كابينــــه 44
ابراهيم رحماني
كارشناس ارشد روابط بينالملل

باراك اوباما كه پس ازطي مراحل پر فراز و نشيب و
مبارزه نفسگير با رقباي داخلي (از حزب دموكرات) و نامزد
حزب رقيب (مك كين جمهوريخواه) در پاييز سال جاري
به عنوان چهل وچهارمين رييس اجرايي اياالت متحده
آمريكا منتخب گرديد ،نتيجه انتخابات شگفتي و اميدهاي
بسياري در داخل وخارج آمريكا به وجود آورد ،اما اعالم
اسامي نامزدهاي تصدي  21وزارتخانه اين كشور موجي
از تعجب را ايجاد كرد و جهانيان را با تضاد گفتار و عمل
اوباما مواجه ساخت؛ در نگاه نخست اعضاي كابينه جمع
نقيضين تلقي ميگردد وليكن با نگاه دقيقتر و بررسي
حلقه مشاوران و اعضاي كمپين انتخاباتي رييس جمهور
سياهپوست به سهولت ميتوان دليل برگزيدن نامهاي
مطرح شده براي تصدي وزارتخانه هاي اياالت متحده
را درك نمود زيرا كه در سيستمهاي حزبي افراد با عنايت
به ميزان وفاداري ،همراهي و تالش براي پيادهسازي
اهداف حزب پاداش دريافت ميدارند كه همين رويه نيز
بر ساختار حزبي آمريكا حاكم ميباشد.
علت سريع اعالم اسامي وزراي پيشنهادي كابينه
اوباما (كمتر از يك ماه پس از تاييد پيروزي وي در مبارزات
انتخاباتي سال  2008ميالدی) را بايد معلول شرايط
سخت داخلي به دليل بحران اقتصادي ،وضعيت حاكم بر
صحنه بينالمللي (صلح اعراب و رژيم صهيونيستي ،عراق،
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لبنان ،افغانستان ،پرونده هسته اي ايران ،تنش موجود بين
هند وپاكستان ،چين به شدت درحال رشد ،روسيه مجدداً
ظهوركرده و)...دانست كه از اين طريق اوباما بتواند ضمن
برنامه ريزي ضربتي و دقيق براي رهايي از وضعيت وخيم
اقتصادي حاكم ،زمينه مناسبي را براي ترسيم راهبردهاي
ميانمدت و بلندمدت در راستاي دستيابي به اهداف
بينالمللي مدنظر خويش را مهيا نمايد.
انديشههاي باراك اوباما و اكثريت اعضاء كابينه و
مشاوران وي كه در زير شاخه بين الملل گرايان ليبرال
از حزب دموكرات ميگنجند ،شباهتهاي بسياري به
نومحافظهكاران از طيف جمهوريخواهان دارد و فقط يكي
از مهمترين تفاوت آنان را چنين ميتوان گفت ":اينان
معتقدند صلح دموكراتيك و ارزشهاي آمريكايي به واسطه
فعاليتهاي چندجانبه بهتر حاصل ميشود تا از طريق به
كارگيري قوه قهريه و اقدامات يكجانبه .و لذا راهكار
مناسب در تامين منافع ملي را چندجانبهگرايي تجويز
ميكنند".
اوباما دورگه با زيركي و ظرافت خاصي ضمن بهره
گيري از تمامي توان افراد برجسته و صاحب نفوذ حزب
خويش ،ميانهروهاي حزب جمهوريخواه را دركابينه خود
جاي داده تا يكي ديگر از شعارهاي دوران مبارزات
اتنخاباتي مبني بر به كارگيري از همه استعدادهاي ملي،

به دور از تعلقات نژادي و وابستگي حزبي را عملي سازد.
اعضاي معرفي شده براي تصدي وزارتخانه به شرح
ذيل ميباشد:
-1جوزف بايدن ،سناتور ارشد ايالت دالوير(معاون
رييس جمهور)
-2هيالري كلينتون ،سناتور نيويورك و رقيب
انتخابات درون حزبي در سال  2008با اوباما (وزير امور
خارجه)
-3رابرت گيتس ،وزير دفاع دولت بوش كه در سمت
خود ابقاء شد
-4تيموتي گيتنر ،رييس بانك مركزي نيويورك
(وزير خزانهداري)
-5اريك هولدر( ،آمريكايي ،آفريقاييتبار) معاون
دادستان كل در دولت بيل كلينتون (وزير دادگستري يا
همان دادستان كل)
 -6استيون چو( ،آمريكايي،آسيايي تبار) فيزيكدان
برنده جايزه نوبل (وزير انرژي)
 -7هيلدا سوليس ،نماينده مردم كاليفرنيا در كنگره
(وزير كار)
-8جد گرگ "،سناتور كهنهكار ايالت نيوهمشاير"
(وزير بازرگاني)
 -9شوان دونووان ،وزير مسكن وتوسعه شهري
 -10ري الهود( ،آمريكايي ،عربتبار) عضو مجلس
سنا از حزب جمهوريخواه و رييس كميته مجلس سنا
مسوول بررسي رسوايي اخالقي بيل كلينتون (وزير حمل
ونقل)
-11كن ساالزار ،سناتور ايالت كلرادو (وزير كشور)
 -12ارنه دونكان ،رييس مدارس دولتي در ايالت
شيكاگو (وزير آموزش و پرورش)
 -13ژنرال اريك شينسكي( ،آمريكايي ،آسياييتبار)
وزير سربازان از جنگ برگشته (كهنه سربازان)
 -14ژانت ناپوليتانو ،فرماندار دموكرات ايالت آريزونا
(وزير امنيت داخلي)
 -15تام داشل ،سناتور ايالت داكوتاي شمالي و رهبر
سابق اكثريت دموكراتهاي سنا (وزير بهداشت و خدمات
انساني)
 -16تام ويلساك (وزير كشاورزي)
 -17ژنرال جيمز جونز ،فرمانده سابق ستاد مشترك
نيروهاي آمريكايي واروپايي درناتو(مشاور امنيت ملي)
 -18سوزان رايس( -آمريكايي،آفريقاييتبار) معاون
وزير امورخارجه دولت كلينتون (نماينده آمريكا در سازمان
ملل متحد)
 -19رابرت گيبز ،رييس بخش ارتباطات اوباما در
سنا ،سخنگوي مطبوعاتي جان كري نامزد دموكراتها
در سال  2004و سخنگوي ستاد انتخاباتي اوباما در
رقابتهاي ( 2008سخنگوي كاخ سفيد)
 -20رام امانوئل ،مديرمالي ستاد انتخابات بيل
كلينتون (رييس كاركنان كاخ سفيد)
آنچه در وهله اول از فهرست باال استباط ميشود
اين است كه كابينه اوباما تركيبي از افرادي است كه هر

