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چکیده
جو بایدن ،قبل و بعد از انتخابات ،یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست
نوین آمریکا در قبال ایران اعالم کرده است .در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار
دارد .با این حال ،در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود
دارد .از این رو ،در این مقاله تالش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن
نسبت به ایران چه ماهیت ،مؤلفهها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و
تحلیل گفتارها ،مکتوبات و مواضع اعالمی بایدن و تیم سیاست خارجی او ،استدالل میشود که گفتمان
سیاست خارجی بایدن «بینالمللگرایی لیبرال» است .سیاست هستهای بایدن نیز بر پایۀ پیوند موضوعی
و مرحلهای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست ،تقویت و توسعۀ مفاد و طوالنیترکردن زمان آن
در گام دوم و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقهای ایران در گام سوم است.
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مقدمه
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،تدوین و تعقیب سیاست جدید نسبت به جمهوری اسالمی ایران را
یکی از اولویتهای سیاست خارجی دولت خود اعالم کرده است .چون بایدن و تیم سیاست خارجی
او بر این باورند که کارزار فشار حداکثریِ ترامپ در قبال ایران در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده
است .از این رو ،برای رهایی از این راهبرد شکستخورده باید سیاست نوینی تدوین و اجرا کرد که
اهداف و منافع راهبردی آمریکا را تأمین کند .در کانون «سیاستِ ایرانِ» بایدن نیز موضوع هستهای ایران
قرار دارد؛ بهگونهای که بایدن قبل و بعد از انتخابات آشکار ساخته است که دولت وی در صورت
بازگشت ایران به برجام ،به این توافق باز خواهد گشت .با این حال ،چیستی و چگونگیِ سیاست کلی
بایدن و سیاست هستهای «تعهد در برابر تعهد» او در قبال ایران ابهام دارد .بنابراین ،هدف این مقاله
واکاوی چیستی و چگونگی سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسالمی ایران است؛ به
طوری که تالش میشود به این سؤال پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران
چه ماهیت ،مؤلفهها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟
در بطن پرسش اصلی ،سؤاالت فرعی دیگری نهفته است که پاسخگویی به آنها نیز ضرورت
دارد .گفتمان سیاست خارجی بایدن چیست؟ اصول سیاست خارجی بایدن ،در قالب این
گفتمان ،کدامند؟ فرآیند و مراحل سیاست هستهای «تعهد در برابر تعهد» بایدن کدامند؟ با
روش مطالعه اسنادی و تحلیلِ گفتارها ،مکتوبات و مواضع اعالمی بایدن ،آنتونی بلینکن نامزد
وزارت خارجه ،جیک سالیوان مشاور امنیت ملی و ویلیام برنز رئیس سازمان سیا در دولت
بایدن سعی میشود به این پرسشها پاسخ داده شود .به منظور تأمین این هدف ،مطالب در
چهار گفتار و نتیجهگیری ارائه می شود .در نخستین قسمت ،گفتمان سیاست خارجی بایدن
توضیح داده می شود .گفتار دوم ،به بحث و بررسی اصول سیاست خارجی بایدن در چهارچوب
این گفتمان میپردازد .د ر گفتار سوم ،منافع ،اهداف ،ابزار و دکترین سیاست خارجی بایدن
تلخیص و تبیین می شود .گفتار چهارم به تحلیل چیستی و چگونگی سیاست هستهای بایدن
در قبال ایران اختصاص دارد .سرانجام ،یافته های مقاله در قالب سناریوهای مختلف در
نتیجهگیری تلخیص میشود.
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الف .گفتمان سیاست خارجی بایدن :بینالمللگرایی لیبرال
گفتمان سیاست خارجی بایدن در چهارچوب گفتمان سیاست خارجی حزب دموکرات آمریکا،
«بینالمللگرایی لیبرال» 5است ) .(Kupchan, 2020اما برخی این گفتمان را «واقعگرایی لیبرال»

2

) (Ikenberry and Kupchan, 2004و «واقعگرایی مترقی»Wright, 2006, 2016, 2020; Nye, ( 9

