توافــقآبوهوایــیپاریس/کارشناســان محیطزیســت
معتقدند که خطر گرمشــدن زمین از تروریســم و جنگ
جهانی جدیتر اســت .زمین روزبهروز گرمتر میشــود و
یخچالهــای طبیعــی از بیــن میرونــد و بــه دنبالــش خســارات
جبرانناپذیری متوجه زمین میشــود .چین و امریکا دو کشــور بزرگ
تولیدکننده گازهای مضر توانســتند بر سر کاهش اینگونه گازها توافق
کنند و به اجراشــدن توافــق آبوهوایی پاریس متعهد باشــند .هدف
توافق پاریس این اســت که تا ســال 2030میانگین حرارت زمین از دو
درجه ســانتیگراد نســبت به شــروع انقالب صنعتی باالتر نــرود .این
توافــق یکــی از مهمترین دســتاوردهای دولت اوباما اســت که نتیجه
ماهها مذاکره با چین و کشورهای دیگر طرف این قرارداد است.
توافق هســتهای ایران  /پرمناقشــهترین پرونده سیاست
خارجــی ســالهای اخیــر ایــاالت متحــده در زمــان
ریاســتجمهوری اوبامــا و بــا تالشهــای وزیــر امــور
خارجــهاش جــان کری به ســرانجام رســید .توافق هســتهای بــا ایران
نتیجه مذاکــرات دهههایی بود که با آم دورفت رؤســای جمهوری دو
کشور وارد مسیرهای متفاوتی میشد .به محض روی کارآمدن حسن
روحانــی مذاکرات محمدجــواد ظریف و همتــای امریکاییاش آغاز
شد و سرانجام ایران و گروه  5+1به رهبری امریکا در  13فروردین سال
 1394به توافق تاریخی دست پیدا کردند.
اقداماتمنفی:
ناکارآمــدیدربحــرانســوریه/عملکرد بســیار ضعیف
باراک اوباما در خاورمیانه و بویژه در مســائل سوریه شاید
تنها موردی اســت که موافقیــن و مخالفینش را در جبهه
مشــترکی قــرار میدهــد .مایــکل توماســکی روزنامهنــگار ارشــد
«دیلیبیست» در اینباره مینویسد« :مدیریت ضعیف او در بحران
ســوریه شــاید تنهــا لکه تیــره بــزرگ کارنامــه اوبامــا باشــد .او در واقع
بیعملی محــض را انتخــاب کــرد .در صورتی که میتوانســت مهره
مؤثری در حل این بحران باشد».
فقدانمبارزهکافیباتروریسم/اگرچهداعشوبوکوحرام
ی ســالها پیش از قدرتگرفتــن اوباما
دو گروه تروریســت 
آغــاز بــه شــکلگیری و عضوگیری کــرده بودند امــا نباید
فرامــوش کــرد کــه در دوران ریاســتجمهوری او قــدرت گرفتنــد و
شدیدترین حمالت تروریستی را علیه بشریت انجام دادند .اوباما به
انــدازه کافــی در نابودکردن تروریســم مقتــدر نبود و خیــال میکرد با
نادیدهگرفتــن آنهــا ،میتواند تهدیــدات و قدرتشــان را از بین ببرد.
نتیجهخالفانتظاراوشدوگروههایتروریستینهتنهادرمقرشاندر
خاورمیانــه قــدرت گرفتنــد بلکه دامنه حمــات تروریســتی به قلب
امریکا و اروپا هم رسید.
خلــفوعــدهدرزنــدانگوانتانامو/بــاراک اوبامــا بعد از
پیــروزی در انتخابات ریاســت جمهوری در ســال ،2009
گفت که بازداشــتگاه گوانتانامو ،نماد شــرمآور شــکنجه
اســت که امنیت امریــکا را تضعیف و اقتدار اخالقــی را نابود میکند و
اعــام کــرد کــه ایــن بازداشــتگاه را تعطیــل خواهد کــرد .بعــد از این
سخنرانیتاریخیدیکچنی،معاونسابقرئیسجمهوریامریکابا
راهاندازی فراخوانــی این اقدام باراک اوباما را تالشــی برای بیاعتبار
خوانــدن اســتراتژی امنیت ملــی خوانــد و در نهایت مجلس ســنای
ایاالت متحد امریکا به نبستن زندان گوانتانامو رأی داد و با وجود آنکه
از تعداد زندانیان گوانتانامو کاسته شد اما این زندان هرگز بسته نشد.
اخیراًاوباما اعالم کرده که بزرگترین پشــیمانی او نبســتن این زندان
است.
افزایشبدهیهایدولت/دکتر الرنس کاتلیکاف اســتاد
اقتصــاد دانشــگاه بوســتون معتقــد اســت کــه امریــکا
هماکنون یک کشور ورشکسته است .با وجود  19تریلیون
بدهی ســخت میتوان ادعای او را نپذیرفت .اگرچــه اوباما در عرصه
ایجاد اشــتغال نســبت به همتایان قبلیاش موفقتر بوده اســت اما
بدهیهــای ملی این کشــور در دوره ریاســتجمهوری او افزایش پیدا
کرد.