هيالري كلينتون؛
ديروز ،رقيب سرسخت ،امروز همكار كاخ سفيد

هيالري دايان رودهام كلينتون متولد  26اكتبر 1947
ميالدي است .وي از سوم ژانويه سال  2001ميالدي به
عنوان سناتور ارشد ايالت نيويورك مشغول به كار شد.
هيالري كلينتون در يازدهم اكتبر  1975با بيل كلينتون،
چهل و دومين رييس جمهوري آمريكا ازدواج ميكند .پس
از پيروزي بيل كلينتون ،هيالري از سال  1993تا 2001
ساكن كاخ سفيد و بانوي اول آمريكا ميشود .پيش از اين
هيالري سمت بانوي اول ايالت آركانزاس را نيز كسب
كرده بود و يكي از مهمترين و سرشناسترين وكالي اين
ايالت به شمار ميرفت .هيالري در ايلينويز به دنيا آمده
است .وي توانست در سال  1969در رشته حقوق و از كالج
ولسلي فارغالتحصيل شود .هيالري سپس فعاليت حرفهاي
خود را در سال  1973در كالج حقوق ييل دنبال كرد.
هيالري كلينتون اولين سناتور زن نيويورك است .از آن جا
كه هيالري يكي از اصليترين حاميان آغاز جنگ عراق
بود ،كابينه جورج بوش به شدت از وي حمايت ميكرد.
پس از مدتي هيالري در يك تغيير موضع آشكار ،به يكي
از مخالفان جدي جنگ عراق تبديل شد .هيالري كلينتون
در كميتههاي بودجه ،محيط زيست ،نيروهاي مسلح ،كار
و امور اجتماعي ،بهداشت ،آموزش ،كار و بازنشستگي كار
كرده است .وي كه از اعضاي ميانهروي حزب دموكرات
ايالت متحده آمريكاست ،پس از يك مبارزه انتخاباتي

رياست جمهوري ،در دوران حضور خود در سنا جايگاهي
بيش از يك نماينده رده معمولي را تجربه نكرد و حتي
رياست كميسيوني را بر عهده نداشت .اما اين نقش
ميتواند كلينتون را بدل به يكي از موثرترين بازيگران
عرصه سياسي داخلي و بينالمللي آمريكا كند .از سوي
ديگر نقش فرعي به بيل كلينتون در سيستم اوباما خواهد
داد .اين انتصاب خشنودي بسياري از چهرههاي دموكرات
را كه در طول مبارزات انتخاباتي حامي او (كلينتون) بودند،
سبب شده است ،وارن كريستوفر وزير امورخارجه دولت
اول بيل كلينتون در اين رابطه گفت" :سناتور كلينتون
يك ديپلمات بالفطره است و ميتواند روح تازهاي به اين
پست دردولت اوباما بدمد".
در مقابل برخي از حاميان اوباما از اين انتخاب چندان
راضي نبودند چرا كه اوباما در جريان انتخاباتي تاكيد
كرده بودكه " قصد دارد آمريكا را به دورهاي فراتر از
دوره كلينتون ببرد و به ويژه ادعاهاي رقيب درون حزبي
خود را مبني بر داشتن تجاربي در عرصه سياست خارجي
انكار كرده بود ،اما اينك وي پس از تكيه زدن بر منصب
رياست جمهوري به اين نتيجه رسيده كه مشكالت داخلي
آمريكا او را نيازمند موقعيت و تجربه كلينتون در اداره
مسايل سياست خارجي به دور از هر گونه رقابت و اختالف
درونحزبي كرده است .در هر حال از آن جايي كه احتمال
بسيار ضعيفي دارد كه هيالري دوره آينده در انتخابات
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يك خود به تنهايي ميتوانند داعيه رييس جمهور شدن
را داشته باشند و تقريبا از تمام نقاط جغرافيايي كشور
(ايالتهاي جنوبي ،غربي ،شرقي و غرب ميانه) با نژادهاي
مختلف (آمريكايي آفريقايتبار ،آسيايي تبار ،اسپانيولي و
عربتبار) و صاحبمنصبان عاليرتبه دولتهاي سابق
(وزير ،معاون و نماينده ويژه رييس جمهور) رادر خود
پذيرا شدهاند؛ لذا از مجموع كابينه و نمايندگان آمريكا
در سازمانها و نهادهاي بينالمللي كليديترين آنها را
ميتوان چنين عنوان كرد كه بر هر يك شرح مختصري
ارايه خواهد شد:
معاون رييس جمهور
وزارت امور خارجه
وزارت دفاع
وزارت خزانهداري
وزارت دادگستري
مشاور امنيت ملي
نماينده اياالت متحده در سازمان ملل متحد
جوزف آر .بايدن  :مرد اول سياست خارجي اياالت متحده
متولد  1942از خانوادهاي كارگري در ايالت
پنسيلوانياي آمريكا .داراي مدرك دكتراي وكالت ،عضو
ارشد حزب دموكرات و از سال  1972وارد سنا شده و
از زمان رياست جمهوري ريچارد نيكسون تاكنون 6
دوره ( 36سال) نماينده ايالت دالوير است ،اين كاتوليك
ايرلنديتبار از سال  2001تا به امروز رييس كميسيون
روابط خارجي سنا ميباشد.
آقای بایدن نقش بسیار مهمی در جلب حمایت یقه
آبیهای سفیدپوست آمریکا ،برای گرایش به سوی اوباما
ایفا نمود .قدرت و توانایی آقای بایدن به عنوان یک
چهره برجسته و قدرتمند عرصه سیاست خارجی و یکی
از مردان باتجربه واشینگتن ،دارای یک وجه منفی نیز
هست؛ بهرهمندی از یک چنین همگام و معاون قدیمی و
با تجربهای ،احتماال بیتجربگیها و خامیهای آقای اوباما
را پررنگتر جلوه خواهد داد .این ویژگی همچنین سبب
خواهد شد که تیم اوباما در عملیاتی کردن شعار اصلی خود
«تغییر» دچار مشکل شوند .شهرت و آوازه آقای بایدن به
عنوان یک سخنگوی قدرتمند ممکن است تحت تاثیر
ناتوانی او در برابر پرسشهای ساده و ابتدایی نیز قرار گیرد.
او نشان داده است که مستعد در دادن گافهای ناگهانی
است .در سال  2007او اوباما را این گونه توصیف کرده
بود« :او نخستین نفر از جنبش عمومی آمریکاییهای
آفریقاییتبار است که شمرده سخن میگوید ،همچنین
باهوش ،تمیز و خوشقیافهاست».
بايدن در ابتداي رقابتهاي درونحزبي ،يكي
از رقيبان اوباما براي كسب كرسي نامزدي حزب
دموكرات محسوب ميشد ،اما در همان مراحل اوليه با
كسب نتايجي ضعيف ،صحنه رقابتها را ترك كرد.
بايدن سناتور ايالت دالویر درباره مسايل جهاني و از جمله
ايران هم ديدگاه مستقل و مثبتي دارد و بيجهت نيست
كه در ميان آمريكاييها به عنوان چهرهاي خردگرا،
واقع بين و قابل احترام معروف است .سناتور 65ساله