 )Aug. 25, 2006نیز مینامند .این سه عنوان ،بهرغم اختالف لفظی ،مشترک معنوی بوده و بر نظام
معنای واحدی داللت دارند؛ بهگونهای که در این نظام ،معنا ،ایدهها و انگارههای رئالیسم و لیبرالیسم
در قالب نظام داللت واحدی تلفیق و ادغام میشوند .ایدۀ کانونی این گفتمان ،تدبیر و تغییر جهان
و نظام بینالملل از طریق اعمال قدرت و اراده و آرمان آمریکاست ) .(Kupchan, 2020: 299از
این رو ،از یک سو ،بر مبنای سنت لیبرالیسم ،بر اصول دموکراتیک ،ارزشهای لیبرال ،دیپلماسی،
همکاری ،چندجانبهگرایی و نهادگرایی در سیاست خارجی آمریکا تأکید میشود.
اما از سوی دیگر ،بر پایۀ سنت رئالیسم ،ضرورت استفاده از زور در چهارچوب دیپلماسی اجبار

4

و بازدارندگی 1و مداخلۀ نظامی آمریکا در سطح بینالمللی تایید و توصیه میشود؛ به طوری که
راهبرد کالن بینالمللگرایی لیبرال ،ادغام دوگونۀ واقعگرا و آرمانگرای بینالمللگرایی است.
این راهبرد ،متضمن ترکیب و تلفیق قدرت ،همکاری و مشارکت برای مبارزه و مقابله با تهدیدها
و دشمنان آمریکا؛ حفظ و تداوم صلح آمریکایی 6به معنای طراحی ،برقرای و دفاع از نظم
بینالمللی قاعدهمند توسط آمریکا؛ و توجیه مداخلۀ نظامی آمریکا در امور بینالمللی بر اساس
منافع ملی و آرمانها و ایدئالهای آمریکایی است ) .(Kupchan, 2020: 27, 299سیاست خارجی
آمریکا همواره با این پارادوکس مواجه بوده است که چگونه میتوان همزمان و توأمان از قدرت
بالمنازع و بیمانند این کشور و ارزشهای لیبرال استفاده کرد.
واقع گرایان ،منکر و مخالف نقش تعیینکننده ارزشها و ایدئالهای دموکراتیک و لیبرال در
سیاست خارجی آمریکا هستند و تنها بر تعقیب و تأمین منافع ملی تأکید و تمرکز میکنند .در
1. International Liberalism
2. Liberal Realism
3. Progressive Realism
4. Coercive Diplomacy
5. Deterrence
6. Pax Americana
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مقابل ،آرمانگرایان ،این ارزشها و آرمانها را تعیینکنندۀ سیاست خارجی آمریکا و جزء
قوامبخش و ذاتی آن میدانند .دموکراتها معتقدند که این پارادوکس در قالب سیاست خارجی
واقعگرای لیبرال یا مترقی بر مبنای گفتمان بینالمللگرایی لیبرال قابل رفع است؛ بهگونهای که
بر پایۀ راهبرد کالن منسجم و یکپارچهای ،قدرت سخت نظامی و قدرت نرم مبتنی بر ارزشها
و ایدئالهای لیبرال و دموکراتیک در چهارچوب قدرت هوشمند 5ترکیب و اعمال میشوند
).(Nye, Aug. 25, 2006
سیاست خارجی بینالمللگرای لیبرال بهوسیله ایدئالها و واقعیتهای قدرت هدایت
میشود .اهداف و منافع آمریکا از جمله نظم بینالملل لیبرال ،از طریق درهمآمیختن برتری آمریکا
و اصول و ارزشهای لیبرال بنیادین آن محقق میشود؛ بهگونهای که آمریکا از قدرت برتر خود
برای تاسیس و تداوم سازوکارهای اجماعی و مشروع نظم و حکمرانی بینالمللی بهره میگیرد
) .(Ikenberry, and Kupchan, 2004: 38مهمترین اصول بینالمللگرایی لیبرال عبارتند از
تجارت آزاد بینالمللی؛ چندجانبهگرایی؛ نهادگرایی بینالمللی؛ امنیت همکاریجویانه و
دستهجمعی؛ حفظ و احترام به حقوق بشر؛ توسعه و گسترش دموکراسی؛ حل دستهجمعی
مشکالت و مسائل بینالمللی؛ تغییر و تحول تدریجی و تکاملی نظم بینالمللی؛ و حکومت قانون
).(Ikenberry, 2009: 71-73; Ikenberry, 2018: 7-23
شخصیت ،مواضع ،اندیشه و عملکرد بایدن و تیم سیاست خارجی وی به خوبی نشان میدهد
که آنان بینالمللگرایان لیبرال هستند و در گفتمان بینالمللگرایی لیبرال می اندیشند و عمل میکنند.
از این رو ،گفتمان حاکم بر سیاست خارجی دولت بایدن ،بینالمللگرایی لیبرال خواهد بود؛ چون
آنان خود را متعهد و پایبند به اصول ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی بینالمللگرا یا واقعگرای
لیبرال میدانند .آنان در قالب گفتمان بینالمللگرایی لیبرال ،درصدد تلفیق و ادغام آموزهها ،آرمانها
و اصول لیبرالیسم و رئالیسم در سیاست خارجی آمریکا هستند؛ بهگونهای که از یک سو ،مانند
لیبرلها بر تجارت آزاد بینالمللی؛ چندجانبهگرایی؛ نهادگرایی بینالمللی؛ امنیت همکاریجویانه و
دستهجمعی؛ حفظ و احترام به حقوق بشر؛ توسعه و گسترش دموکراسی؛ حل دستهجمعی مشکالت

