماه می 

اما باارای ایاان  دولت باراک اوب  برا ید    از دالیل   ی ک ی   نرم بودد است. اقدامات  از  ع اصری  دربردارندۀ و 
در    ، خااواد وکرات و جمهوری هااای دماا دولت   بیشتر اذشته است.    ی ها مقاله، متفاوت بود  آ  با دولت 

  اند. ب یااا  داری داشااته بااا م طااق ساارمایه   هماه گ   ی جویانه و م اسبای م طقه دیدااهی سلطه   مورد این 
از وضعیت فکری و نظااری   ی یواند درک م اسب است که می متمرک   اسی دولت اوباما  مقاله، بر رفتار سی 

  بوروکراساای   ه یاا نظر   ، یت باراک اوبامااا با یوجه به شخص  ، برل  ی ها ارائه دهد. چارچوب نظر دموکرات 
حرکاات کااردد و    ساختار فکری خااود و حاا ب متبااوعو،  پایۀ رسد اوباما بیشتر بر نظر می است، زیرا به 

 . هماه گ ک د خود را با آ     ی مشی سیاس خط   کردد است یالش 
براباار در  سیاست خارجی دولت اوباما»به این پرسو است که  اویی پاسخ  ی در پ،  حاضرمقاله  

، پرسااو  . ایاانااساات   بااودد  ارایانااهیااا مدارا  انهجویسااتی د   حاادهای آمریکای الیین، یاچهونی دارا
»چااه  اایاان سیاساات چااه بااودد اساات؟  یهاو مؤلفااه  ی مبان»در پی دارد   نی   را    ی های دیگرپرسو
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مشاای خط، »وجود داردا  نیش یپ  یهادولت و دولت   نیا  است یس  نیب  یی های دو ناهمان  هایهمان د
چقاادر  ،های دموکراییااکمعیارهای حقوق بشر و ارزش  پایۀارایا  بررفتار نیمکرد  یات  ح ب دموکرا

ایاااالت متراادد   راهبااردیفره ااگ  چیست و چه یأثیری باار    ی اراینیمکرد»  ا،موردیوجه بودد است؟
 ااست؟ داشته

سیاست خارجی ایاالت متردد در دولت »   که  مقاله این است   ۀپرسو اصلی، فرضی  با یوجه به
باار رفتااار ناارم، ی ارایااا  دمااوکرات، مبت کاارد نیمکردی یبع روآمریکای الیین به  در مورد اوباما    باراک
موضوع مک یک و مهاجرا ، کوبا، به  ه،  یفرض این    ی بررس   . دراو همکاری بودد است   ،جویانهصلح

از   ی  اا یدیاادااهی یبیاساات  و یالش شاادد    شددو پرو یوجه    ،برزیل  ن، شیلی،یآر انت   وئال،ا، ونبیکلم
 روابط دوجانبه ارائه و یرلیل شود.

 

 پیشینه پژوهش. 1

بیشااتر   ،معروف   یهاادبیات سیاست خارجی و روابط ایاالت متردد با آمریکای ج وبی در دانشگاد
در است کااه    ی بررس قابل  یمورد   ی مطالعات دانشگاه  یا در  ،لیسانس، دکترافوق  یهادر قالن رساله

 شدد است.مطرح پ وهو موضوع سه مورد اخیر و مریبط با ادامه، 
دکتاارای خااود بااا ع ااوا   ۀدر رسال 2015 سال ایتالیا در لوئیس در رم از دانشگاد فازکون   مانوئل

و یااک بااه بخاا  هایلدر فصاا  ا1متردد در آمریکااای الیااین  چالشااگرا    ایاالت  ی سیاست خارج »
چالو  ،آ   هایلو فص و در بخو دوم  کرددهای ایاالت متردد اشارد دکترین بوش و اوباما و چالو

 هایلدر بخااو دوم و فصاا   این نویس دد  را واکاوی کردد است.بین کوبا و ون وئال با ایاالت متردد  
. مسائل کردد است اشارد    دقیق  ایاونهله نفت در م طقه بهئبا و ون وئال و مس به آی دد روابط با کو  ،آ  

فهاام یغییاارات   ،رسااالهایاان  هدف    رساله است.  هایلیجاری نی  از فص  ریاذامهاجرت و سیاست 
ارایی اساات. مااوج چااپ   دوآمریکااای الیااین پااس از ور  در مااورد ایاالت متراادد    ی سیاست خارج 

 ،کای الیینمسائل آمری همۀد در رکه ضرورت دااست دانسته  هایی ع از موضو ی نویس دد، کوبا را یک
 .(Falcone, 2015: 5-190) و بررسی شودلراظ دشم ی یاریخی با ایاالت متردد، مطالعه به

________________________________________________________________ 
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مک یااک و »بااا ع ااوا   شارسااالهدر  2010در سااال    ،ایاا فرن یکال  ری دانشگاد مونت  از   رزگا  لر فائ
ک و یاریخ کلی روابط دو کشور مک یاا   ا،1عالقها  نظامی بی یجاری، مترد  یایاالت متردد  شرکا

. ایاان کااردد اساات  را بررساای ر روابااط دوجانبااه باا مربوط به نفتااا و یااأثیر آ   مسائلایاالت متردد و 
بااودد ایاان    نویساا دۀ پاا وهو یادشاادد  صلی ا  له نفتا دارد. پرسوئمس   یخصصی بهی  نگاه  پ وهو،
 لراظ بااهروابط عمیااق بااین دو کشااور، چاارا ایاان دو کشااور نفتا و ایجاد   با یوجه به پیما  »است که  

ی دو کشااور نظااامی باارا  یاند و رسید  به همکاراز هم فاصله ارفته  حدقتصادی و اجتماعی یااینا
م بااع و کااه  ایاارد  جااه می ینت  یموانع همکار  رد  از برشم  پس  سرانجام  نویس ددا  دشوار شدد است؟

مان ااد   ی و یهدیدهای مشااترک   ی مسائل خارج   ،دو کشور  در روابط  داراونی اصلی برای ایجاد    ۀ انگی 
های جهانی یا شوروی سابق نیست، بلکااه ریشااه در داخاال کشااور مک یااک و سیاساات   یهاج گ

 .(Garza, 2010: 50)لی آ  کشور دارد داخ 
ع ااوا    بااا  رساااله دکتاارای خااوددر    2014  سااال  در  ،ل ااد    ین ماااریکااوئ   از دانشگاد    ففرز یت

اوباما بااا  وابط دولت ر ا،2اوباما یدورد یصددر الیین  یت متردد در آمریکاایاال  ی سیاست خارج »
ها و اقاادامات بیشااتر باار سیاساات   و  را بررسی کااردد  رله مواد مخدئو مس   ،ا، ون وئالیمک یک، کلمب

کیااد داشااته اساات آمریکااای الیااین  در مورد دولت اوباما   موضااوع پااس از بررساای  ،رسااالهایاان . یأ
ییاارات در سیاساات و یغ ،مااوردی کوبااا، کلمبیااا ۀمطالعبه  ، مونی اقتصادیو ه  ،ایدئولو ی، ام یت 

رو روبااهدربااارد م طقااه    های شاا اختی اذارا  کشااور بااا مراادودیت خارجی اوباما و ای که سیاست 
در اوبامااا    هایجهت در سیاساات یرین یغییر  مهمبر این نظر است که  . او  هست د، یوجه داشته است 
 ،کوبااا مورد در  . این سیاست در مقایسه با سیاست ان وای بوش بودد است این م طقه به کوبا مربوط  

 .(Pfefferle, 2014: 5-10) آیدشمار می بهداراونی آشکاری 
های های آمریکااا و اروپااا، بساایاری از دانشااگاداستردد در دانشگاد  هایپ وهو  یابل غ ادر مق

باارخالف »نویسااد   می   بااارد دراین  ن تیکنرآرز   ای کهاونه؛ بهدارند  ی وضعیت متفاوی  ،آمریکای الیین
شاادت از کشورهای اروپااای غرباای شاااهدیم، اطالعااات به  یایاالت متردد و بسیار  آنچه در مورد 

دست الملل در آمریکای الیین وجود دارد. بهروابط بین پ وهشی دربارد وضع و حال حوزد   یمردود
________________________________________________________________ 

1. The US and Mexico: Trading Partners, Reluctant Military Allies 

2. US Foreign Policy in Latin America under The Obama Administration 
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کاااری، نگااه ای از پ ها  آمی د   سبن زیادی بهاین رشته یا اندازد    هایداراونی جامعی از    داد  یصویر
ه شااوند، بین اذاشتهای دانشوری به ای که زیر ذرد میلی بسیاری از کانو  و بی   ،وابق کاملنداشتن س

که در آمریکااای الیااین، علااوم است جه ارفته ینت . او(Tickner, 2011: 90)کار بسیار دشواری است 
 .هست د اتثبضعیف و بی  ،المللسیاسی و روابط بین

ارسی انجام نشدد و فحوزد به زبا     این  چ دانی در  هایوپ وهدهد،  نشا  میها  پ وهو  ۀ ی شی پ   یبررس 
دهاد ها نشاا  می. بررسیبارد وجود دارد دراینیخصصی دانشگاهی    هایهر مجل پ وهشی د  ۀمقالچ د    ی ها
کمتار  ی دیگارهایهرا ، دانشگاد  ج  دانشکدد حقوق و علوم سیاسی و دانشکدد مطالعات جها  دانشگادکه  

رسااله باا ع اوا    کیا ج   شادد باهثبت   یهارسااله  ا یا در م  .اند یوجه داشتهی الیین  آمریکا  هایبه موضوع
ا کاه در 1999-2017  ن؛ ی الیا   یکاایمترادد در آمر  االتیا با ا   نی چ  یرقابت راهبرد   یسازوکارها  ی»بررس 

اثار دیگاری  نوشته شادد اسات، یثان زاددفی هرام س مشهد یوسط ب  یارشد دانشگاد فردوس   یمقطع کارش اس 
 ،ارشد هست د  یسایت دانشگاد یهرا  که همگی مربوط به مقطع کارش اس   ۀع وا  رسال  48از  شود.  نمیدیدد  

جااری   هایمربوط باه موضاوع  ،مورد   20و دین و    ،سی ما، فره گ  ادبیات،  هایمورد مربوط به موضوع  28
اثاری ثبات نشادد اسات   . در مقطع دکترا در سایت اند بودد  و کوبا  ،، کلمبیاییمان د ون وئال، برزیل، همگرا

(ut.ac.ir, 2019)شرح زیر است بهدانشگاد یهرا   ر سایت موجود د  هایپ وهوحال، فهرستی از . بااین 
 11یطبیقی راهبرد ایاالت متردد آمریکا در آمریکای الیین و خاورمیانه پااس از حادثااه   ۀمطالع  •

لعات آمریکااای الیااین، کارش اساای )مطالعه موردی کلمبیا و عراق(، مطالعات آمریکا، مطاسپتامبر  
 ؛(Sadat Mousavi, 2015) 1394شهریور  ،موسویبهار سادات ،ارشد ناپیوسته

مطالعات آمریکا، مطالعااات   ،همگرایی در آمریکای الیین و یأثیر آ  بر رابطه با ایاالت متردد  •
 .(Taqavi 2012) 1391بهمن  ،العابدین یقویی ارشد ناپیوسته، زینآمریکای الیین، کارش اس

اند؛ داشته این م طقه یوجه  موردی  مطالعۀ  بهپ وهشی  اعلمی   هایهنشریبرخی  در  نی     هایی مقاله
 زیر را نام برد  هایهیوا  مقالمی  ،ع وا  مثالبه

کااای الیااین، ( و اسااترش رادیکالیساام در آمری2008-2001سیاساات خااارجی بااوش ) •
 ؛(Sajadpour & Doniajou, 2010) 1398، پایی  ت فصلنام  آفاق  منیسیدمرمدکاظم سجادپور، 