آمريكايي از جمله مخالفان سرسخت مواضع افراطي
نومحافظهكاران و شخص جورج بوش در خصوص ايران
است .وي از سناتورهاي ليبرال و ميانهرو به شمار ميرود
كه بارها خواهان گفتوگو و از سرگيري روابط با ايران
شده است ،سناتور ايالت دالویر به دنبال داغ شدن بحث
حمله آمريكا به ايران نيز آشكارا اعالم كرد در صورتي كه
بوش به ايران حمله كند او را استيضاح خواهد كرد.
وي در خصوص حمله آمريكا به عراق راي مثبت
داده بود وليكن پس از افزايش خشونتها و درگيريها
در سال  ،2006طرحي مبني بر فدراليزه كردن عراق
وتقسيم آن به سه بخش كردنشين ،شيعهنشين و سني
نشين مطرح نمود كه با مخالفت دولت جورج بوش روبهرو
شد.ودر پايان بايد به اين نكته اشاره
كرد كه سناتور بايدن در مصاحبهاي
با شبكه اول تلويزيون اسراييل گفت
 " :من يک کاتوليک معتقد هستم ،و
مانند هر کاتوليک سرسختانه بر اين
اصل پای میفشارم که يک کاتوليک
خوب قبل از آن که مسيحی باشد ،بايد
يک يهودی خوب باشد و من نيز پيش
از آن که مسيحی باشم خود را يک
يهودی میدانم .بلکه افتخار ميكنم
که بگويم يک صهیونیست هستم و به
صهیونیست بودن خود افتخار میکنم و
به وجود اسرائيل و ملیگرایی يهوديان
سخت پایبندم».

درون حزبي كه  18ماه به طول انجاميد در تاريخ هفتم
ژوئن  2008اعالم كرد كه از ادامه مبارزه در مقابل باراك
اوباما منصرف شده است .وي سپس حمايت خود را از
باراك اوباما براي احراز پست رياست جمهوري آمريكا
اعالم كرد .دست آخر باراك اوباما در روز اول دسامبر
پس از رايزنيهاي مكرر ،هيالري كلينتون را به عنوان
نامزد وزير خارجه آينده آمريكا معرفي كرد .كلينتون پس
از قبول اين پست اعالم كرد كه وي تمايلي براي ترك
سنا ندارد ،اما پست جديد (وزارت خارجه آمريكا) پستي
سخت ،اما در عين حال پرماجراست .سناتور برجسته
نيويورك ،رقيب اصلي باراك اوباما در انتخابات درون
حزبي ،براي تعيين نامزد حزب دموكرات در انتخابات
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رياست جمهوري كانديدا شود ،طبعا عقل حكم ميكرد تا
در باقيمانده سالهاي فعاليت خويش حضوري موثر را
در سياست تجربه كند و از  18ميليون حامي (با اكثريت
سفيدپوست) چشمپوشي كرد .و نفع حزبي را بر خواستهاي
شخصي رجحان دهد .به اعتقاد عدهاي گزينش بانوي اول
سابق ،نخستين اشتباه دولت جديد تلقي ميگردد؛ چرا كه
در صورت تصدي مسووليت وزارت خارجه به خط مشي
قبلي همسرش در زمينه ايجاد سازش در خاورميانه به
نفع رژيم صهيونيستي ،گرايشهاي جانبدارانه او از محافل
صهيونيستي ،فشار بر اروپا براي همراهي با كاخ سفيد،
افزايش فشارها بر ايران در راستاي انقياد اين كشور
در موضوع هستهاي ،احياء مجدد مسايل حقوق بشر و
استفاده ابزاري از آن بر عليه چين ادامه خواهد يافت .آنچه
واضح است ساختارهاي وزارت خارجه بدون شك تغييراتي
نسبت به قبل خواهد كرد ،قرائن موجود نشان ميدهد
كه همانند دوران بيل كلينتون پست ديپلماتيك"نماينده
ويژه" خاص مناطق پرتنش احيا و يا ايجاد خواهد شد
(خاورميانه ،افغانستان ،پاكستان ،ايران ،هند و )..كه درست
برخالف سياستي است كه كالين پاول وزير دوره نخست
جورج بوش در پيش گرفته بود و نقش محوري كار خود
را بر روي وزارت دفاع ،معاون رييس جمهور و آژانسهاي
اطالعاتي متمركز كرده و حتي كاندوليزا رايس شخصا
ابتكار عمل را در همه طرحهاي صلح بخصوص خاورميانه
به دست گرفت كه كمتر موردي قرين موفقيت گشت.
نامزد وزارت خارجه سياستمداري واقعگرا در درون هرم
قدرت آمريكا به حساب ميآيد .او جمله معروفي دارد كه
تاييدي بر اين مطلب است او ميگويد  ":براي بهترين
نتيجه كار كنيد ،در عين حال براي بدترين آماده باشيد و
گزينهها را از روي ميز برنداريد اما وضعيت را نيز آتشين
نكنيد ".بسياري از مخالفانش به ويژه در ميان كشورهاي
عربي معتقدند كه وي بيش از اندازه به اسرائيل نزديك
است و اين با سياست تغييري كه اوباما شعارش را ميداد،
منطبق نيست .واقعيت هر چند تلخ در آمريكا اين است
كه اسرائيليها چنان در ساختار همه عرصههاي قدرت
آمريكا ريشه دواندهاند كه هر سياستمداري در اين كشور
براي بقاي سياسي خود ناچار است با اسرائيل همنوايي
كند .كلينتون در ميان سياستمداران آمريكايي دست
كم پيشينه بهتري دارد .او سالها در دهه  60ميالدي
در زمره مدافعان سرسخت منافع فلسطيني ها بود و
بيشترين حمالت اسرائيليها را تحمل ميكرد .تالش
براي كسب كرسي رياست جمهوري آمريكا توسط
همسرش و در مرحله بعدي تالش براي حفظ  8ساله
آن كرسي و در كنار آن وسوسه شدن جهت نامزدي
كسب كرسي سنا آن هم از ايالت نيويورك با دست كم 3
ميليون يهودي ،از مدافع مظلوم ،حامي ظالم ساخت .شايد
با بررسي همين پرونده ،اوباماي هوشمند تشخيص داد
كه كلينتون بهايي دارد كه بهتر است آن را بپردازد و از
خطراتش مصون باشد .اوباما در عين حال هنگام معرفي
كلينتون اين نكته را گوشزد كرد كه چارچوب سياست
خارجي آمريكا را او تعيين ميكند .اوباما با اين انتصاب