1. Smart power
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و مسائل بینالمللی؛ تغییر و تحول تدریجی و تکاملی نظم بینالمللی؛ و حکومت قانون تأکید
میکنند .از سوی دیگر ،مانند رئالیستها ،استفاده از زور ،خشونت و بازدارندگی نظامی را برای
پشتیبانی از دیپلماسی آمریکا ضروری میدانند ( Burns and Sullivan, May 2019; Burns, Dec.

 .)8, 2019همچنین ،مداخلۀ نظامی آمریکا در نظام بینالملل برای تحقق ارزشها و آرمانهای لیبرال
و دموکراتیک را تأیید و توصیه میکنند ).(Blinken and Kagan, 2019
بنابراین ،بایدن از یک طرف ،تصریح میکند که « دیپلماسی باید نخستین ابزار قدرت آمریکا
باشد» و او «دیپلماسی بهعنوان ابزار اصلی سیاست خارج ی آمریکا را ارتقاء خواهد داد»
) .(Biden, March/April 2020از طرف دیگر ،به هیچ وجه اعزام نیروی نظامی و استفاده از
قدرت سخت آمریکا در سایر نقاط جهان را نفی نمیکند .او تنها استدالل میکند که «شما
نمیتوانید به زور متوسل شوید ،مگر اینکه بتوانید ثابت کنید که [هزینۀ] زور قابل تحمل بوده و
نتیجهبخش خواهد بود» ) .(Clemons Aug. 22, 2016از این رو ،بایدن به عنوان رئیس کمیته
روابط خارجی سنا ،در سال  2009از حملۀ آمریکا به عراق حمایت کرده و به آن رأی مثبت داد.
او همچنین اخیراً آشکارا اعالم کرده است که «اگر ایران مواجهه و مقابله را برگزیند ،من آماده
هستم تا از منافع حیاتی و نیروهایمان دفاع کنم» ) .(Biden, Sept.13, 2020به همین خاطر ،رابین
رایت (Wright, Nov. 11, 2020) 5بایدن را «آمیزهای از اصول و عملگرایی» 2توصیف میکند.
استیو کِلِمونز 9نیز وی را نخستین نمونۀ «رئالیسم شخصیتی» 4آمریکایی مینامد ( Clemons,