 الملل، الهام رسولی های روابط بینیکای الیین براساس نظریهدر آمر  یی ارایرلیل روند م طقه  •
 ؛(Rasouli Saniabadi, 2014) 1393های راهبردی سیاست، پایی  آبادی، فصل امه پ وهوثانی 
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زادد. اوم یا یغییر؟ وحید آرایی و مصطفی حسااینسیاست خارجی اوباما در آمریکای الیین  ید  •
 ؛(Araee & Hosseinzadeh, 2013) 1392، پایی  فصلنام  سیاست خارج 

الیین و نقو و جایگاد   یالمللی آمریکاتین همایو بینس مقاالت نخمجموعه»کتابی با ع وا     •
 1385جااه ایاارا  در سااال خارامااور  ت  رهمایو در وزا  ریپس از برا ا  االمللبین  آ  در آی دد نظام

 یساام خااوداردا  در آمریکااایالسیسو  یالگااو»  ۀازجمله مقال  ،آ    هایهم تشر شد که برخی از مقال
به رفتار سیاست خارجی ایاااالت متراادد اشااارد   ییا،ا  آمریکارکانومرافظه  یفرارو  شی الیین  چال

 .(Pourpashang, 2008)دارد 
 

 پژوهش نظری  . چارچوب2

 هایهیوا  از نظریاا آمریکای الیین می مورد    درایاالت متردد    ی سیاست خارج موضوع    برای بررسی 
، نااوع نگاارش بااه رونااد سیاساات هاپ وهوبه نوع  شدد  نوع نظریه انتخاببهرد جست که    پرشماری

م طقااه آمریکااای الیااین و   ی ام نظامتقاباال روناادهای سیاسی   ایاونااهو به  ،ایاالت متردد  ی ج رخا
 ۀنظریاا  از، اوبامااا ی یوجااه بااه نااوع رفتااار سیاساا   با  در این پ وهو،  .ارد دبستگی    ارزیابی پ وهشگر

حکوماات  یت ساااختاریاا این نظریه، ابتاادا یوجااه بااه ماها ی و  . دلیل  ایمبهرد بردد  ا1روکراسی وب»
یااک سلسااله یعااامالت   دردر آ ،    ی سیاست خارج   یسازایاالت متردد است که روندهای یصمیم

نی  بااا نگاارش بااه  ابوروکراسی » ۀایرد و نظریداری آ  شکل می های اها و خروجی یدرونی با ورود
با یوجااه بااه   هنظریاین  .  رودکار می بهسیاسی یا فردی  اایری ساختار اداریماهیت و ساختار یصمیم

یااوا  است که می   یی هاریهیرین نظیکی از م اسن ،  دولتو  یهاوکرات شخصیت اوباما و یرکین یک
 نظریااه  یاالت متردد با آمریکای الیین بااه آ  اساات اد کاارد کااه ایاان درروابط و نسبت ا  برای بررسی 

 یهااامراین و مقررات است. هرااد پایگادسلسله ،بوروکراسی  پایۀشود. نی  دیدد می   انتخاب عقالنی 
اشد و مقررایاای باار آ  حاااکم باشااد، مروری از اقتدار یوزیع شدد ب پیرامو   ،موجود در یک سازما  

 ییااکزمااانی بوروکرا ی،سااازما  رساام .(Pasha, 2001: 83)نام د روکراسی می را بو ساختاریچ ین 
 یی هااااز وی ای  یع اای  ؛هااای عقالنیاات را یجربااه کااردد باشااددر عین استردای، مالک  شود کهمی 

________________________________________________________________ 

1. Bureaucracy 
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مثابااه ی و اثربخشاای سااازما  را بهکارای ،ها در ساماندهی یک سازما  باشد که یوجه به آ    ربرخوردا
 .(Pasha, 2001: 94)اف ایو دهد  ،ح یعادل سازما  های سطک  ددیعیین

 صااورت اینبه  بوروکراساای ها و ساختار  آل بوروکراتییپ ایدد  ،نظریه بوروکراسی ماکس وبر  در
حقااوق و کااه    ی که از مالکیت ادارد و وسایل جدا هست د و در قالن پایگاد مشخصاا   اندیعریف شدد

و   ،معیارهای غیرشخصی شایستگی، استخدام، اریقااا  ایۀپ بر  ایرند ومی دارند، قرار    ایوی د   ی پرداخت
یقساایم ریااک  یاب د که هسازما  می   ترهایی ها در قالن دففایر بوروکراتو د  هاد شوند. ادارمی   اخراج

فرض بوروکراسی یوشوند. پیکپارچه می   ،اداری  نظامدر قالن یک    مشخصی دارند وکارکرد  و  کار  
 .(Hedayati, 2018: 13ماند )دور ب هاارزش بر سرامعه ج  استردۀهای که از کشمکو این است 

کاربست ماادیریت،     دارند که عباری د از  ب یادین چ دین کارکرد   ای ی یاس ها در هر نظام س بوروکرات 
 :Heywood, 2010)  و حفاا  ثبااات سیاساای   ، ع م ااافع یاا مشوریی دربارد سیاست، بیا  و یجم   ارائه نظر 

  از   ، وی د نخبگااا  سیاساای کااه نخبگااا  و بااه  شود می ا مشخص ه ت بوروکراسی ی وضع ی بررس  با . (516
  و هساات د    هااا های دولتاای و کیفیاات عملکاارد آ  در سرشت بوروکراسی   د  د ک  یرین عوامل یعیین اصلی 

سرنوشاات    چ ااین، . هم اساات   هااا آ  های  و یصاامیم  کارهااا ناشاای از  ، ها در بوروکراساای ها و روال رویه 
هااا یااا حااد زیااادی بااه آرایااو قاادرت در دسااتگاد  آ   موفقیاات یااا شکساات   می ا    ی و اصالحات ادار 

ها و  ویااوی برنامااه   و میاا ا  ،  ها نخبگااا  در ایاان دسااتگاد   میاا ا  همراهاای و همگااونی   ی، بوروکراساا 
  . (Hedayati, 2018: 30)  بسااتگی دارد   دیگاار هااای  ارود   یوسط   شدد یوسط یک ارود های مطرح سیاست 

ر بییرت    ع وا  نمونه، به   کش د؛ چالو می به آ  را    ب یا    نی  دارند که   ای جدی   قدا  ت ها م  ی بوروکراس   ه البت 
  وارد باارای دریافاات خاادمات      شااهروندا   وقتاای »     نویسااد می   ، روکراساای از م تقاادا  بو یکاای    ، مییرتن 

ت بوروکراییک  شوند که شخصی می   رو روبه خدمات عمومی    ۀ ده د ند با ارائه شو دولتی می   ی ها سازما  
 . (Molavi et al. 2019: 86)و خشک یبدیل کردد است   ، روح، فاقد عواطف بشری را به مقامی بی 

کم هفاات مفهااوم ماادر  از بوروکراساای دست   ،آز رویعریف    پایۀ، برقرار داد  این نظریه  ب یاد  با
 یالگااو .(Heywood, 2010: 509)اساات  اسااازما  عقالناای »هااا مشخص شدد است که یکی از آ  

ثاباات و ، هااای قضااایی بخو (1زیاار دارد  شاارح اصااولی به ،ماکس وبر دیداادریت عقالنی از ی مد
 ،فرماندهی  ۀ ک د در زنجیرای دارد که یضمین می یافتهمراین کامالل سازما  سلسله  (2 هست د؛  رسمی 

 ۀکه عرص د   دقیق  حدیبهک  یبوروکرای  قواعد  (3  ؛خاد باالیرند  هایقامم   ریر زیر نظپایین  هایقامم 
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های ضااابطه  ۀبرپای  ی شرفت در بوروکراسیتخدام و پاس  (4  ؛د رسانشخصی را به حداقل می   دخالت 
پ وهشگرا   .(Heywood, 2010: 510)و صالحیت اداری است  ،ای، مان د آموزش، کارش اسی حرفه
و   شاادد اساات یمرک زدایی   ی بوروکراساا   ۀنموناا   ،کااه ایاااالت متراادد  بر این نظرناادبوروکراسی    حوزۀ 

ک د، اما عمل می  ،در مقام مدیر اصلی  ،هورجماقتدار رسمی رئیس در چارچوب بوروکراسی فدرالی  
کوشاا د جمهور پیوسااته می رؤسااای ۀآمااد اساات کااه هماا چ ااا  پراک اادد و ناکار ی،ایاان بوروکراساا 

 .(Heywood, 2010: 520)های آ  را هماه گ و هدایت ک  د فعالیت 
د سیاست خارجی ایاااالت متراادموضوع  ی بررس  برای ،روکراسی بو ۀنظری  برپایۀبا این یوضیح و  

ه ساااختار ازجملاا  ییااکنظااام بوروکرا ۀی یاادای از عواماال درهممجموعااه بایاادآمریکااای الیااین  در
هااای حاا ب ارایو  پ وهشااگرا ؛  ؛هااندیشااکدد  ؛و مت ااوع   اونااو  های  البی   ؛اقتصادیااجتماعی 
هااای سیاساای و و پویو  ؛ام یتاای   و  افع اقتصااادینگاارش م اا   ؛یاریخی دو م طقااه  ۀپیشی   ؛دموکرات

مان ااد  اییاااریخی و سیاساای  ۀ یشاا ینیاا  بااا پ  ی  اا یالی  ی. طاارف آمریکااا  را بررساای ک اایمآ  ی یاریخ
فره گ بومی، یعامل استردد باارای   هایایاالت متردد، موضوع   یی جوولیواریسم، مبارزد با مداخلهب

 ۀخواهد داشاات. هماا   ییکاین نظام بوروکرا  برابردر  واک و الزم را    ،و نیاز اقتصادی  ،روابط دوجانبه
 ؛فعااال یهاااد. در ایاااالت متراادد، البی ناا ایربوروکراییااک قاارار می  ردر ساااختا هاموضااوع ایاان 

 ؛ایسااازما  ساا   ؛و نیروهااای مساالح  ،داری، دفاعخارجه، خ انهامور  های  ریخانهاوز؛  جمهوررؤسای
المللاای پااول مان د بانک جهانی و صاا دوق بین ی رنهادهای مؤث و  ؛س ایورها  ؛آ    یهاتهیک گرد و کم

جمهور، آمریکای الیین نی  رؤسای عهدد دارند. در سمت مقابل، درههای اصلی را ب وکراتنقو یک
و در برخاای  ،شااد  مقاوماات علیااه جهانی   ۀشاابک  یاه، نیرواونااو  های  ارایو  بادار  شهی ر  اح اب

غیردولتاای،  ۀ در حااوز ی ترساا و اانگ مخاادر مواد  یهااانا  و حتی کاریلریجار، باز  یهاد شبکهرموا
اوبامااا   کرابااا  ۀ دربااار  شااددهای انجامپ وهو  ،برایناف و  .  آی دشمار می بهمؤثر بوروکراییک    ۀشبک

آ  عماال کااردد اساات و حتاای   پایااۀک داشااته و بریکرایوروجدی به نظم بی  که او باور  دهدمی   نشا  
 ری چیدد است.ادا یانیروها را برمب ای معیارهای حرفه

و  یاای ارامکردین اهمیاات دارنااد کااه عباری ااد از  زد حااو ایاان نیاا  در ی د نظاارربردو مفهااوم پرکااا
 ی،شمالی، مرکاا   یآمریکا  یخی مشترک کشورهای های یاربر یجربهارایا   کردیم. نیی اراکردیمضدن

  قااوانین چااو  کی مشااتر  یهاعمارار و نیاا  ساا ت تهای اساا استقالل از قدرت   ید برازو الیین در مبار
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کیااد دارنااد غرباای  ۀ سازی در نیمکاارت نوین مل یخواهانه و فرای دهااساسی جمهوری  ,Schirm)یأ