و بازي هوشمندانه ،يك دشمن خطرناك را دست كم
به دشمني بيخطر تبديل كرد ،هواداران حزب را مجددا
متحد ساخت ،فرصت استفاده از تجربيات سياسي و
اقتصادي كلينتون و همسرش را براي كابينهاش مهيا كرد
و هرگونه ترديد احتمالي البي اسرائيل را نيز در ميزان
وفاداري خود از بين برد .بيترديد براي اوباما اكنون به
عنوان رييس جمهوري آمريكا اهميت چنداني نخواهد
داشت كه برخي كشورها انتصاب خانم كلينتون را در
تضاد با شعار تغييرات او بدانند .به نظرميرسد كه با
حضور جو بايدن رييس سابق كميسيون سياست خارجي
مجلس سنا در جايگاه معاون اول رياست جمهوري و
حضور يك نظامي بازنشسته به عنوان مشاور امنيت ملي
و تداوم حضور گيتس در وزارت دفاع ،هيالري كلينتون آن
چنان كه در شخصيت وي باشد ،از آزادي عمل برخوردار
نخواهد بود .همچنين اين احتمال وجود دارد كه تركيب
معرفي شده براي تيم امنيت ملي آمريكا عرصه را براي
ابراز وجود كلينتون كه به استقالل عمل بيش از حد
معروف است ،تنگ كرده و بانوي اول سابق آمريكا را
به ترك مسووليت وزارت خارجه در ماههاي اوليه وادار
كند .گذشت زمان مشخص خواهد كرد آيا برآيند حضور
خانم كلينتون در دولت اوباما بر وزن و اعتبار آن خواهد
افزود يا اينكه با شناختي كه از روحيات و پيشينه او وجود
دارد ،مانند نتيجه جمع جبري عمل كرده و از آن خواهد
كاست.
رابرت گيتس؛ بازماندهي كابينه جورج بوش

رابرت گيتس متولد  25سپتامبر  1948است.
دانشجوي دانشگاه اينديانا بودكه كار خود را در سازمان
مركزي اطالعات آمريكا (سيا) آغاز كرد .رابرت گيتس
سپس در سال  1969به عنوان افسر اطالعات و تجسس
در اداره عمليات استراتژيك هوايي پايگاه وايتمن به كار
مشغول شد .گيتس پس از پايان دوره سربازي مجددا به
سازمان مركزي اطالعات آمريكا باز گشت .رابرت گيتس
در سال  1974سيا را ترك كرد و به شوراي امنيت ملي
آمريكا پيوست .او دوباره در اواخر سال  1979به سيا
بازگشت و در مركز آمار و سنجش راهبردي اين سازمان
مشغول به كار شد .گيتس سپس در سال  1986در پست
معاونت سازمان مركزي اطالعات آمريكا ايفاي نقش
نمود .رابرت گيتس توانست در سال  1987رياست كل
سازمان سيا را برعهده بگيرد اما به خاطر متهم شدن به
بيكفايتي در اداره امور ايران ،از دولت ريگان اخراج شد
(قضيه مك فارلين) .گيتس تنها فرد در تاريخ سازمان
مركزي اطالعات آمريكا (سيا) ميباشد كه از پايينترين
رده كارمندي تا باالترين رده اجرايي اين سازمان را تجربه
كرده است .وي در  8نوامبر سال  2006ميالدي از
سوي جورج بوش رييس جمهوري آمريكا به جاي دونالد
رامسفلد به عنوان بيست و دومين وزير دفاع براي تصدي
پست مزبور انتخاب شد .پس از پيروزي باراك اوباما،
رئيسجمهوري منتخب آمريكا ،گمانهزنيهاي زيادي بر
سر ابقاي رابرت گيتس در پست وزارت دفاع اين كشور
انجام گرفت .اين گمانهزنيها در روز اول دسامبر به