.)Aug. 22, 2016
آنتونی بلینکن ،1وزیر خارجه آمریکا ،نیز از چنین شخصیت ،تفکر و عملکردی برخوردار
است .او هم مانند بایدن ،بینالمللگرا یا لیبرال واقعگراست؛ بهگونهای که پایبندی به اصول و
ارزشهای لیبرال را با سیاست قدرت و عملگرایی سیاسی در میآمیزد .او مانند فردی رئالیست،
اهل واقعبینی ،احتیاط ،سیاست گام به گام ،مصالحه ،سازش و توافق است .اما در عین حال،
دورنما و افق آرمانها و اهداف درازمدت و بزرگتر سیاست لیبرال را نیز نادیده نمیگیرد
1. Robin Wright
2. Mix of principle and pragmatism
3. Steve Clemons
4. Personality realism
5. Antony Blinken
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) .(Fried, 2020وی در چهارچوب گفتمان واقعگرایی لیبرال «دیپلماسی پیشگیرانه و
بازدارندگی» نظامی را یکی از اصول سیاست خارجی مطلوب آمریکا تعریف و تلقی میکند؛
بهگونهای که بر پایۀ آن ،دیپلماسی باید با بازدارندگی تکمیل و تقویت شود؛ و زور و نیروی
نظامی ،مکمل و یاور ضروری دیپلماسی فعال و موثر است .به نظر او «سیاست خارجی مسئول
تالش میکند قبل از اینکه بحرانها از کنترل خارج شوند ،از آنها پیشگیری یا آنها را مهار کند.
این نیز نیازمند ترکیب دیپلماسی فعال و بازدارندگی نظامی است» ).(Blinken and Kagan, 2019
برجستهترین ویژگی بلینکن ،که او را به واقعگرایان نزدیک میکند ،باور راسخ و صریح به
مداخلهگرایی نظامی آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان است.
جیک سالیوان ،5مشاور امنیت ملی بایدن ،نیز بر لزوم تلفیق و ادغام عملگرایی و آرمانگرایی
در سیاست خارجی آمریکا و ضرورت رهبری این کشور در جهان تأکید میکند .او برمبنای
استثناءگرایی آمریکایی ،2استدالل میکند که قدرت مانا و موثر آمریکا ،از دیپلماسی مستحکم،
معتبر و مبتکر آن نشأت میگیرد که مستظهر به تهدید زور و قدرت نظامی است ( Sullivan,

 .)Jan./Feb.,2019در نتیجه ،وی آشکارا بیان کرده که دولت بایدن بازدارندگی نظامی معتبر و
باورپذیر را به عنوان پشتیبان دیپلماسی حفظ خواهد کرد ) .(USIP, Nov. 24, 2020ویلیام برنز،
رئیس سازمان سیا ،یکی از طراحان و مذاکرهکنندگان مذاکرات هستهای منجر به برجام ،بر
ضرورت اهرم نظامی بهعنوان پشتیبان دیپلماسی تأکید دارد ).(Burns, Dec. 8, 2019