کید  یبین آمریکا یهابر یفاوت   ا  رایاکردیمضدن  . در مقابل،(324 :2013 شمالی و آمریکای الیین یأ
و   بااودد  ی وشاا گرشدت یرت یأثیر ربه  ی شمال  یآمریکا  ی اسیس  یهااین نگاد، نظام  پایۀ. برک  دمی 
اد شااکل زآر  اصااول بااازا  و  ی،فاارد   یهااایجامعااه، آزاد  سااوی  حقوق مدنی، ک ترل دولاات از  پایۀبر

 یی اراآمریکای الیین بیشتر یرت یأثیر ساااختار فئااودالی، مداخلااه یهار، کشومقابلدر   اند، وارفته
ایاان دو  پایااۀی برش زار یها. اختالف(Schirm, 2013: 334-335) هست دارا رداتو حکومت اق ،دولتی 

این م طقه داشته است.   در مورد بر سیاست خارجی این کشور    یمفهوم در ایاالت متردد یأثیر زیاد
هااا رد آ  کاا کااه روی ااارا هساات د و درحالی نیمکرد ،هاااک اوبامااا و دموکراتدولاات بااارااساس،  براین

هایی اندیشه  دربردارندۀد که  دارننی  ارایو   ی ون س لی یفکر و  به  شود،لیبرال یعریف می   یی اراالمللبین
. ایاان رویکاارد اساات و صلح    ،ارایی ا ی شی مدنی و دموکراییک، مداخلههای  استرش آزادی  برای

کارا ، یااالش باارای یرقااق سم و یفکر نومرافظااهری راهبرد ج گ با یرو  ت بامخالف  برمبت ی   درعمل
کید بر یجااارعمل  یی اراچ دجانبه های حمااایتی و ت آزاد، سیاساات ارایانه، ارایو س تی لیبرال و یأ

یقریبااال بااه همااین  نیاا اوباما  ی ت ملیام  . راهبرد (Hosseini, 2012: 192)است  ی دولت رفاهی اجرای
 مطرح شد  ی پ ج مرور اساس در چارچوب و بود  شکل
جانبه باارای کشااور درصااورت ایراد، با وجود صربت از حف  حق اقدام یکش  ا و استریاح   •

 ؛ورت رض 
کیااد باار آمااویاز طریق یقو  ی خارج   ت رقد  یت یقو  • ، کپااا  ی ر، اناا شزت قدرت داخلاای بااا یأ
 ؛یروآو نو ی،ف اور
 ؛المللی حمایت از یوسعه بین •
 ی؛احیای دیپلماس •
 .(Mahpishanian, 2011: 230)استرش دموکراسی و حقوق بشر  •
رانه و یدامات پیشگجانبه مان د بوش، بر اقشدستانه و اقدام یکیآیین ج گ پ  یجارد اوباما بهاهبر

کیااد دارد. اوبامااا   یو ایرادساز  ی المللدیپلماسی بین  مشخص،طور  بهو    یی ارارویکرد چ دجانبه یأ
براباار و نااه   کع وا  یااک شااریآمریکااا بااه  ه،اذشاات  خود افت  »برخالف  یهادر یکی از سخ رانی 

. یوجه به (Mahpishanian, 2011: 231)روی خواهد آوردا  ی دیگربه یعامل با کشورها  ،بریر  یکشور
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ا  مردمااا  یاا یعاماال م  در پاای  اهمیت داشته است  »درنهایت مااا  در دورا  اوباما  ی عموم   ی دیپلماس
برای یعامل آمریکا  یام. دولت ایاالت متردد یالش پیوستهیسریاسر جها  هست  در  اهادولت ی ها  نها

ت ملاای  یاا ام  راهباارد  .(Mahpishanian, 2011: 241)در سریاسر جها  خواهد کااردا دیگر و مردما  
یرین یهدید برای ایاالت متردد، ه رع وا  ب به  یارات هستهیسترش یسلبر ا  ،2010  سال  اوباما در

هااای عصاار باارای مقابلااه بااا چالو  ی می قااد  ی، یقویت ایرادهای ت خارج رقد  ب یا    ی قدرت داخل
یرین مسئولیت کا ب ره و حف  ام یت و جا  مردم آمری  ،شد  آمریکا در عصر جهانی   ی جدید، رهبر

کید داشت  ،دولت  در دولاات اوبامااا ل، مفهااوم یعاماا اساااس، براین. (Mahpishanian, 2011: 260)یأ
اسااتردد اساات کااه  یااست  »هرچ د یعامل وا د  د نوشتهربادراین هنریسکونت. یاف ب یادی ی جایگاد  

ال مع ااای دیپلماییااک داشااته و ، ولی اساسایرد دربر می یعامل نظامی و مدنی در خارج را  نوع  دو    هر
هااا غیاارممکن یااا حتاای وافااق بااا آ  .ی مستقیم با کسانی اساات کااه تاووافت   هب  ارایومتضمن  

و همچ ااین  ،وباما از هما  ابتدا یمایل خود برای یعامل با دیگرا ، دشاام ا  نامطلوب است. دولت ا
را نشااا  داد کااه   کاماال  ی شرطی و بااا آمااادابدو  هیچ پیو  یمتردا  و دوستا  و انجام چ ین کار

 . (Henrikson, 2013: 412)بودا  ی لماسپدی  به ای از یعهد آ  همین امر نشانه
 

 التین   یآمریکاباراک اوباما در    یسیاست خارج. 3

اردد که  بازمی   19یا   16آمریکای الیین به قر    درایاالت متردد  ی سیاست خارج  ی خی های یارریشه
های لیل، سالدهمینآمریکای الیین داشت. به بربرای ایجاد سلطه   و ثابت   پیوسته  ی این کشور فعالیت

دد بااا آمریکااای الیااین نااام یا استرش روابط ایاالت متر  ی رویاروی   ۀ را دور  یمیالد  1861یا    1776
راذار داریاام کااه ساا گ یمهم و یأث راذاایاالت متردد دو سیاست  . در(Obrien, 2007: 15)اند نهادد

 ،است  مونرو حاکم بوددکرد اند که یاک و  بر روابط دو نیمکردد یاذارپایهرا  ب ای سیاستی راهبردی
یصاامیم دو   یایاااالت متراادد. زیرب ااا  خارجااهامااور  وزیاار    ،1آد مییر   نس یجان کوئ و    ،جمهوررئیس

ایاان   ،مب ااابراین  ، وجود فره گی ن ادپرستانه و استبدادی در ایاالت متردد بود.یادشدد  راذاسیاست 
ع وا  هااا بااهبااه حمایاات آ   زآمریکای الیین نیا  ییاالت متردد شکل ارفت که کشورهادر ا  نگرش 

________________________________________________________________ 

1. John Quincy Adams 
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را باارای ماادت  ی سیاساات خااارج  یاخطااوط راه ماا  ،ن مااونرویدارند. سپس دکتاار  ی یاریخ  ی رسالت
ارایی نی  ریشه در س ت یاریخی و مکردیو ضدن یی ارامکردین نیم و حتی یاک و  یرسیم کرد.وقر  یک

 ۀارا  اولیاا راسااتعما  فره گاای   هااایوی ای   در ساخت هویت، انتخاب نوع دولت،  فره گی مهاجرا
 دارد. ی های فئودالو نگرش  ،اروپایی 

بین بااه سیاساات فی از موافقا  خوش یآمریکای الیین با ط  دروباما  ا  رجی سیاست خا  سی برر  رد
 ک د ی بیا  م این سیاست از موافقا  ی . یکرو هستیمروبهقدا  تیا مخالفا  و م  یغییر

دهی به روابطاای جدیااد بااا برای شکل  ی ، فرصت، ایاالت متردد2008سال  با انتخاب اوباما در  
بوش یافت.  ۀ د دوررموهای بی از یوطئه و یرس  سرشار یهای ای از آشفتگاز دورد  آمریکای الیین پس

ج گ علیه یجارت، پایا  یخرین و خسارت مریطی   ۀدواان  یمع ای پایا  معیارهاآغاز راد جدید به
پایا  مداخله دائم در امور  ،و فرایر از همه  ،صاد لیبرالم اسن اقتنا  یاذارا  سیاست یمخدر، پا  مواد

 های چ اادملیتی قدریم دی درحال بااازی هساات د. شاارکت   یروهایالبته نست.  ا  هاداخلی حاکمیت 
ک  د و روابط ایاااالت در اقتصادها رقابت می  نییبا دستم د پا  دی کار ارزا  و جد  یبازارها  افتنی  یبرا

 .(Livingston, 2009: 233)حال یغییر است در نی متردد و آمریکای الیین 
  که است  بر این نظریکی دیگر از پ وهشگرا  

، فروپاشاای یکار هشدار وارد کاخ سفید شد. در داخل و خارج بااا رکااود اقتصااادراوباما با دستو
له ئها و چااالو چ دجانبااه بااا چااین، مساا خت ، خرابی زیرسااایبیکار  مالی، ظهور  ینهادها  ن دیک

ی به کردند که اوباما باید یوجه بیشترع وا  می   ی رو بود. برخ هاعراب و اسرائیل روب   پاکستا  و صلح
برای ایاالت متردد   اییک از این کشورها یهدید جدیکرد. البته، هیچن می یکارائ  آمریکای الیین و

رد هااا نیاا  اوبامااا کمتاار دربااانیاا  نبااود. در دورا  رقابت   المللاای یروریسم بین  ی نبودند و هدف اصل
 .(Lowenthal, 2010: 1)آمریکای الیین صربت کردد بود 

ساارعت م ااافعی را در آمریکااای الیااین و کارائیاان پیگیااری مو بهیو ی  پس از انتخابات، اوباما
ثباات بااود. ایاان انتخاب اوبامااا م   در مورد آمریکای الیین    ی سیاس  یفضاواک و  ،  ی طورکلکردند. به

احساااس   ،لیاا برز  رجمهااورئیس  ،1زوال د سیییلو .  بودقه  اراهای م طداستقبال چپ رانتخاب حتی مو
________________________________________________________________ 

1. Luiz Inácio Lula da Silva 
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یااک  یاونه بیا  کرد  »درست مان د برزیل که کارار فلاا ات، بولیااوناین انتخاب ای  در مورد خود را  
در یک که  عادد است  الک م فوقو پارااوئه یک کشیو را انتخاب کرد، فکر می   ،بومی، ون وئال چاوز

 :Weisbort, 2011)پوست انتخاب شودا  ن اقتصاد، مردی سیادییرکشور مان د ایاالت متردد با ب ره 

 یبیین است الیین برای دولت اوباما در چ د زمی ه قابل یآمریکا . اهمیت (62
کااه باار ای مب ی و فهم ییم جدید بود  کن، ادرایالی  یاما به آمریکاب یوجه دولت او  یلدل   نخستین  •

برای ایاااالت متراادد نیساات د، امااا   یفور  هایی موضوع   ،ن یآمریکای الیین و کارائ  یهاراارچه کشو
آمریکااا دارنااد. ایاان ادراک بااا عمیااق شااد    ۀنقااو مهماای در آی ااد  ،کی وی د مک ها بهبرخی از آ  

مک یااک  بین دولت  رویارویی و در این کشور  هاقتلیعداد سریع    وی د اف ایوبه  ،مشکالت مک یک
کود ر.  شکل ارفت ایاالت متردد بودند،    یمرزها  یکن د ها  از آ  های مواد مخدر که برخی  کاریل  و

نااوعی  ،1ا   1را  مااالی ایاااالت متراادد و یشاادید ویااروس اچبر ۀجیک در نتی سریع مک   یاقتصاد
رای باا   یاضااطرار  ۀدیااد  نقشاا   روروبااه  هایی ا ی ااهخود را با  ،  کرد. دولت   ایجادرا    یشرایط اضطرار

مشارکت سودم دانه بیشتر با مک یک برای نظم  ه کرد  ایاالت متردد از مشکالت مک یک یا  یقرنط
 .(Powaski, 2019: 212)کشور این کمک به حل مشکالت  داد  و
می از یمقصد ن ،اقتصادی آمریکای الیین بود. ایاالت متردد  هایدلیل، اهمیت موضوع  دومین •
دلیل آید. بهالیین و کارائین می   یت که بیو از نصف آ  از آمریکاانر ی نیمکرد غربی اس  راتصاد
رزش صااادرات کاالهااا و ر، ایناپااذیجدیددپااذیر و  ی یجد  یهااای اناار فراوردد  ۀت باالی یوسااعیظرف 

 راتدرصد صاد  20  میلیارد و  273حدود    2008خدمات ایاالت متردد به آمریکای الیین در سال  
 ایاالت متردد بود.