واقعيت تبديل شد و رابرت گيتس رسما از سوي باراك
اوباما به عنوان نامزد پست وزارت دفاع در دولت آينده
آمريكا ،معرفي شد.
انتخاب مجدد رابرت گيتس به عنوان وزير دفاع،
بيانگر اين مطلب است كه اوباما از ميراث تلخي كه
رييس جمهور فعلي در عراق و افغانستان براي وي به
جاي گذاشته آگاه است و وزير دفاع فعلي را در جايگاه
خود نگه داشت تا هرگونه عواقب سياسي و امنيتي ناشي
از عقبنشيني نيروهاي آمريكايي از عراق را به عنوان
نتيجه سياستهايي كه از سوي بوش پيريزي شده و
توسط وزير دفاع وي عملياتي شده جلوه دهد.
گيتس شصت و پنج ساله در خالل چهل سال گذشته
در هفت دولت متوالي آمريكا خدمت كرده است؛ رييس
پنتاگون ديدگاههايي همسو با ديدگاههاي اوباما درباره
افغانستان و گوانتانامو دارد .اما ديدگاه رابرت گيتس درباره
عراق به طور كامل با ديدگاه اوباما در اين باره همسو
نيست زيرا وزير دفاع خواستار كاهش آهستهتر نيروهاي
آمريكايي مستقر در عراق شده است وليكن اوباما در
مبارزات انتخاباتي خود از خروج نيروهاي آمريكايي طي
يك جدول زماني شانزده ماهه حمايت كرده بود .گيتس
اخيرا به نمايندگان كنگره آمريكا گفته بود من از مسووالن
كشور ميخواهم راهبردهايي را اتخاذ كنند كه در عين
كاهش تدريجي حضور ما در عراق توصيههاي ارايه شده
از سوي فرماندهان نظامي را نيز مدنظر قرار دهند.
شايان ذكر است به دليل جبههگيري افكار عمومي و
هزينههاي سرسامآور نبردهاي يكجانبه آمريكا طي يك
دهه گذشته تاكنون ،راهبرد زير را ميتوان از دولت اوباما
انتظار داشت؛ دعوت متحدين خود جهت حضور پررنگتر در
مناطقي كه به عنوان حياط خلوت اياالت متحده محسوب
ميشوند تا به نيابت از وي عهدهدار انجام ماموريتهاي
آمريكا گردند تا از حساسيتهاي احتمالي جلوگيري شود.
مواضع وزير دفاع كابينه در ارتباط با خروج از عراق به
واقعيت نزديكتر و ملموستر به نظر ميرسد چرا كه طبق
توافقنامه امضا شده ميان دو كشور ،نيروهاي نظامي
مستقر در شهرها و روستاهاي عراق تا اوايل تيرماه 1388
به داخل پايگاههاي نظامي آمريكا موجود در اين سرزمين
عقبنشيني نموده و پايان سال  2011عقبنشيني از
تمام خاك عراق تحقق ميپذيرد .پس اين قضيه عملياتي
شدن شعار اوباما را بيان نميكند بلكه برنامهاي از پيش
تعيين شده در متن توافقنامه است كه مجري آن تنها
دولت اوباما ميباشد.
رابرت گيتس درباره ديگر مسايل جهاني مانند
مساله هستهاي ايران هم اظهارنظرهايي كرده است؛
گيتس درباره اقدام نظامي عليه ايران هشدار داده و توسل
به نيروي نظامي و قوه قهريه عليه اين كشور را تنها به
عنوان آخرين گزينه مجاز ميداند وي خواستار استفاده از
قدرت نرم براي مقابله با برنامههاي هستهاي ايران بوده
و از به كارگيري منابع مالي بيشتر ،ديپلماسي و ديگر
ابزارهاي غيرنظامي براي برون رفت از اين بنبست
حمايت ميكند.

تيموتي گيتنر؛ مدير جوان موفق

اريك هولدر در  21ژانويه  1951در
نيويورك متولد شد .هولدر در سال 1976
با اخذ مدرك حقوق از اين دانشگاه
فارغالتحصيل شد.
هولدر پس از پايان تحصيالت در
رشته حقوق ،به وزارت دادگستري آمريكا
رفت و از سال  1976تا  1988در اين
وزارتخانه كار كرد .در سال  1988رونالد
س جمهوري اسبق آمريكا،
ريگان ،ريي 
هولدر را به عنوان يكي از قاضيهاي
دادگاه عالي واشنگتن دي.سي منصوب
كرد .هولدر تا سال  1993در اين سمت
خدمت كرد .پس از پيروزي بيل كلينتون،
هولدر به سمت معاون دادستان كل
آمريكا برگزيده شد .هولدر به عنوان
اولين معاون دادستان كل آمريكا كه
اصليتي آفريقايي  -آمريكايي داشت،
اين پست را تحويل گرفت .اريك هولدر در حال حاضر
براي يك شركت حقوقي كار ميكند و دست آخر باراك
اوباما ،رييس جمهوري منتخب آمريكا ،او را به عنوان
دادستان كل آمريكا در كابينه آينده خود معرفي كرد.
اريك هولدر  47ساله اولين آمريكايي آفريقاييتباري
خواهد بود كه اين پست حساس و مهم را برعهده خواهد
گرفت .هولدر يكي از طرفداران باراك اوباما در مبارزات
انتخاباتي وي در مقابل هيالري كلينتون و جان مككين
بود .شايان ذكر است كه هولدر در سال  2000ميالدي و
در روزهاي پاياني رياست جمهوري كلينتون ،به عنوان
س جمهوري به ايفاي نقش پرداخت  .قرار است
مشاور ريي 
سناي آمريكا  19دي  87براي دادن راي اعتماد به وي
تشكيل جلسه دهد .اما گروهي از سناتورهاي جمهوريخواه
با توجه به پرونده كاري بسيار ناسالم هولدر در دوران
رياست جمهوري بيل كليبنتون ،خواستار تحقيقات
گستردهتر از سابقه حرفهاي وي شدهاند .حداقل هشت
سناتور جمهوريخواه از مخالفان و منتقدان هولدر خواستار
به تعويق افتادن جلسه راي اعتماد وي به تاريخ7بهمن
و يا بعداز هفته نخست آغاز به كار رسمي اوباما