عدمتوجهکافیبهتبعیضنژادی/اگرچه خودش اغلب
رأیهایــی کــه در ســال  2009بهدســت آورد را مدیــون
ت بودنش است ،اما طی هشت سالی که بر سر
سیاهپوســ 
قدرت بود و فرصت تغییرات چشــمگیری داشــت ،به انــدازه کافی در
عرصــه رفــع تبعیضــات نــژادی مثبت عمــل نکــرد .بســیاری تصور
میکردند او همان رئیس جمهوری سیاهپوســتی اســت که قرار است
تاریخ ننگین امریکا در اینباره را تطهیر کند و سرنوشــت دیگری برای
همنژادهایــش بــه ارمغان بیــاورد .اما او حتــی در مســأله اعتراضات
فرگوســن در واکنش به تیراندازی پلیس به سیاهپوســتان هم سکوت
کــرد و بــه مســائل دیگــری پرداخت .بــاراک اوبامــا از معدود رؤســای
جمهوریبودکههممیانسیاهپوستانمحبوبیتبسیارزیادیداشت
وهممیانسفیدپوستانامابیتوجهیاوبهشکافیکهدربطنجامعه
امریــکا میــان ایــن دو طیــف وجــود دارد ،باعــث ســرخوردگی شــدید
حامیانسیاهپوستویویکی ازتاریکتریننقاطکارنامهاششد.
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فرحنــازدهقی /بــاراک اوباما چهل و چهارمیــن رئیس جمهوری
ایــاالت متحــده امریــکا در هشــت ســال گذشــته همــواره یکــی از
پرمناقشهترین رؤسای جمهوری این کشور بود .موافقین و مخالفین
او بســیارند و هر کدام برای حمایت یا انتقاد از او دالیل بسیاری دارند.
دوره ریاســتجمهوری اوباما یکــی از پرچالشترین دورههای تاریخ
نه تنها در ایاالت متحده بلکه در جهان بود .آنچه در ادامه میخوانید
مهمترین نقاط مثبت و ضعف کارنامه اوست.
اقداماتمثبت:
رشــد اقتصادی /پس از رکود اقتصادی امریکا در اواخر
دهــه اول قــرن بیســتویکم ،اوضــاع اقتصــادی ایــن
کشور در وضعیت خوبی به ســر نمیبرد .اوباما پس از
روی کارآمــدن در ســال  2008میدانســت مهمترین چالش پیش
رویش بهبود بخشــیدن به شرایط اقتصادی است .اگرچه با نگاهی
واقعبینانــه نمیتــوان گفــت کــه عملکــرد او فوقالعــاده بــوده و
شــرایط اقتصــادی ایــاالت متحده با توســعه و جهشــی قابل توجه
روبهرو شــده اســت اما نباید فرامــوش کنیم که ســال  2014در قرن
اخیــر ،ســالی بود کــه بیشــترین نــرخ اشــتغالزایی در این کشــور را
شــاهد بودیــم .یکــی از مهمتریــن دالیلــش هــم ایــن بــود کــه
سیاســتهای فــرار مالیاتــی ثروتمنــدان در دولــت بوش در ســال
 2013به پایان رســید و سیاستهای جدیدی مبنی بر وضع مالیات
برای سرمایهداران اعمال شــد که به دنبالش  16میلیون امریکایی
تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد .اگرچــه پیشتــر
جمهوریخواهــان ادعاهایی مبنی بر اینکه گرفتن مالیات بیشــتر از
ثروتمنــدان اقتصــاد را از هــم میپاشــاند ،مطرح کــرده بودند .اما
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نتیجــه برعکس شــد و این مالیاتهــا درآمد قابــل توجهی را برای
دولت فراهم کرد.
پوشــشدهی بیمــه /Obamacareوضعیت ســامت و
بیمه در امریکا قدرت اول جهان ،تعریف چندانی ندارد.
مردم امریکا معتقد بودند که هزینههای درمانی بســیار
گران اســت و ســطح خدمات درخور یک کشور پیشرفته نیست .بیمه
گ برنــده بــاراک اوبامــا بــود کــه بــه پیــروزی
خدماتدرمانــی بــر 
غیرمنتظــرهای بــرای «پروژه حیثیتی اوباما» تعبیر شــد کــه با برنامه
بیمــه همگانــی برای همــه امریکاییهــا به کاخ ســفید رفــت و آنقدر
پافشاری کرد تا نخستین رئیسجمهوری باشد که تمامی شهروندان
کشــورش را بیمــه کرده اســت .اگرچــه امریکاییها تا قبــل از آن طرح
تأمیــن اجتماعی یا بیمه افراد مســن یا کمدرآمد را داشــتند اما هیچ
رئیسجمهوری نتوانســت ایاالت متحده را در داشتن بیمه همگانی
متحــد کنــد .اوباما نشــان داد که بــا قطــع طرحهای قرضهــای 600
میلیوندالریمیتوانوضعیتسالمتکشورشرابهبودببخشد.
دســتگیریاســامهبــنالدن/درشــرایطیکــهقــدرترهبریو
مدیریــتاوباماموردهجوممنتقدانشقــرارگرفتهبودوبههر
دلیلــی بــه فقــدان کاریزمــا محکــوم میشــد ،بــا هدایــت و
ترتیبدادن نقشــه دســتگیری عامل اصلی حمالت 11ســپتامبر تالش کرد
خــافایــنادعارااثباتکنــد.لئونپانتاوزیــردفاعوقتدولــتویدرکتاب
خاطراتروزانهاشنوشتهکهآنشببهپیشنهاداوبامادوهلیکوپترپشتیبان
نیــز حضــور داشــتند .ناگهــان هلیکوپتــر اصلــی دچــار مشــکل میشــود و
هلیکوپترهایپشتیبانادامهعملیاترابرعهدهمیگیرند.اگراینپیشنهاد
عملینمیشد،بهطورقطعحقارتبزرگیبرایدولتاوبهوجودمیآمد.
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