ای فراملاای مان ااد ام یاات ههای آمریکااای الیااین در زمی ااهی که در واش گتن، ملت دلیل سوم ا  •
می مورد انتقاد بودند. دولاات اوبامااا و بهداشت عمو  ،، ج ایت، مواد مخدری می، یغییرات اقلیانر 

و  ،ایدوجانبه، م طقه ۀ در حوز ریواند بدو  همکاری و مشارکت پایدانمی  هادریافت که این موضوع 
 ع شود.جهانی رف 

در یعهد به حقوق بشاار،  نقشی مروریای شمالی آمریک به همراد چهارم ای که آمریکای الیین  •
. البتااه (Weisbort, 2011: 4)و حکوماات قااانو  داشاات  ،کآزادی بیا  سیاسی، حکمرانی دموکراییاا 

مربوط  ارایا  متأثر از ون وئالسم چپ ی بولیوار طرح له قدرت نرم و ئرات سیاسی به مس ییبخشی از یغ
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بانی یبا نگرش نئولیبرال داشت که مااورد پشاات ی ستقیمچالو م  ،اوباما ۀ دور در  سمواری یبول   طرح بود.  
رهبری جریا  مقاومت در آمریکااای الیااین  ،ون وئال ی ود. دیپلماسخواها  بها و جمهوریدموکرات

 .(Hellinger, 2011: 47)برای نئولیبرالیسم در آمریکای الیین بود  جایگ ی ی شد  و جهانی  در برابر
المللاای  بین   ی ها جمهااور بااوش و سااازما  را از رئیس   پرشاامار ت  از مشااکال  ی ب ابراین، اوباما میراث 

جدید در موضااوع سیاساات خااارجی بااود. یاایم سیاساات   ی ر و یالش برای آغاز داشت که نیازم د یغیی 
هااایی  ییااک بودنااد، یفاوت از افراد باسابقه و یک وکرات آش ا به م طااق بوروکرا   ی خارجی اوباما که یرکیب 

 شرح زیر بود  ها به یرین آ  ی الیین یشخیص دادند که پ ج مورد از مهم کلیدی دربارد کشورهای آمریکا 
 ؛ر سطح وابستگی اقتصادی و دموکراییک به ایاالت مترددیفاوت د •
 ؛المللی درجه و فضای باز در رقابت اقتصادی بین •
و   یی،اوت و یااواز ، پاسااخرییااک کارآمااد مان ااد نظاااحکمراناای دموکرا  یدیکل  یقویت ابعاد  •

 ؛ت قانو  حکوم 
مان ااد احاا اب   استفادد از ظرفیت مریبط دولت و نهادهااای سیاساای و ماادنی فرایاار از دولاات   •

 دیگر؛ و ع اصر غیرحکومتی  ،های یجاریهای مدنی، ایرادیهها، سازما  سیاسی، رسانه
 زا در همکاری س تی.وبا کشورهای چال عرصۀ رویارویی کرد   استردد •

در عااین  و  ،  مهم و متفاااوت   ی که کشورهای آمریکای الیین ساختارها    د ت مقامات ایاالت متردد دریاف 
 . (Lowenthal, 2010: 7)ایاالت متردد دارند    یشا  نسبت به اذار در سیاست اویی متف مراسبات  حال،  

الیین بر چهااار موضااوع اذاری در آمریکای  سیاست را در  اولویت خود    ،، دولت جدیدسرانجام
 کلیدی متمرک  کرد 

البتااه   .کارائیاان و    ،ن دیک به ایاالت متردد مان د مک یک، آمریکای مرک ی  ربسیاهمسایگا     •
 ،ارایی مک یااک، یکجانبااه بااراییرین یهدیااد آمریکااا یاریخی دارد. اصلی  ۀ یش یپ یک،مک   ابط بارو

مخاادر در امتااداد ماارز و   د پلاایس مااوادعملکاار  ۀ آمریکا در مااورد نرااو  ۀسویهای یکیع ی یصمیم
روابااط آمریکااا بااا   ی عمااوم   ی. این الگااو یقریبااال الگااواست   ه حاکمیت مک یکمشابه ب  ییجاوزها

 ؛(Buzan & Wæver, 2009: 46)ل قر  بیستم بودد است مک یک در ک
 ؛یم د و ب ره م طقهرقد رع وا  کشول بهی برز یی در ش اسا راستمرا •
 اونااو ؛های دار حاشیه آند با چالولو مشک ع مت و یکشورها •



     257 ن یالت یکایدولت اوباما در آمر کیبوروکرات یخارج استیس 

 . Lowenthal, 2010: 9))   زا برای ایاالت متردد در درازمدت ی و   عصبی و   ی وا  موضوع ع  کوبا به   •
بی ی برای یغییاار در آمریکای الیین همراد با خوش   یجدید  یها، امیدهایب دت ین اولویدلیل ابه
ییم سیاست خارجی اوباما بود. ناآش ایی   بهجدیدی    نیروهایورود    مستل م  ،شد. راهبرد یغییر  ایجاد

، پیشینباسابقه    نداشتن او از م طقه  ، دیداریجمهورریاست   ۀ باما با آمریکای الیین در ابتدای دوراو
جدید  نیروهای کهدورد دوم بوش بر م طقه، موجن شد   یهاو یأثیر سیاست   ،نداد  مشاورا    د مشاور

 .(Lowenthal, 2010: 10) بیای دکار  بر سر یاو البته باسابقه
ارایا ، در اعالم و اجاارا، با رویکرد نیمکرد  هماه گ  ،دولت اوباما  ی مش خطافت و  یب ابراین، ره 

و نرم داشاات. در یئااوری  ،جویانهی انه، همکاریبخوش   ی با آمریکای ج وبی بود که چارچوبیعامل  
الگااوی عقالناای   پایااۀسااازی بریمعاماال مهماای باارای یصم  ،اوبامااا  ی فکاار  ۀ یشاا ینی  مطالعات و پ

هااا بر آمریکای الیین یمرکاا  داشاات کااه یکاای از آ    یدیچ د موضوع کل  ا دربوروکراییک بود. اوبام 
 .(1)ک بودموضوع مک ی 

 له مهاجرت و مکزیکئمس .1-3

آمریکااای الیااین در دورا  باااراک اوبامااا را بایااد در    در مااورد ایاالت متردد  ی دااد و سیاست خارج ی د 
مهاام   ۀ ل ئ مساا از ایاان مسااائل،  یکاای . کاارد  ی ای از مسائل و مشکالت عی ی ارزیاااب مجموعه چارچوب  
  شااتن دا  و ناشاای از با نیمکرد ج ااوبی دارد،    در روابط ایاالت متردد   ی یاریخ   ۀ شی  ی که پ است  مهاجرت  

داخلاای    ۀ ناچار حااوز بااارد بااه دراین   ی ارزیاااب   اونااه رو، هر ازاین   ؛ مرز مشترک و طوالنی با مک یک است 
نقطه مرک ی مشکالت بین دو کشااور   ی، ج ای  ۀ شبک  ی ترها س اانگ  ع ایرد. موضو می  ک را نی  دربر مک ی

و براارا  در مسااائل    ی اذار هر نوع سیاست  ، د و سپس و اوباما بود  1کازدرون  ۀ سال شو در دورد یصدی 
در ایاان چااارچوب اسااتمرار داشااته   2پنیییانیتو  ی جمهور در دورد ریاست  2018یا  2012 سال  از  ی ام یت 

یرین  مالی ایاالت متردد بود که عمیااق  ی و فروپاش  2008، بررا  اقتصادی سال ی ست. موضوع بعد ا 
.  (Domingues & De Castro, 2016: 30)دو طاارف داشاات  ر روابااط  باا سااو  این به   1930یأثیر را از دهه  

.  شااد مربااوط می کرد دولت مک یااک ل مک یک به عم  در مورد سیاست خارجی    های از یصمیم   ی بخش 
اسااتردد بااه    های ه و حملاا   ، بیااا    بااا نقااض حقااوق بشاار، آزادی   ، 2012  سال   تو در ی ان ی دولت پ  رد ک عمل 

________________________________________________________________ 
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بود، اما دولت اوباما چشاام خااود را  همراد بومیا  و   مخالف نگارا ، سیاستمدارا   دانشجویا ، روزنامه 
  سااوی م د بود یااا حرکاات مااواد مخاادر و مهاااجرا  به ه بیشتر عالق   و   حقوق بشر بست   بر فساد و نقض 

بااه مک یااک    ی تاا ی ارد دالر کمک ام  ی ل ی به سه م   ن دیک   کار این    ی متوقف ک د. اوباما برا را  الت متردد ایا 
مهاااجرا  غیرقااانونی    شااد    شااهروند   ی باارا  هاای یااا را  د رد فرسااتا ت را به ک گ ر مهاج  ۀ ر ی اهدا کرد. او ال 

  بررسی  روند  ، ع وا  مخالف و ضدمهاجر خواد به ایاالت متردد بیابد، اما ح ب جمهوری مک یکی در  
دوجانبااه در    وابط ر .  (Powaski, 2019: 215-216)قف کرد  ک د یا متو   ، های مختلف این الیره را به شیود 

اوهااای  و افت  ی انااداز راد  ، هااا رد همکاری اجرایی شد. یکاای از همکاری چ د بخو وا   اوباما در   ۀ دور 
  ر یاا و وز   ، جییو بایییدن او،    بود که در جریا  دیدار اوباما از مک یااک یوسااط معاااو  اول  1اقتصادی عالی 

،  ی ، نااوآور ی ای و اریباطااات، یاارویج رشااد اقتصاااد قااه هااای م ط داری بااا هاادف همکاری خ انااه 
  سااال   ایاان برنامااه در   ی باارای اجاارا اوبامااا  شااد.  ی انداز و جهانی راد  ای م طقه  ی و رهبر  ی، اذار سرمایه 
االت متراادد و  دانشااگاهی بااین ایاا   ۀ را بااا هاادف مبادلاا   ا 2ه ار قهرما  در آمریکااا »صد   ۀ ، برنام 2011

اوی اقتصااادی عااالی، برنامااه  و برنامااه افاات   ۀ زیرمجموعاا های آمریکای الیین ایجاااد کاارد. در  ر کشو 
  ی یبااادل نیروهااا  اف ایو  م ظور ه ب و و نوآوری  ، ، آموزش جام پ وهو ان با هدف    2011  سال   در   3فوبسی 

  ک یراار   ۀ دوجانباا   فوبساای باار اسااترش   ۀ ک ایجاااد شااد. برناماا یاا دانشگاهی بین ایاالت متراادد و مک  
بین ایاااالت    ی و هماه گ   ، ایاالت متردد و مک یک   ها در مشاغل مک یکی   در زمی ه دانشگاهی، یرقیق 