"طبق پروندههاي موجود در كنگره آمريكا و مصاحبههايي
كه با افراد ذيربط انجام گرفته ،هولدر بين سالهاي1997
تا 2001به عنوان قائممقام دادستان كل آمريكا در دولت
كلينتون ،عملكردي بسيار ناسالم ،مشكوك و اعتراضآميز
داشته است.اسپكتر ميافزايد« :وي حداقل در سه پرونده
بزرگ قضايي ،فرمان عفو جانبدارانه صادر كرده است».
يكي از موارد مطرح شده عليه هولدر ،دال بر آن است
كه وي نقش كليدي در يكي از  177فرمان عفو و تخفيف
مجازاتي كه بيل كليتتون در روز آخر دوره كارياش در
ژانويه  2001صادر كرد ،داشته است .اين پرونده مربوط
به صدور فرمان عفو در مورد مارك ريچ است .همسر
سابق ريچ ميليونها دالر به مبارزات انتخاباتي بيل كلينتون
و تجهيز كتابخانه شخصياش و به ساير چهرههاي
سرشناس دمكراتها كمك مالي كرده بود .يكي ديگر
از نقاط تاريك در پرونده كاري هولدر مربوط به تخفيف
مجازات  16تن از اعضا محكوم يك گروه تروريستي
پورتو ريكوئي به سال 1999است .كه هولدر به جهت
حفظ منافع شخصياش ،نقش كليدي در صدور فرمان
عفو در مورد محكومين اين پرونده ايفا كرد .به نوشته

اريك هولدر ؛ دادستان پرحاشيه
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تيموتي گيتنر  47ساله از اهالی نیویورک و
تحصیل کرده دانشگاه دارتموث در علوم آسیایی
است که تحصیالت خود را در زمینه اقتصاد
بینالملل در دانشگاه جان هاپکینز به پایان برده است.
او به زبانهای چینی و ژاپنی تسلط کامل دارد و تا به حال
در کشورهای آفریقای جنوبی ،هند ،تایلند ،چین و ژاپن
زندگی کرده است كه در حال حاضر رياست بانك مركزي
نيويورك و معاون رييس كميته پولي صندوق بينالمللي
پول را برعهده دارد .زماني كه ريیس جمهور منتخب
آمریکا اسامی تیم سه نفره اقتصادی خود را اعالم کرد،
در راس آنها تیموتی گيتنر به عنوان وزیر خزانهداری،
کریستینا رومر ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ
سفید و لورنس سامرز (وزير سابق خزانهداري در دوره
رياست جمهوري بيل كلينتون) را نیز به عنوان مدیر
شورای اقتصادی ملی برگزید .اين انتخاب توانست تاثیر
مثبتی بر افزایش سهام وال استریت داشته باشد .رومر
استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیاست .سامرز در سالهای
2001تا  2006میالدی ريیس دانشگاه هاروارد بوده است.
به زعم بسیاری از کارشناسان مطلوبترین گزینهای که
باراک اوباما برای وزارت خزانهداری آمریکا در پیشرو دارد
تیموتی گيتنر ،مرد کارکشته اقتصاد ایاالت متحده است.
گيتنر بارها ثابت کرده است که بهرغم جوانی ،چنان در
زمینه امور اقتصادی دارای تجربه است که بارها و بارها
بازارهای مالی آمریکا را از ورطه سقوط نجات داده است.
رییس  47ساله بانک مرکزی نیویورک در زمان ریاست
جمهوری بوش توانست به خوبی از پس بحرانهای بانکی
ایاالت متحده برآید ،چنان که ایدههای او دولت بوش را
تا میزان قابل قبولی از ورطه ای که بانکهای کالن
کشور را گرفتار کرده بود نجات بخشید .گيتنر که برای
پیشگیری از بحران های مالی بیشتر به طریقی منحصر
به فرد توانسته نظام مالی کشورش را اصالح کند ،برای
مقامات خزانهداری آمریکا ناآشنا و غریب نيست ،چرا که
در پایان ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان نایب
رییس امور بینالملل در این مکان مشغول به فعالیت بوده
است .گيتنر پیش از پیوستن به بانک مرکزی نیویورک
برای مدتی طوالنی در صندوق بینالمللی پول حضور
داشت .جالب آن که هنگامی که نام گيتنر به عنوان رییس
خزانهداری جدید ایاالت متحده بر سرزبانها افتاد ،شاخص
سهام داوجونز به یکباره  6درصد افزایش پیدا کرد.در سال
 2003میالدی به عنوان رییس بانک مرکزی نیویورک
معرفی شد .او همچنین با کسب این موقعیت به عنوان
نایب رییس و یکی از اعضای دايم کمیته سیاستگذاری
بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد .گيتنر که توانسته بود به
خوبی قابلیت و توانایی خود را به اهالی واشنگتن و وال
استریت ابراز دارد ،در دوران بحران مالی سال  2008که به
دنبال اعطای وامهای کالن ،به بانک مرکزی و خزانهداری
آمریکا راه یافته بود در مقام خود به دنبال راهکارهای موثر
در این زمینه است .او با فعالیت مستقیم در وال استریت و
همچنین ریاست یک بنگاه اقتصادی ،بسیاری از قالبها و

الگوهای پیشین روسای خزانهداری را کنار گذاشته است.
البته این موضوع میتواند از طرفی در کابینه اوباما که
همه از آنها انتظار تغییر و اصالح بحرانهای مالی در
قالب یک معماری نوین را دارند کارآمد ظاهر شود .گيتنر
نه فقط به سبب مهارت های منحصر به فرد گفتوگو
و مذاکره شناخته شده است ،بلکه به سبب توانایی ارايه
ایدههای نوین در میانه سختترین چالشها هم شهرت
دارد.جاستین رولدسون یکی از دوستان دوران دانشجوییش
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که ماه جوالی از
تیموتي پرسیدم که آیا وقت آن را دارد که خوب استراحت
کند؟ او جواب داد " :جاستین ...بفهم که ما برای همین
مسایل زنده هستیم ...همین بحرانهاست که ما را زنده
نگه داشته است".