 .1اصول سیاست خارجی بایدن
اصول سیاست خارجی بایدن که بر اساس عناصر گفتمان بینالمللگرایی لیبرال تعریف میشود،
را میتوان در این موارد تلخیص و تبیین کرد .5 :نهادگرایی لیبرال9؛  .2چندجانبهگرایی4؛ .9
فراآتالنتیکگرایی1؛  .4حقوق بشر و گسترش دموکراسی 6و  .1مداخلهگرایی بینالمللی.7
1. Jake Sullivan
2. American exceptionalism
3. Liberal Institutionalism
4. Multilateralism
5. Transatlanticism
6. Human Rights and Expansion of Democracy
7. International Interventionism
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 .1-1نهادگرایی لیبرال
نهادگرایی لیبرال ،همانگونه که بیان شد ،یکی از عناصر گفتمان بینالمللگرایی لیبرال و اصول
سیاست خارجی بایدن است .نهادگرایی لیبرال ،دیدگاهی است که استدالل میکند همکاری
بینالمللی در روابط بینالملل میتواند از طریق تأسیس ،توسعه و حمایت نهادهای بینالمللی مبتنی
بر اصول و ارزشهای لیبرال ،افزایش و ارتقاء یابد ) .(Keohane, 2012: 125نهادهای بینالمللی
عبارتند از «مجموعههایی از قواعد (رسمی و غیررسمی) پایدار و مرتبط که نقشهای رفتاری 5را
تجویز و فعالیت را محدود و مقید 2کرده و به انتظارات شکل میدهند .(Keohane, 1989:3) »9از
این رو ،لیبرالها به نقش موثر و سازنده نهادها ،رژیمها و سازمانهای بینالمللی در نظام بینالملل
اعتقاد و ایمان دارند .نهادهای بینالمللی نقش مستقل و موثری در ایجاد و استمرار نظم بینالمللی
لیبرال ،امکان و دستیابی به همکاری بینالمللی ،امنیت دستهجمعی و صلح پایدار جهانی ایفا
میکنند؛ بهگونهای که نهادهای بینالمللی میتوانند برای افزایش یا تثبیت منافع صلح جهانی،
همچون وابستگی متقابل اقتصادی و باالبردن هزینههای جنگ از جمله از طریق مجازات
دستهجمعی تجاوز مورد استفاده قرار گیرند.
نهادهای بینالمللی این کارکردهای مثبت را از طریق سازمانهای بینالمللی ،بهویژه سازمان
ملل متحد ،به عنوان بازوها و سازوکارهای اجرایی خود ایفا میکنند ( Lepgold and Nincic,

 .)2001: 142به نظر بینالمللگرایان یا واقعگرایان لیبرال ،قواعد و نهادهای بینالمللی بهمثابه
زیرساخت نظام بینالملل هستند و از این رو ،جایگاه کانونی در تعقیب و تأمین منافع جهانی
آمریکا دارند؛ بهگونهای که قواعد و نهادهای بینالمللی ،ابزار قدرتمندی برای سیاست خارجی
آمریکا هستند که به صور مختلف و متنوعی ضریب قدرت ملی این کشور را بهطور تصاعدی
افزایش میدهند ) .(Ikenberry, and Kupchan, 2004: 43-44بر این اساس ،جیک سالیوان،
جایگاه نهادگرایی و نقش نهادهای بینالمللی در سیاست خارجی آمریکا را اینگونه ترسیم و
تبیین کرده است« :تأسیس نهادها بهمنظور تقسیمِ وظایف و مسئولیت برای مسائل و مشکالت
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مشترک جزئی از  DNAآمریکاست و در صحنه جهانی ،نهادسازی ،قدرت ،تأثیرگذاری و
کارآمدی آمریکا را افزایش و ارتقاء میبخشد» ).(Sullivan, Jan./Feb.,2019
آنتونی بلینکن نیز به همین سیاق ،گفته که آمریکا میتواند قدرتش را به بهترین نحو از طریق
مجموعهای از قواعد ،هنجارها ،اصول و نهادهای بینالمللی در سطح بینالمللی اعمال کند .او
استدالل میکند که «نظم بینالمللی قاعدهبنیان ،5قدرت ما را مشروع ،حفظ و در واقع تقویت و
افزون کرده است» .وی مذاکرات هستهای با ایران و برجام را یکی از نمونههای مهم و موفق
نهادگرایی بینالمللی در سیاست خارجی آمریکا میداند؛ چون «ما عمالً رهبریمان را در سازمان
ملل تجدید کردیم،و در شورای امنیت کار کردیم تا مذاکرات هستهای را با ایران پیش ببریم»
).(Blinken, 2016
 .2-1چندجانبهگرایی
دومین عنصر گفتمان بینالمللگرایی لیبرال و اصل سیاست خارجی بایدن ،چندجانبهگرایی است.
چندجانبهگرایی «به صورت عملِ هماهنگیِ سیاستهای ملی در گروهایی متشکل از سه کشور
یا بیشتر از طریق ترتیبات ویژه یا بهوسیله نهادها تعریف میشود» ) .(Keohane, 1990: 731از
این رو ،چندجانبهگرایی ،متضاد و در مقابل یکجانبهگرایی است که کشورها بر پایۀ آن
سیاستهای خود را بدون هماهنگی با دیگران و به تنهایی تدوین و اجرا میکنند .چندجانبهگرایی
در قالب ترتیبات و نهادهای جمعیِ اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و دفاعی مختلفی ،بهویژه در
چهارچوب سازمان ملل متحد ،تجلی و تعیّن مییابد (Walker, 2004; Smith and Laatikainen,