و دانشگاهی خصوصاای و   ی های عموم ها در بخو و دیپلمات  متردد و مک یک برای آموزش مقامات 
  3815دانشجوی مک یکی در ایاالت متردد و  14199برنامه این . پس از اجرای یأکید داشت عمومی 

  اوبامااا در   ته ب ال   . (Domingues & De Castro, 2016: 42)دانشجوی آمریکایی در مک یک حضور یافت د  
سال    داشت. در  ی درایری خاص  ( یاریخی  دار مسئلۀ سابقه  وا  یک ع به ) مک یک نی   ی دیوار مرز  ۀ ل ئ مس 

  ی شااامل مااایل  2000 ایاان ماارز  م طقه کامل فعلی مرزی بخشی از مک یک بود. امروزد اکثاار   ، 1848
است که مرز طبیعاای یگاا اس    4اراندد   خانه ریو شامل رود آ   مایل    1200  و   شود می امالک خصوصی  

  ی میلیااارد دالر ارزش کاالهااا   1/ 5و    ی انسان   آمد و رفت   نفر یو   ل ی م   ک د. یک غربی را از مک یک جدا می 
________________________________________________________________ 

1. high level economic dialogue  

2. 100000 Strong in The America 

3. Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) 

4 . Rio Grande 
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با  جمهوری خود  ت ریاس ساله  دورد هشت ر  . باراک اوباما د (Mazza, 2017: 33)روزانه است    ۀ شد مبادله 
مک یک و  ا ارواح ک فدراساایو  در ج ااگ آمریکا   چ ااگ ر  د   اااویی شااد کااه    رو روبااه مخااالفتی  چ ا   
فاار از    شااوند کااه همااا  مااردم مت نگارا  یادآور می است. برخی یاریخ   بودد ارفتار  طلبی یگ اس  یج یه 

 :Grandin, 2019)ود  ش مرز ناشی می   اختالفات   ها از این   ۀ که هم   هست د   1ندرو جکسون   اوباما، عاشق  

پیشاابرد  و بااه    زدنااد داماان  ارایاای  مسااائل ماارزی ملی بااه  عصاان،  هااای مت بااوش، ارود   ۀ . در دور (259
ع ااوا     بااا دیگاار    ی ارا راساات  ی ها ها با سازما  ند، اما در دورد اوباما، آ  های فدرال کمک کرد سیاست 

خواهااا  ضاادمهاجرت  وری ع وا  جمه به  ی ادغام شدند. پیوند این دو ج س در هر سطر   ا 2پاریی یی » 
های ضدالیی ی یرت ع وا  مسئولیت مطرح کردنااد.  لیبریاریا  و سازما   ع وا  خود را به  دوبارد بود که 

کاارد   اعااالم  ا دیوار را بساااز و شاالیک کاان »  2010  سال   در را    شعارشا    این ارود،   ویا  یکی از سخ گ 
 (Grandin, 2019: 261 هم .) ها از ج اح راست ادامااه  د دوم، نارضایتی زما  با رسید  اوباما به پایا  دور

لیااات،  های بهداشااتی، ما از مهاجرا  یا مراقبت این، موضوعایی  درازا کشیدد شد که  ورد به یافت و یک د 
زیسااتی،  های مریط نامااه های مک یک و آیین های ک فدراسیو ، داعو، کاریل ها یا پرچم ج گ، سالح 

یا اانگسترهای آمریکای مرک ی و موضوعات سیاسی   قانو  شریعت، سیاست انر ی و عقاید ج سیتی 
رد اوبامااا  د، در دو آماا می  بااه شاامار آرایی ارایی که در دورد بوش یک نوع صااف ارفت. بومی ربرمی را د 

های  نظری و عملی دیوار، مرز، جداسااازی و ک تاارل پدیاادد  شکالت یوصیف شد. م  3ا واقعیت ن ادی » 
 .( Hooghe & Marien, 2016: 1-5قل شد ) انسانی سپس از بوش و اوباما به یرامپ م ت 

باراک اوباما یالش کرد یا با ارائه الیره اصالحی مهاااجرت   ،موضوع مهاجرت مورد  ب ابراین، در  
کااه بااا واکاا و نیروهااای سیاساای   ک دخود آ  را ک ترل و مدیریت    جمهوریدورا  ریاست طول    در

در رونااد   ا4ارزیااابی و یااواز  »  شد. نتیجه ای که سیاساات مشااهور بااه  روروبهداخلی ضدمهاجرت  
یفکاار  ۀع وا  نمای ااداوبامااا بااه ،سااو. ازیکداشاات  مهماای جرت نقااو سااازی دربااارد مهااایصمیم
ک گاارد و  ،دیگرو ازسااوی بودهای قانونی له مهاجرت با یکیه بر ظرفیت ئحل مس   در پی ارایی  نیمکرد

شاااخص ضاادمهاجر سااعی در ارایی بااا  یفکر ضاادنیمکرد  ۀع وا  نمای دخواها  بهعمدیال جمهوری
________________________________________________________________ 

1. Andrew Jackson 
2. T Party 
3. Race Realism 
4. check and balance 
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و از ظرفیت قانونی ک گرد در این مساایر باارای مخالفاات اسااتفادد  های او داشت دیصمیم  یسازخ ثی 
نظام بوروکراسی ایاالت  ۀ خوبی چهرخواها  بهها و جمهوریبین دموکرات  یادار  ۀکردند. این م ازع 

 ک د.متردد را آشکار می 
 له کوبائمس .2-3

به مفهااوم واقعاای وارد در دورد اوباما    ،یرین کشور چالشگر ایاالت مترددهمع وا  م موضوع کوبا به
وابط دوجانبه پس از حدود ناایم قاار  یغییر دولت شد. این یغییر از م ظر سیاسی و در ر  طرح   ۀمرحل

از سااوی ایاااالت   ینظامی و برانداز  ۀهایی از کودیا یا حملجدی و با وجود پروندد  دشم ی م ازعه و  
سوسیالیسم، یااا حاادود   وا  نمادعداری، و سرسختی و مقاومت کوبا بهوا  نماد سرمایهع متردد به

 ،یغییاار  مهاام  یهااایکاای از علت   ،پ وهشگرا    ی برخ   برپایۀ دیدااد  شد. البته  ی زیادی موجن شگفت
دفاع استردد غیرقابل  ایاونهسوسیالیسم کوبایی به  ،1990  ۀسم بود. در دهیالیسوس   ۀاسترالمسئلۀ  
اقتصاااد کوبااا   1989رفت ااد و پااس از    سرعت از بینایجادشدد به  المللی های بینود. موقعیت شدد ب

 ,Stable)وروی سابق و اروپای شاارقی کااار ک ااد با ش، و کمک ،یجاری، اعتباری ۀنتوانست با شبک

اعالم کرد  »امروز آمریکا انتخاب  ایسابقهاوباما در سخ ا  بی  2014دسامبر  17در . ((203 :1999
برای مردم کوبا و آمریکا و برای نیمکاارد کاماال و که قید اذشته را برای رسید  به آی دد بهتر،    ک دمی 

چ ااد دهااه م سااوخ  افته اوباما »پایااا  رهیافاات    برپایۀریکا  هدف سیاست خارجی آم   جها  ب ندا.
 یر باارابهتاا  ۀسازی روابط و آی ااداستا. هدف او عادی درماندد م افع ما در پیشبرد است که  اذشته  

 .(Stable, 2016: 62)مردم کوبا اعالم شد 
 ،گااردک  یروالتای که در  نخست یادآوری است.  مهم قابلۀ  لئدو مس   ،روابط  یسازیعاد  ۀ اردرب
ع وا  یااک الباای بااه 2013در  انویااه   1ر برت مننییدزس ایور    ها،جایگ ی ی کویاهی پس از    ۀبه فاصل
 ی ریاست کمیته روابط خارجی رسید که قبالل چ ین موقعیتکار به  آمریکایی قدریم د مرافظهاکوبایی 

مساایر ، روابااط یازسموانع، عادی ۀو با یوجه به هم 2012 سال اوباما در دوبارۀ نداشت. با انتخاب 
بااه  کاسااترو از فیاادل 2006در سااال در کوبا نی  قدرت نکته دوم نی  این بود که . پیمودالزم خود را 

 کوبااا شااد.  سااویله موجن حرکت بیشتر ایاالت متراادد بهئاین دو مس   انتقال یافت و  کاسترو  رائول 
________________________________________________________________ 

1. Robert Menendez 
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، ی یماات یرجیراا نفاات بااه ق نفت و کاهو حمایت ون وئال از این کشور باارای فااروش   یکاهو بها
اجااالس سااازما   و فشااار اعضااای سااازما  در آخاارین ،کوبا و ایاااالت متراادد  ۀمذاکرات مررمان

سرعت بخشااید  بااه ایاان رونااد   درایاالت متردد نی     ردر برابآمریکایی برای یغییر رفتار    یکشورها
 .(Ayon, 2016: 243)ر بود مؤث

آزاد   ،ماااد مااذاکرات مررمانااه  18س از  روابط با هاوانا پ  یسازسیاست جدید اوباما برای عادی
کوبا را از فهرساات حامیااا    2015  هم   ت خارجه ایاالت متردد، درار. وز(2)بود  1کرد  آال  اروس 

 ,Stable)( ت افاا ودد بااودفهرساا ایاان بااه  کوبا را 1982 سال در رونالد ریگا  کرد )خارج یروریسم 

  افت  2016 سال در دیدار با مقامات کوبا در اوباما .(73 :2016
ج گ سرد در آمریکا را دفن  یام یا آخرین بقایامن آمدد  ایم.را در دوری سپری کردد  یزما  زیاد

 اختالفااات  خواسااتار آناام کااهروشاا ی  به  از کاا م. ماانمااردم کوبااا در  سااویک م و دست دوسااتی به
مان د دو  ها که واقعی و مهم هست د، درک شود. ایاالت متردد و کوباما در این سال  هایما  حکومت 

 جدیااد یدو در دنیااا  ، اما یک خو  مشترک دارند. مااا هاارانددور بوددها از هم  برادر هست د که سال
شدد است. کوبا از آفریقا ساخته  یدارمان د ایاالت متردد با بردد ایم، کوبااستعمار اروپا متولد شدد

 .کراسی چ دح بی دارد وح بی، اما ایاالت متردد دم یک نظام
های مشااترک دو کشااور اشااارد شزو ار  ،فره گی، رقص چاچا یا سالسا  هایبه اشتراکاو سپس  

-Taffet & Walcher, 2017: 454ت )رف   پیشینشدد  ها به استقبال یغییرات یوافقکرد و با وجود یفاوت 

یغییر یافت و  ا2استقبال و یعامل»اوباما به سیاست  ۀ متردد در دور  ایاالت  ست ، سیاسرانجام(.  455
 .بودجمهور پیشگام یغییر واقعی در سیاست خارجی ایاالت متردد سیین رئنخستاو 

 له ونزوئال ئمس .3-3

ارای ، مان د رهبرا  چپ یی آمریکا ی  کشورهاو در جریا  اجالس سرا  2009در سال    3هوگو چاوز
از هااای باا ره »بی ی زیاد کتاااب  با خوش   ،اوباما  جمهور شد  رئیس  خش ود از  ،یکای الیینآمردیگر  

در نقااد جریااا     دو ردو گازئییانواثااری کالساایک از    ایاان کتاااب،را به او هدیه داد.    اآمریکای الیین
________________________________________________________________ 

1. Alan P. Gross  
2. Embraced and Engagement 

3. Hugo Chávez 
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کشاای، بهرد  م اادنظامآمریکای الیااین و افشااای روش    اروپا و ایاالت متردد در  ۀداری، سلطسرمایه
ادد یغییاار د  چ اادین سااالت م ابع معدنی و انسانی است که شکل و ماهیت م طقااه را در طااول  غار