شدهاند .تحليلگر روزنامه لس آنجلس تايمز ميافزايد":
هشت سناتور ظرف روزهاي گذشته اقدام به جمعآوري
همه اسناد مرتبط باسابقه ناسالمكاري هولدر خواهند
كرد تا همه اين اسناد را در جلسه استماع صدور راي
اعتماد وي در كنگره مطرح كنند .سناتور آرلن اسپكتر از
ايالت پنسيلوانيا و رييس كميته قضايي سنا ،رهبري گروه
مخالفان هولدر را در سنا برعهده دارد .اسپكتر گفته است:
«بايد اطمينان حاصل شود كه مقام دادستان كل آمريكا
فردي باشد كه هيچگونه سازش و مصالحه با افرادي
كه در انتصاب وي دخيل بودهاند نداشته باشد ،ضمن آن
كه ديدگاههاي دادستان كل نبايد به هيچ وجه جانبدارانه
و سياسيكاري باشد و به غير از تحقق عدالت ،در پي
برآوردن منافع هيچ فرد ،گروه ،نهاد و سازماني نباشد0
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لس آنجلس تايمز ،اف0بي0آي و همه قضاتي كه حكم
به مجازات اين محكومين داده بودند ،به شدت نسبت
به صدور فرمان تخفيف مجازات عليه اين محكومين
اعتراض كردند .وي در سالهاي اخير به عنوان وكيل
خصوصي مشغول به كار بود كه به نوشته لس آنجلس
تايمز ،حتي عملكرد وي در اين دوره كاري نيز مورد
تحقيق سنا قرار خواهد گرفت .وي متهم است كه در
اين دوران نيز در معاملهاي پرسود ،وكالت يك شركت
بينالمللي را كه متهم به همكاري با گروههاي تروريستي
در كلمبيا مي باشد قبول كرده است .همه اين اتهامات
در دادگاه مورد تاييد قرار گرفت .سناتورهاي جمهوريخواه
گفتهاند كه جلسات استماع صدور راي اعتماد هولدر
طوالني خواهد بود.
جيمز جونز؛ همرزم جان مككين
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جيمز لوگان جونز در شهركانزاس ايالت ميسوري
به سال  1943متولد شد .كودكي و نوجواني خود را در
فرانسه گذراند و سپس به آمريكا بازگشت و در دانشگاه
جورج تاون مشغول تحصيل شد .پدر جونز همانند جان
مك كين در ارتش خدمت كرده و در نبردهاي جنگ دوم
جهاني نيز شركت داشته است.
جيمز در سال  1967با درجه ستوان دومي در نيروي
دريايي آمريكا استخدام و براي جنگ به ويتنام (همزمان
با حضور مك كين ،البته هريك در رستهاي متفاوت) اعزام
شد ،بين سالهاي  1974تا اواخر  1975در پايگاه سوم نيروي
دريايي اياالت متحده در اوكيناواي ژاپن خدمت كرد .او
به تدريج ردههاي مختلف نظامي را در داخل و خارج از
كشور تجربه كرده تا اينكه در آوريل  1999به عنوان
سي و دومين فرمانده كل نيروي دريايي انتخاب شد و تا
سال  2003در اين سمت فعاليت كرد .وي در پستهاي
فرماندهي متعددي ازجمله فرمانده ستاد مشترك نيروهاي
آمريكا و اروپا در ناتو ،فرمانده نيروهاي امريكايي مستقر
در اروپا ،رهبر نيروهاي پيمان آتالنتيك شمالي در بوسني
و هرزگوين بوده است.اين ژنرال چهارستاره پس از چهل
سال خدمت در فوريه  2007بازنشسته شد .پس از اشغال
عراق و بروز مشكل امنيتي در اين كشور ،در مي 2007
كميسيوني جهت كشف قابليتهاي ارتش و پليس عراق
به نام كميسيون مستقل نيروهاي امنيتي عراق تشكيل و
مسووليت آن را به جونز واگذار كرد؛ همچنين وي در اواخر
سال  2007از سوي كاندوليزا رايس به عنوان فرستاده
ويژه امنيتي خاورميانه منصوب شد.
باراك اوباما پس از پيروزي در انتخابات ،فرمانده پر
مدال را به سمت مشاور امنيت ملي كاخ سفيد معرفي كرد.
اين سمت نيازي به اخذ راي سنا ندارد .ميگويند مشاور
امنيت ملي بايد مثل يك پليس ترافيك عمل كند و در
روند سياستگذاري شركت نكند .مواقعي كه وزارتخانهها
در بوروكراسي حاكم گير ميكنند و كند ميشوند ،نقش
مشاور امنيت ملي پررنگتر ميشود .او بايد مراقب باشد كه
رييس جمهور از همه گزينههاي پيش رو آگاهي پيدا كند.
مشاور امنيت ملي از يك موهبت ديگر هم برخوردار است
و آن نزديكي به رييس جمهور است .دفتر او تنها  15متر