 .)2020درواقع ،چندجانبهگرایی بهمثابه عمل ،بر پایۀ نوعی از ذهنیت ،ادراک و شیوۀ تفکر استوار
است؛ بهگونهای که چندجانبهگرایی ،پیش از آنکه در عمل و کنش تجلی یابد ،نخست در اندیشه
و فکر طرح میشود و قبل از اینکه بهصورت نظامی از کنش و واکنش متقابل درآید ،نوعی
جهانبینی است ).(Hanafi, 1997: 109

1. Rules-based
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از نظر تاریخی ،یکی از ویژگیهای سیاست خارجی آمریکا ،نوسان بین دیپلماسی چندجانبه
و یکجانبه است .این سیاستهای دوگانۀ متناقض در قالب دو راهبرد کالنِ متعارضِ انزواگرایی

5

و بینالمللگرایی یا «درگیرسازی جهانی» 2آمریکا در امور جهانی تعقیب میشوند .برای نمونه،
در دولت جورج بوش پسر ،با توجیه مبارزه با تروریسم بینالمللی ،دیپلماسی یکجانبه بر
دیپلماسی چندجانبه برتری و اولویت یافت .اما یکجانبهگرایی و انزواگرایی در سیاست خارجی
آمریکا در دولت ترامپ در قالب راهبرد «نخست آمریکا» 9به اوج خود رسید ( Kupchan, 2020:

 .)338-350; Jain and Pascal, Dec. 1, 2020راهبردِ «نخست آمریکا»یِ ترامپ متضمن انزواگرایی،
یکجانبهگرایی ،حمایتگرایی ،4ناسیونالیسم و نژادپرستی است ) (Blinken and Kagan, 2019چون در
واقع ،سیاستِ «نخست آمریکا» عمالً به معنای «آمریکاییها دست تنها» و «آمریکا به تنهایی» 1است
( .)Burns, July 14, 2020; Gardner, 2020: 453این راهبرد نه تنها اعتقادی به چندجانبهگرایی و
تعهدی در قبال حفظ نظم بینالمللی لیبرال به رهبری آمریکا ندارد ،بلکه در راستای تضعیف و تخریب
آن عمل میکند ) (Kupchan, 2020: 300بهگونهای که ایاالت متحده از بعضی از پیمانها ،نهادها و
موافقتنامههای چندجانبه بینالمللی از جمله برجام خارج شد (.)Jervis, 2018
دیدگاه مخالف چندجانبهگرایی و نظم بینالملل لیبرالِ دولت ترامپ به روشنی در این گفتۀ
مایک پمپئو  ،وزیر خارجۀ سابق آمریکا ،انعکاس یافته است« :چندجانبهگرایی ،غالباً به خودیِ
خود ،هدف تلقی میشود .هرچه پیمان هایِ بیشتریِ امضا کنیم ،ظاهراً امنتر هستیم .هرچه
دیوانساالرانِ بیشتری داشته باشیم ،کارها بهتر انجام میشود [ ]...ما آرزو داریم که نظم
بین المللی در خدمت شهروندانمان باشد ،نه اینکه آنها را کنترل کند» (Gardner, 2020: 450-

 .)451بایدن و تیم سیاست خارجی او ،سیاست انزواگرایی و یکجانبهگرایی ترامپ بهویژه در
قبال برنامه هستهای ایران را به شدت نقد و رد میکنند ( Biden, Sept. 13, 2020; Blinken and