  است. در این کتاب آمدد است 
اروپا یا   ۀکشف یا زما  ما، به سرمایزما   های باز است. هرچی ی از  ره   ۀم طق  ،آمریکای الیین

سیدد است. هرچیاا ی از خاااک، به قدرت ر  ی چ ین انباشتها با  آ  شدد و  یبدیل  متردد  اخیرال ایاالت  
های یولید ف م ابع طبیعی و انسانی و روش یا مصرارفته  های کار  میود، م ابع غ ی معدنی و ظرفیت 

 .(Galeano, 1971: 2)شود و ساختار طبقه به هر شکل به جعبه دندد کاپیتالیسم جهانی م تقل می 
یغییاار   یمایاال بااهسم چاویسااتی باار  ی پیامی از فردی بود که در ساختار بولیوار  ،این کتاب  یاهدا

کید داشت و اوباما را به آ  فرامی   ند.خوام اسبات یأ
ایاالت متراادد و وناا وئال در سااطح   طبروا  2013یا    1999چاوز از    یجمهوردر دورا  ریاست 

زای ام یتاای علیااه یکاادیگر ایخاااذ الوهای چاا ام یتی متوسط بود. هر دو کشور سیاست   هاییهدید
 ۀ وناا وئال در دور .(Corrales & Romero, 2016: 214)دیااد مراباااری در کااار نبااود کردند، اما یهمی 
ابتکااارات  ۀم د بااا هماا نظام ایاونهو چاوز به بودمکرد یدر یمام ن یی ز، ملتی ضدآمریکاوچا  ۀالس14

کوبااا، حمایاات از   م  وی کرد  زادسازی اقتصادی،  ایاالت متردد در م طقه از استرش بازار آزاد، آ
از  رت ا قاادو باا  ،ا مخالفاات یاا و برنامااه کلمب  ،مواد مخاادرمبارزد با    لیبرال،  ی دنی و دموکراسحقوق م 

 .(Corrales & Romero, 2016: 215)ای حمایت کرد های همگرایی م طقهطرح 
های نظااام نئااولیبرال نهادسازیم ازعه در مخالفت با    ناشی ازو اوباما    زچاو  هایالفتاخ بیشتر  

 در مااورد است جدید دولاات بااوش یس بر این نظرند که ی . برخ (Dominguez, 2016: 23)بودد است 
از  حاااکم بااود، 2003یااا  1999از سااال   که  ،سیاست   بود. این  ا1م نرمیرم و یررسخن ن، »ون وئال

نی  آ   2006یا  2004سال  و از ،دانست کرد، یا آ  را حداقل می پوشی می ون وئال چشم هاییهدید
 های استردۀدرایری از  کرد ست. ایاالت متردد در سیاست جدید سعی می دانحد فعال می ازبیورا  

 نخساات خودداری ک د. این سیاست باادو  یغییاار در دورد    کشور  اینی بیهی علیه  رهای  رفتازبانی و  
 کاارد ابتاادا کاااخ ساافید سااعی  چ د ال ام داشت  ،. سیاست سخن نرم، یرریم نرمپیگیری شداوباما  

________________________________________________________________ 

1. Talk Softly, Sanction Softly 
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 رفتارهااایایاان  2013ی بیهی علیه وناا وئال را حفاا  ک ااد. در سااال   ایرفتاره و نوع    یعداد  کمدست 
 ع وا  بااه  پرشااماری  لعواماا   .ارفت را دربر می سلیرایی هفت مقام رسمی ون وئال  یرریم ی  ی،هبیی 

از فااارک در قاچاااق سااالح و   حمایت   ها عبارت بودند از برخی از آ  که    مطرح بودها  معیار یرریم
کااه   ی عملیات ضد مواد مخدر در وناا وئال و کلمبیااا و مسااائل دیگاار  با  یمواد مخدر، عدم همکار

 ,Corrales & Romero)اوباما شد  نخست ت سخن نرم و یرریم نرم در دولت موجن استمرار سیاس

و  ،ساات صاابر، یعاماالایس ،خااود یجمهوراساات ی ر ۀ دور ا  یاا یا پا ، اوبامارفتههمروی .(222 :2016
 ها را استرش نداد.درپیو ارفت و ی ورا  رومادوچاوز و  در برابر یدارخویشتن

 مواد مخدر  قمبارزه با قاچاله کلمبیا و ئمس .4-3

 ای اونهداشته است؛ به یراهبرد  ی با کلمبیا هموارد ماهیت هبروابط دوجان،  اطالعات موجود  پایۀبر
را شکل دادد است مبارزد با مواد مخدر ایاالت متردد یاذاشته و س  م طقه یأثیر  یکه بر یمام کشورها

 هااایاووافت   نخساات ای کااه  رخ داد   اوبامااا  ۀ دور  دوجانبه در  در روابط  داراونی ب یادین  است. دو
مرور آ ، کمک و که  ایجاد شد    2012در فوریه    1دوجانبه در باالیرین سطح ممکن  راهبردی  ی ام یت

کرد صری از آ  می ایاالت متردد، پشتیبانی مالی مخت  بود.  کشورهای ثالل کلمبیا به  ام یتی    آموزش
از  2006  سااال  که در  2012  هر م د  2ایکلمب  ایاالت متردد  پیما  یجارت آزاد، اجرایی شد   و سپس

ند و کاااخ ساافید نیاا  د بودها آ  را در ک گرد متوقف کرد کشور امضا شدد بود، اما دموکرات  دو  سوی
 .(Arnson & Tickner, 2016: 150)آ  نداشت یمایلی به اجرای 

کید بر چ دجانبااه از طریق ایاعتماد م طقه  یبازساز  اماب اوت  دول   ست ایس  همیاااری، و ،یی ارایأ
در ایاااالت متراادد بااا وجااود   های آمریکای الیااین بااود.احترام به نفوذ و استقالل رو به رشد دولت 

 نظااروجااود دارد کااه باار ایاان  یفرد دااد م رصربهدی  ،ایط با کلمببروامورد   در  هاسیاست   ی دودستگ
 اساات   هماه ااگها بااا یکاادیگر سااازاار و  ها و زمی ههای دو کشور در یمام ارزشسیاست که  است  

(Arnson & Tickner, 2016: 172)د دالر به رمیلیا 10ایاالت متردد  ،2015و  1999های . بین سال
های داخلی ایاالت ریشه در سیاست   ،2011تبر  در اک  3اییی کلمبیا کمک کرد. امضا و یصوین اف
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ه ایاااالت بااود کاا اقدام مریبط با حقوق کارارا  از ابتکارایی دولت کلمبیااا   ۀبرنام ۀ  شت. ارائمتردد دا
ای از اصالحات بااود کااه مجموعهدربردارندۀ  ،اقدامۀ برنام متردد پشتیبانی قوی از آ  به عمل آورد. 

تفاااویی از نااوع م   ع وا  ، بااه. این اصالحات از نظر ایاالت مترددکرد می   ککلمبیا را بیشتر دموکرایی
 ای مروری  ۀنقط  ،ایلمبک  دستورکار  .(Arnson & Tickner, 2016: 164)عملکرد یک شریک یعبیر شد 

روابط با ایاالت  ،کلمبیا دستورکار. در  کرد از آ  حمایت می   جانبههمه  ایاونهبهبود که دولت اوباما  
نظامیا  و حقااوق بشاار را   اموراز جمله در  ای  جانبهیوسعه همهو    ،از متردا    یسیارمتردد، مان د ب

. (Farrow, 2018: 253)کردنااد می  . ع اصاار نظااامی و غیرنظااامی یکاادیگر را یقویاات مطاارح بااود
باار ی کلمبیااا مبت   اش، در مااورد جمهوریریاساات   ۀ اوبامااا در دو دور  ی سیاست خارج   ،رفتههمروی

لفااه ؤقتصادی بود. م و ا  ،سیاسی، نظامی، فره گی   اونااو  های  امل در حوزد همکاری و مشارکت ک
اعتباری ایاالت متردد نی  زیرب ای های مالی و  متغیر مهمی در این روابط بود و کمک  ،ارایی راست 

یوا  بهترین شااریک ا را می یق، کلمبطن م یهم  پایۀدوسویه ایجاد کرد. بر  یم اسبی برای اعتمادساز
کدیگر یفاهم کاماال یکه دو کشور با    ایاونهشمار آورد؛ بهبهاوباما    رۀ یاالت متردد در دوا  یام طقه

 یافت. ترش اس یمام م طقه نی   درداشت د و این مشارکت 
 هار روابط دوجانبه با کشو. 5-3

 نیآرژانت. 1-5-3

 ا تییساا معااروف اساات. سیاساات کر  1های کرچ ریسمدر آر انتین به سال  2015یا    2003های  سال
اوباما سه وی ااای  جمهوریریاست زما  با هم و 2015یا  2011های در سالو دوم  ۀ در دور  2کرچ ر

 داشت 
 ؛ارایو به واک و در سطح باال و ی،جمهورت در ریاست رقد ی ، یمرک  باالرکشو  یاحیا •
 ؛و رهبری بدو  حضور نظامیا   یمرک  ی ایراعتقاد به یصمیم •
 ارخشم آشک ی یوسل به دیپلماس •

 :Russell, 2016)انبه از سوی آر انتین بود  روابط دوج  ی یکامل یدریج ی عوامل اصل ،رهایاین متغ

از المللاای   انتین اهمیت داشت  اااذار بینرآ  ل روابط خارجی یرلی  نی  برای  ی خارج    دیدو فرا  .(84
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از  ،که پیامااد آ  ضعف ه مونی ایاالت متردد در نیمکرد ج وبی  ؛ وثروت جهانی   استرش قدرت و  
ی فضای  ،فرای دها  روابط خارجی آر انتین. این  ردو مرک یت واش گتن  نسبی آمریکا  دست رفتن نفوذ  

بخشاای بااه روابااط ی وع  ی را باارایو فرصتفراهم کرد متردد آمریکا ایاالت  ۀاقدام خالف روی   را برای
در نظام نئااولیبرال کرچ ر دربارد بررا   هایدیدااد ،2008داد. بررا  مالی سال  ی به آر انتینخارج 

یاار ات ایاااالت متراادد در قبااال آر انیااتن را بایااد در چااارچوب کلی اقدام را یأیید کرد.    یدارسرمایه
 ،نسااتور کرچ اار  یجمهورریاساات   ۀ دور  درقبال آمریکای الیین یرلیل نمود.    سیاست این کشور در

ی ا کرچ ر نی  یسری پیاادا طور عمدد به دولت کریستداشت که به  فرازونشین فراوانی   ه،روابط دوجانب
 :Russell, 2016)بین دو کشااور افاا ایو یافاات  ود داشت، اما فاصلهوج  یی هاارچه همکاریاکرد؛ 

آزادی  ،ایری میدر یصاام ، ا کرچ ریکریست ؛ساختاری بودد است  ر،ها بین دو کشویفاوت  ی برخ   .(85
ایری داشاات. وا  یصاامیمیاا   نظام داخلی آمریکاکه اوباما در چارچوب  داشت، درحالی کامل  عمل  

 ،دموکراسی غرب ابرالیل ۀدیدر برابر ا  نداشت، اما  ی ستیدامپریالضدغرب یا ض   ارچه کرچ ر ارایوا
کاارد مقاوماات می   اخی پایااا  یااار»  ۀواشاا گتن و نظریاا   1990چااارچوب اجماااع دهااه  و    ،آزاد  بازار

(Russell, 2016: 93)انتقادش از ایاالت متردد  آشکار،پ ها  یا  ایاونهمعموالل به ، ا کرچ ریستی. کر
نقو یک قربااانی سیاساای را بااازی   ی،طور افراطکرد و هموارد بهخود ابراز می   ۀانطلبرا با م طق جاد

 ؛پیرامااو  او را فراارفتااه اساات  ،نیها در داخل و خااارج آر انتاا کرد انواع یوطئهکرد که وانمود می می 
برای کااار   ی راچارچوب  ناموفق بود.  ی ای سیاست خارج او در رسید  به پارادایم جدیدی بر  ب ابراین،

بااود. یاااریخ او میلی نایوانی یا بی  ،با ایاالت متردد ایجاد نکرد که دلیل آ    اختالفاتی و فرایر از  قو
. آسانی رفع کرد شد بهنمی   هایی بود کهسوءیفاهم شار ازسر  ،نیطوالنی روابط ایاالت متردد و آر انت

دوجانبۀ ایاالت متردد با یوجه به سادای نسبی دستورکار  ،باثبات  یبه همکارنایوانی در شکل داد   
ی اااقض باااقی مانااد نااوعی  ع وا   بااه  همچ ا  های واقعی میا  دو کشور،  و آر انتین و نبود خصومت 
(Russell, 2016: 99-100). 