با دفتر بيضيشكل رييس جمهور فاصله دارد ،اما فاصله
دفتر وزير امور خارجه با رييس جمهور  10دقيقه است .اين
مساله را نبايد دست كم گرفت .شايد به همين خاطر باشد
كه مشاور امنيت ملي بيشتر روي مسايلي كار ميكند كه
نگراني اصلي رييس جمهوري به حساب ميآيد.
اگرچه جونز خود را يك دموكرات ميداند ،اما به واقع
تفكرات وي به تفكرات نئوكانهاي آمريكا نزديك است.
جيمز جونز خود يكي از منتقدان سرسخت سياستهاي
دونالدرامسفلد ،وزير دفاع اسبق آمريكا بود .نكته مهم
در اينجاست كه انتقاد جونز به شروع جنگ عراق باز
نميگشت ،بلكه وي براين باور بود كه آمريكا بايد با تمام
قوا اين جنگ را اداره كند .جونز همواره دونالدرامسفلد را
به علت تعلل در اعزام نيرو و تجهيزات كافي به عراق به
چالش كشيده است .وي در سالهاي اوليه جنگ عراق
خواستار استفاده از تمامي امكانات پنتاگون براي يكسره
كردن تكليف اين جنگ بود.
جيمز جونز به عنوان هماهنگكننده سياست خارجي
آمريكا نقشي محوري در دولت اوباما را به خود اختصاص
خواهد داد.
ويليام كوهن وزير دفاع دولت كه از جونز در سمت
دستيار بهره ميگرفت ،در خصوص او ميگويد " او
رفتاري متين و توانمندي بااليي درحل منازعه و اختالفات
قدرتمند در تشخيص مسائل راهبردي و تكنيكي دارد"
سوزان رايس؛ دوست صميمي مادلين آلبرايت

سوزان اليزابت رايس متولد  1964در واشنگتن،
تحصيلكرده دانشگاه استانفورد در رشته تاريخ از نسل
مهاجران قاره سياه و همانند همنام خود كاندوليزا رايس
از متخصصان سياست خارجي و جزو اقليت آمريكاييهاي
آفريقاييتبار ميباشد .او كه سومين زن پس از آلبرايت و
كراك پاتريك در تاريخ آمريكاست كه به عنوان نماينده
عازم مقر سازمان ملل متحد در نيويورك ميشود ،از
جواني نمايندگي مردم منطقه كلمبيا در سنا را در سر مي
پرورانده ،اما تقدير چيز ديگري را برايش رقم زد و توانست
بر اساس اراده قوياش كه نزد عام و خاص زبانزد بوده ،به
سياستورزي حرفهاي مبدل شود.
در سال  1988در ستاد انتخاباتي دوكاكيس رقيب
انتخاباتي بوش پدر ،به عنوان دستيار روابط خارجي فعاليت
داشت .او به لطف آشنايي خانوادگي و طوالني مدت با
مادلين آلبرايت در دولت كلينتون ،بخشهاي سياسي
متنوعي از جمله اشتغال در شوراي امنيت ملي ،مديريت
مجامع بينالمللي وحفظ صلح ،دستيار ويژه رييس جمهور
در مسايل آفريقا و باالخره معاون آفريقايي مادلين آلبرايت
در وزارت خارجه را تجربه كرده است.
وي پس از ترك مسووليتهاي دولتي از سوي
اردوگاه دموكراتها ،مشاور سياست خارجي جان كري
رقيب جورج بوش طي سال  2004بوده و همين سمت را
نيز در ستاد انتخاباتي باراك اوباما به عهده داشت .او نیز،
به افسانه سالحهای کشتار جمعی صدام دامن زد ،در سال
 ۲۰۰۲گفت« :روشن است که عراق یک تهدید جدی
است… .تردیدی نیست که باید به سالحهای کشتار

جمعی آن با قدرت برخورد شود ،و این همان راهی است
که ما در آن به پیش میرویم و فکر نمیکنم هیچ انسان
مطلعی در این مورد شک داشت».
«رایس» همچنین یکی از مدافعان آتشین حملهي
نظامی آمریکا به سودان در رابطه با بحران «دارفور» بوده
است.به اعتقاد او «ایاالت متحده آمریکا میتواند ،ترجیح ًا
همراه با درگیری «ناتو» و حمایت سیاسی دولتهای
آفریقایی ،فرودگاهها ،هواپیماها و تجهیزات نظامی سودان
را مورد حمله قرار دهد .آمریکا میتواند «بندر سودان» را،
که نفت سودان از طریق آن خارج میشود ،بلوکه کند.
سپس سربازان سازمان ملل متحد در صورت لزوم با زور،
و با حمایت آمریکا و ناتو گسیل خواهند شد».
همچنين رايس فرستاده ويژه شوراي امنيت ملي
در سال  1994عازم رواندا و مسوول بررسي مساله نسل
كشي در آن كشور شد.
اولين زن آفريقاييتبار كه تا چندي ديگر سخنگو و
مجري سياستهاي اياالت متحده در سازمان ملل خواهد
شد ،انديشه وحدت آفريقا و پيوستن آنان به اقتصاد جهاني
و ارتقاي امنيت ملي آمريكا را دو هدف اصلي خود قلمداد
كرده است .همكاران قديمي او در وزارت خارجه و شوراي
امنيت ملي عدم انعطاف ،اقتدارطلبي و تسلط به مسايل
سياسي را از ويژگيهاي بارز او ميدانند .او عضو شوراي
روابط خارجي نيز ميباشد.
از برآيند گزينشها چنين استباط ميشود كه با عنايت
به اينكه اوباما و كابينهاش وارث دو جنگ و مبارزهي
طوالني مدت با شبكههاي تروريستي بودهاند و اقتصاد
كشورشان در وضعيت نابساماني به سر ميبرد ،الجرم
براي رهايي از اين بنبست بايد شعار تغيير را فراموش
كرده وجهت پاسخگويي به افكار عمومي داخلي و اتخاذ
روش تازه در عرصه جهاني به چينش مهرههايي مجرب
كه طبعا مديران سرشناس دوره كلينتون خواهد بود ،روي
آورد .نكته پاياني كه با مطالعه سير تاريخي و عملكرد دو
حزب حاصل ميشود و نبايد از آن غافل شد اين است
كه اغلب تجاوزات ،تحريمها و جنگهاي اياالت متحده
در دوران زمامداري روساي جمهور دموكرات رقم خورده
است .نرمش ظاهري ،مدد از نفوذ خود بر كشورهاي ديگر
و گسيل كردن نيروهاي آنان به نمايندگي از خويش
به نقاط مختلف جهان و توسل به ابزارهاي وابسته به
طيف قدرت نرم ،از راهبردهاي اين نحله فكري محسوب
ميشود.
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