 برزیل. 2-5-3

روابااط   تماادزدرا  یگااوال  ؛ نخساات،یوجه است دو موضوع قابل  ،و ایاالت متردد  در روابط برزیل
 ،ندرت یغییری نااهانی، ضربتی همراد با ن دیکی یا فاصله بودد و بهاونااو   یهادوجانبه که در دورد 

ماا ظم و باثبااات بااودد اساات.  ،با ایاالت مترددبرزیل  ، روابطیربیا  روشنه است. بهو پری و داشت
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 ،کااه در بیشااتر قضااایا  بااودد  امع اا اذشته و حااال بااه ایاان    دو کشور در  های اساسی میا  ناهمان دی
ایاااالت   .و نااه ایاااالت مترااددمورد نیاز بودد است  برزیل    عمدیال از سویبه  بازیعریف روابط دوجان

مرک یاات خااود را باارای   ی،و جهااان  ،ایمسائل ملی، م طقااه  از  ایپیچیدد  ۀمجموع   ۀدر نتیج  متردد
 ی جهان در یروالت کشور جایگاد بی ازبازیا ،لی خارجی برز سیاست از این رو، دست داد.   برزیل از

های متفاااوت بااا دسااتورکار خلی مثبت بودد است. برزیل نقو خااود را در زمی ااهدا  هایمشی خطو  
داشااته باشااد. در دورد   ایللی یافته یا بتواند در جها  چ دقطبی و چ دجانبه نقو ساااختاریالمبین

حضااور   باارمبت ی   خااارجی برزیاال  سیاست   ،2002-2012  هایسال  در  1زوئیر  یناسیو زوال د سیلو 
روابط بر  اری ناپذیر  ایاونهبه ،اقدام جدید  ۀ آمریکای الیین بود که این حوز  وی د درای فعال بهم طقه

 نخساات  ۀ . در دور(Hirst & Pereira, 2016: 106)برزیاال بااا ایاااالت متراادد یااأثیر اذاشااته اساات 
  بودهای زیر وی ای دارای سیاست خارجی برزیل  ،2دیلما روسفجمهوری ریاست 
 ؛حفاظت از صلحات یدر عمل لمشارکت فعا •
 ؛همکاری دوجانبه مهم یهااهمیت داد  به پیما   •
 .ازار یجهی ات نظامی جها  رشد حضور در ب •

 ۀبرپایاا بیشااتر  برزیل با ایاالت متراادد  المللی  و ابتکارهای ام یتی بیندوجانبه  ی  دفاعابتکارهای  
های واکاا و بااه دیاادااد  م ازعات با ایاااالت متراادد و یاااواک و به    بودد یاانه  ارایهای عملیصمیم

. روابط برزیل و ایاااالت (Hirst & Pereira, 2016: 112)راهبردی و سیاسی مشترک با ایاالت متردد 
 یی یوصیف کرد؛ رهیافتی که دو طرف از رویااارو  ا3هایرمل اختالف»یوا  با رهیافت  متردد را می 

ت. الگوی یکرار و عماال متقاباال سازی دوطرفه اسخ ثی   ۀ آ  ، نتیجحالاینک  د، بامی   پرهی آشکار  
به واسطه  رن دو کشوی. روابط ب(Hirst & Pereira, 2016: 114)در مسائل دوجانبه متوقف نشدد است 

 ازواش گتن    شدید  و ناامیدی  ایخاذ کردند  اسره دو  2009کودیای    مواضعی که هر یک در رابطه با
ماااض برزیاال در یأثیراااذاری ایاادئولو ی برای نمونه، اغج وبی اا  رهبری برزیل در آمریکای  فقدا

ارچااه یاادریج یضااعیف شااد.  به  اایکالس مادوروچاویسم در ون وئال یرت رهبری هواو چاوز و ن
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عمدیال بر آمریکای ج وبی و بااه ویاا د باار  و نظامی برزیل ،دیپلماییک، سیاسی، اقتصادیهای  انگی د 
ایاان کشااور،   .اسااترش دادو کارائیاان    حضورش را در سراسر آمریکای الیینبود،    متمرک   1اسوراون

 & Hirst)کاارد ی ای قدریم ااد را یاارویج م م طقااهکااه نااوعی نهااادارایی  را ایجاد کرد  2برزیل سالک

Pereira, 2016: 117) .ل و نفوذ برزیاا  ،با چینبرزیل روابط  ی،جهان ، ورود چین به بازاررفتههمروی
ایاااالت متراادد در دورد اساات کااه  ن شدد  موج   ،در بریکس برای یافتن جایگاد در جها  چ دقطبی 

 نقو کمتری در این کشور داشته باشد. ،اوباما
 یشیل. 3-5-3

 شاارایطی بااا    ا4دوستی مشااارکتی »به    ا3دوستی اری ا  »یدریج از  به  1990روابط دو کشور در دهه  
رشااد  روابط دوجانبه هموارد های اخیر،  در سالها،  یر دولت یغی  پویا و مسترکم یبدیل شد. با وجود

و   2014یااا    2010  لسا  از  5س استین پینیر   یجمهورریاست   ۀ ای داشته است. در دورزیاد و استردد
که ائتالف جدید اکثریت را داشت، روابط با ایاالت متردد عمیااق شاادد و   6میچی  باچلت دوم    ۀ دور

انجااام   2014  سااال  دیدار خود از کاخ سفید را در  نخستین  ،باچلت   اعتماد زیاد دوجانبه ایجاد شد.
پس از بانوی اول کاااخ دوم    فرد   نام برد که به  7مربوب دوم  ۀع وا  میچیشوخی از او بههداد و اوباما ب

 .(Julio & Aravena, 2016: 128) اشارد داشت سفید 
العااادد بااا  ایاان روابااط فوق  یدواری کرد که ، ابراز ام پایدار دو کشور  انۀ با اشارد به روابط دوست   اما باو 

هادد شاادد  های مشترک دو کشور ب ا ن ارزش   ۀ برپای   ، روابط   این   یأکید کرد که پایدار بماند و    دولت و مردم 
دیاادااد    ، های اقتصااادی مشااابه ای دموکراییک با یوجه به نظام ساخت جامعه  مورد  در  ، است. دو کشور 

.  ک د ی را فراهم م ای  وی د در سطح م طقه به   ، های دوجانبه د مشترکی داشت د که فرصت همکاری در حوز 
ایاان  ازجمله   8نامه وی ا ای و بر یی و اف  ، انر ی، آموزش، مریط زیست، نوآوری ف ی  ۀ همکاری در زمی  

________________________________________________________________ 

1. Union of South American Nations 

2. The Community of Latin America and Caribbean States 

3. Elusive Friendship 

4. Cooperative Friendship 

5. Sebastian Pinera 

6. Michelle Bachelet 

7. Second Favorite Michelle 

8. U.S Visa Waiver Program (VWP) 



 1400بهار و تابستان  ،2 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 268

از   ی یک  ، ارود کوچکی از کشورهای آمریکای الیین با ایاالت متردد   بود. برنامه وی ا بین شیلی و   موارد 
داد.  روزد ماای 90ی ویاا ای و یجااار  اردشااگری برای ورود با اهااداف   ، که به شهروندا    بود   یی ها برنامه 

کاااری دوجانبااه در چااارچوب نهااادی  م افع مشااترک و یقویاات هم راستای    ایاالت متردد و شیلی در 
در صورت ضرورت بودد است. بخشاای از   ها رفع اختالف اعتمادسازی و  بر مبت ی همکاری داشت د که 
  ایجاااد   2014ه از سااال  بااود کاا   1اوی سطح باالی دوجانبه و در قالن سازوکار افت این یرییبات نهادی 

ها  درصد شاایلیایی  62ها  ر نظرس جی اریباط قوی فره گی بین دو کشور وجود دارد و د   ، شد. همچ ین 
در نگرش مثباات بااه    درصد باالیرین  این    . که ایاالت متردد نفوذ مثبتی در کشورشا  دارد  بر این باورند 

 . (Julio & Aravena, 2016: 129)در آمریکای الیین است  تردد ایاالت م 
ها و . شاایلیایی اوبامااا بودنااد جمهوریریاساات  ۀ زمااا  بااا دو دورهم  باچلییت و    پینیر های  دولت 

آمریکایی بود و به اقایی یجمهور آفرین رئیسنخستدلیل ای که به ،ها از انتخاب اوباماآمریکای الیی ی 
کشااورهای  مان دریکا های آم در سیاست  بوش پایا  داد، خش ود بودند. شیلی   ارایی افراطی یکجانبه

و مواد مخدر  ،افیایی، مسائل مهاجریی جغر ۀفاصلزیرا از مشکالیی مان د آمریکای الیین نبود، دیگر  
استوار و نوآوری ف ی  ،یرحاشیهمسائل یجاری، سیاسی کم پایۀو درنتیجه روابط دوجانبه بر  دور بودبه

قوی آ  بسیار یاااد دهای سیاسی و اقتصادی  نها  وشیلی  از اذار دموکراییک موفق  . اوباما هموارد  بود
، اما همیشه به چشاام المللی ایاالت متردد نبودبینابط  رودستورکار  صدر  شیلی در    اارچه  کرد.می 

هوری جم. او در دیاادار از کاااخ ریاساات شدای پردردسر به آ  نگریسته می متردی پایدار در م طقه
نامیااد و از اااذار شاایلی از   ا2پایااا  جهااا  »  شیلی در نطق خود با ستایو از شاایلی ایاان کشااور را

سخن افت و ای کااه شاایلی روح دموکراساای را درک کااردد صلح  دیکتایوری به دموکراسی و آزادی و
بخااو   کار بااا  ،آمریکای ج وبی کشورهای    ۀبه بقی  لایصا  دلیل امکا  به  ی ، شیلدیدااد  است. از یک

اهمیاات ، باارای آمریکااا  پاای پی یی االنه در  حضور فعو در    ،فیکییجاری آسیاپاس  ۀای از شبکدد استر
 ،های مهم اخیر در روابط دوجانبه. یکی از نوآوری(Julio an Aravena, 2016: 135)راهبردی داشت 

 ۀو برناماا  2008 سااال در 3ایکالیفرن اشیلی  ۀبرناماا  ، ازجملااههااای یوسااعه بااین دو کشااورپیما  
________________________________________________________________ 

1. High-Level Dialogue Mechanism 

2. EL Fin de la Tierra 

3. Chile-California Plan 
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هااای ر حوزد باا ایجاااد شااورای نظااارت    رندۀدربردابود که هر دو    2011  سال  در  1ماساچوست اشیلی 
 حوزۀ یجارت نی . در (Julio & Aravena, 2016: 141) بودمبادالت، انتقال دانو، فره گ و ف اوری 

 دفاعی،اام یتی  عرصااۀمیلیااارد دالر رسااید. در   5/23روابط یجاااری دو کشااور بااه    2014در سال  
 ,Julio & Aravena)ای معرفی کرد  دفاع م طقه  رد راهباولویت در  با  ی ع وا  شریک ، شیلی را بهوپ تاا

های اوباما همکاری عمیق و اعتمادآمی ی در همه حوزد  ۀ در دور. در مجموع، دو کشور (142 :2016
 و سیاسی داشت د. ،اقتصادی، فره گی، اجتماعی 

 

 گیرینتیجه

ارای اهمیاات در د  رهایکشو  یک ازهای خاد هرو وی ای   مطرح شد  قالهم   نآنچه در متبا یوجه به  
وبامااا در آمریکااای الیااین دولاات ا  در مورد سیاست خااارجی   زیر را  نکاتیوا   آمریکای الیین، می 

  مطرح کرد 
به ام یت ملی ایاالت متردد   آسین رسید  اوباما سعی کرد نظام مهاجرت را برای جلوایری از   •

در کشااور مباادأ، در جااذب نخبگااا ، آمااوزش را  ی متفاااوی ی مشاا خط رو،ازایاانماادیریت ک  ااد و 
بااا مقاوماات ساااختار  هرچ اادو قانونم د کرد  نظام پذیرش مهاااجر درپاایو ارفاات؛   ،سازماندهی 

 ،بااه دالیاال مختلااف  ،مهاااجرت   ۀاو را در زمی اا   هایشد و ک گرد بسیاری از یصمیم  روروبهسیاسی  
 خوبی ک ایاااالت متراادد را بااهیاا د کشاامکو ساااختار بوروکرایفرای   ،یعلیق کرد. موضوع مهاجرت 

 ؛دهدبازیاب می 
را حیاااط خلااوت ایاااالت ین  آمریکااای الیاا   ،ت از ساختار سیاسی ایاالت مترددیاوباما به یبع  •

کید بر مسئولیت دانست متردد می  متفاویی  ۀ پذیر کرد  و مشارکت داد  به این کشورها شیو، اما با یأ
جویانه و دااد همکاریبه دی او  برای کشورش بکاهد.    ی ز حجم بار و یعهد اضافدرپیو ارفت یا ارا  

سیاسی مستقیم اعتقادی  ۀ، به نظام مداخلروازاینم ایای ناشی از آ  در ساختار لیبرالی معتقد بود و 
یرین مهمیکی از  غیرمستقیم موافق بود که    ۀضم ی با مداخل  ایاونهنداشت، اما در مسائل جاری به

 ؛ا در ه دوراس بودیودکمربوط به  یقضایا ،آ  های ونهنم
________________________________________________________________ 

1. Chile-Massachusetts Plan 
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د.  ک اا ذاکرد مدیریت  های دیپلماییک و م حل راد   با   امکا  مشکالت م طقه را یاحد یا  کرد    ش یال   دولت   •
ک  یاا پلمای ی د   ۀ های استرد ر ای و دیدا م طقه   ۀ های چ دجانب حضور فعاالنه در سازما    ، مشی بازیاب این خط 

 ؛ دهد درستی نشا  می سیاست خارجی به   ۀ ها را در ادار یک وکرات   جایگاد که  او و مقامات دولتو بود  
خود از م طقه متکاای   پیشینو ادراک  ها  الیین به ایدد  یآمریکا  ۀ در حوز  ی ایرمییصم  رد  اوباما  •

های دموکرات استفادد کرد و افراد بایجربااه دولت   پیشیناو از ییم  که  است  از این  بود. شواهد حاکی  
 .(3)امارد  کاررا به
ارایی در سااطح الملاالو بین  یی اراهمراد بااا چ دجانبااه  دموکراسی برالیل  راستمرا  ،م طق اوباما  •

مشااتاق و متمایاال بااه  ،هااای اقتصااادیدر بخو . اوتراادا  بااودجهااا  و افاا ایو مشااارکت بااا م 
 ؛یجارت آزاد بود هایالمللی و یوافقبین یهاهمکاری

ه پااس از هفتاااد سااال اعمااال کاارد کاا را  کوبااا    مااورد در    هبردیرا  یغییر رویکرد سیاست  اوباما    •
عتقد به سیاست اعالمی م   واقعال او  که  . این یرول نشا  داد  آیدشمار می به  اویرین یرول در دورد  مهم

در عملی کرد  شعارهای خااود دارد. او دیگر جمهور با رؤسای  یاسابقهاست و یفاوت مع ادار و بی 
 برد؛را  بهردحاکم و قواعد آ  بهترین ییک وکرادر این روند از نظام بور

بااا رفتااار و مت اسن   رمل،ون وئال، اوباما سیاست یرریم نرم و افتار نرم را با صبر، ی  ورد م در    •
دولت ون وئال پیگیری کرد و یا زمااا  حضااور در کاااخ ساافید از هراونااه ایجاااد یاا و و باااال باارد  

 ؛غیرمستقیم ون وئال را یرریم اقتصادی کرد  ایاونهبه ولی کرد،  رییصاعدی بررا  خوددا
اشاات کااه د ی یبارها، رفتار انسانی و فاقد یوهی و الیی ی  یی غیرآمریکا شهروندا   رد مو  در  اوباما  •

ارچااه ایاان اهااا بااود؛  بشری به دستورکار دموکراتارایی و پایب دی حقوقنیمکرد  یهاناشی از آموزد 
 ایاان کشااورم افع ملی ثابت یأمین  راستایالت متردد در ثابت ایا  یهاسیاست   ی مانع پیگیر  ،م طق

م ااافع ملاای  یاهاا ها در حوزد مداخله ی متفاوت بود. برخ  ،م طق مداخلهالبته در سراسر جها  نشد. 
 ؛دهدانگاری در رفتار را نشا  می یفاوت دیدااد و دواانه

موافااق  ،مریکای الیینورود مهاجرا  از آ ۀ ع وا  دروازمشکالت مک یک به  کاهو  یاوباما برا  •
 ؛داشت یقویت آ  اام برمی  نفتا بود و در مسیر طرح پیشبرد 
یااا   یی ارا یغییاار رهباارا  در دو طیااف چااپ   و   وخی  افاات وجااود    با   اوباما،   ۀ ای که در دور   سرانجام   •

آمریکانیسم و بولیواریانساایم بااودیم  کماکا  شاهد استمرار دو روند پا    ، آمریکای الیین  در  یی ارا راست 
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پیاادا کاارد. سیاساات خااارجی دولاات   شمال یجلی ا ج وب و ج وب ا در دو نگرش همکاری ج وب   که 
های الیی ی، ع اصاار الیی اای  مهاجرت، البی   مان د یی  به روندها   یأکید آمریکای الیین با    در مورد اوباما  
یااا   ، هااای مافیااایی مان ااد مااواد مخاادر، جریا   ی دیگااری مان د نفتا و متغیرها   و نقو اقتصادی   ، ک گرد 

، سااهم ساااختار  اساااس . براین شااد ی ظاایم می   ، ای مان ااد برزیاال اقتصااادهای نوظهااور و مااؤثر م طقااه 
  ی ایری فااردی برمب ااای الگااوی عقالناای وباار و یصمیم   یک وکرات مشاور   ی بوروکراسی و نقو نیروها 

و نهادهااای چ دجانبااه    ، چ دملیتی   ی ها ها، شرکت جمهور، ک گرد، البی مشخص است. شخص رئیس 
هریااک سااهم   ، ایری ؤثر باار یصاامیم د ماا ا فاار ا هااا و بوروکراساای و یک وکرات   ۀ کاار ی پ     بخشاای از ع وا به 

ی ایاااالت متراادد در آمریکااای الیااین  ایری سیاست خااارج ارفتن و جهت  فرای د شکل   در   ی مشخص 
آمریکااای الیااین در دورا     در ، روشن است که سیاست خااارجی ایاااالت متراادد  رفته هم روی داشت د. 

خاااد مان ااد    ۀ دوااناا   ی ارهااا رفت   ی نظر از برخاا ارایا  دمااوکرات و صاارف ویکرد نیمکرد ر   یبع اوباما، به 
جویانه برای کاهو ی و  رفتار نرم و صلح   بر م و یرریمی، مبت ی ی غیرمستق   ۀ یا مداخل  س ه دورا  ع موضو 

رفتارش اسی اوباما در موضوع مهاجرا  و   پایۀ ی و بودد است. این فرض بر  اف ایو کم پرهی  از یا دست 
یکاای از عواماال   ، کوبااا  در ر رفتار سیاسی اوباما اثبات است. یغیی ها قابل غیرآمریکایی  دربارۀ  او   ا  سخ 

و    مهاام   ارایانه است. موضااوع بر م ایا با یأکید بر رویکرد نیمکرد ی جویانه مبت  رویکرد مثبت و همکاری 
افاا ایو مشااارکت در   از طریااق مشااکل این رفع   در پی مرزی است. اوباما    دیوار   ،   دیگر ی برانگ ال  ج ج 

  از او را  ، کااه ایاان رهیافاات  بااود در حااوزد پاا وهو و آمااوزش  م طقه و جذب نخبگا  آمریکای الیااین 
کرد و مشخص است که اوباما و مشاااورانو بیشااترین بهاارد را از ساااختار  متمای  دیگر جمهور رؤسای 

 ا  بردند. خواه او با جمهوری و کشور با استفادد از مصالره و افت   ۀ بوروکراییک و پیچید 
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 هایادداشت
ودی ایرد، اما با یوجااه بااه یااأثیر ایاان کشااور باار ورها در حوزد آمریکای شمالی قرار می. مک یک در بسیاری از پ وهو1

 ناچار باید در مطالعات این حوزد بررسی شود.ها و یعامل استردد این کشور با م طقه، بهمشکالت الیی ی
 در چااارچوب کوبااا  در 2009 ایاالت متردد بود کااه در دسااامبر یالمللنس یوسعه بینآ ا  پیمانکار  ،آال  فیلیپ اراس.  2

برای جامعه  رایانه آورد  یجهی ات ماهوارد و  سبنهیت علیه دولت کوبا ببه ایهام ج ا  2011  در  و  شد  بریو  دستگیراقانو  هلم 
ی ساارویس ایاااالت متراادد ساارانجام پااس از جاسوسی باارا هب شد  و پس از مرکوم  یهودیا  کوبایی بدو  مجوز مرکوم شد

 شد. از زندا  آزاد 2014 دسامبر 17ر مذاکرات جدید د
جمهور اوباما مصمم و آمادد رن   »فضای دولت اوباما باسلیقه و م ضبط بود، رئیسبارد با است اد به باور نیکالس ب. دراین3

اویی  افااهها با مالحظه و با اندیشه و مشورت پیو برود. او اع کرد و انتظار داشت که موضوبود، بداویی یا بازی را یرمل نمی
های مختلااف را بااا صاابر رو متمرک  بود و دیااداادپیوها و مشکالت  را مردود کردد بود و بر روند مرکم و شدید مرور بر دادد

کرد. مشاورا  ام یت ملاای او ه میها یوجها و پیامدهای نهایی یصمیمکرد و با دقت به فرای دهای دوم و سوم انتخابامترا  می
تشااکل از وزیاار دفاااع، لو ، و سوزا  رایس، کمیته مسائل اساسی را یشکیل دادند که ایاان ااارود بااا کابی ااه م جیم جون ، یام دانی

های خاد مریبط بودند. جو باید  معاو  نیاا  داری در زمی ه برخی موضوع فرماندد نیروهای مسلح، رئیس سیا، و وزارت خ انه
 ,Burnsایری بااودا هدف از این یرکین، باال برد  کیفیت یصاامیم لبال با شورای ام یت ملی و کمیته اساسی دیدار داشت.غا

2019: 250).) 
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