 .)Kagan, 2019; Burns, Aug. 29, 2020; Burns, 2019: 385-386آنان حتی به «درگیرسازی
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گزینشی» 5نیز رضایت نداده و بر «درگیرسازی فراگیر» 2آمریکا در امور جهانی در چهارچوب
چندجانبهگرایی تأکید میکنند؛ چون به نظر آنها ،چندجانبهگرایی و درگیرسازی ،یکی از نیازها
و الزامهای منافع ملی آمریکاست .آنتونی بلینکن در ضرورت و اهمیت چندجانبهگرایی گفته« :ما
میدانیم که ارزش تاکتیکی و همچنین سیاسی و راهبردی روشنی در به تنهایی اقدامنکردن وجود
دارد [ ]...با نشستن روی صندلی دور میز ،میتوانیم گفتگو را هدایت کرده و به شکلدادن نتایج
کمک کنیم» ).(Blinken, 2016
بلینکن یکی از نمونههای موفق چندجانبهگرایی در سیاست خارجی آمریکا را مذاکرات
هستهای با ایران منتهی به برجام بیان کرده است .او گفته که وقتی برنامۀ هستهای ایران در حال
توسعه و پیشرفت بود و روزنهای برای اقدام پیشگیرانۀ آمریکا وجود نداشت ،دولت اوباما با
همکاری با  1کشور دیگر طی چندین سال مذاکره موفق شد تا سختترین توافق عدم اشاعه
هستهای و شدیدترین و دقیقترین سیستم راستیآزمایی بیسابقه را تدارک ببیند .به باور او،
آمریکا بدون همکاری و هماهنگی با شرکایش هرگز نمیتوانست رژیمی از تحریمهای اقتصادی
را بر ضد ایران اعمال کند که این کشور را مجبور به پذیرش مذاکرات هستهای کند .همچنین،
آمریکا بدون اقدام چندجانبه قادر نبود که برنامۀ هستهای ایران را چنان تحت نظارت و وارسی
دقیق و شدید قرار دهد که تضمین کند صرفاً بهصورت صلح آمیز باقی خواهد ماند ( Blinken,

 .)2016ویلیام برنز نیز موفقیت آمریکا در متوقفکردن برنامۀ هستهای ایران در قالب برجام را
ناشی از دیپلماسی چندجانبه میداند).(Burns, 2019: 380-386

 .3-1فراآتالنتیکگرایی
فراآتالنتیکگرایی به معنای شراکت و مشارکت راهبردی و روابط نزدیک و تنگاتنگ اقتصادی،
سیاسی ،امنیتی و دفاعی میان دو سوی اقیانوس اطلس یعنی آمریکا و اروپاست .در چهارچوب
گفتمان بینالمللگرایی لیبرال ،همانگونه که بلینکن تصریح میکند ،یکی از اصول عمدۀ سیاست
خارجی بایدن از جمله در قبال ایران ،فراآتالنتیکگرایی خواهد بود ( Blinken and Kagan,
1. Selective engagement
2. Comprehensive engagement
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 .)2019این اصل متضمن و مستلزم دو اولویت در سیاست خارجی بایدن است .نخست ،تقویت
همکاری ،شراکت ،ائتالف و اتحاد با اتحادیه اروپا در حوزههای موضوعی مختلف؛ دوم ،بازسازی
و ترمیم روابط تاریخی با ناتو 5از طریق توسعه و تعمیق مشارکت و همکاریهای امنیتی -دفاعی
در چهارچوب آن ) .(Bloch and Goldgeier, Nov. 17, 2020از این رو ،آمریکای بایدن «با
متحدین و شرکایش کار خواهد کرد تا اقدام و کنش دستهجمعی برای مواجهه با تهدیدهای
جهانی را برانگیزد» ) .(Biden, March/April 2020بایدن همانگونه که خود میگوید ،نه تنها
برای ترمیم و اعادۀ شراکتهای تاریخی آمریکا اقدام خواهد کرد ،بلکه تالش میکند تا آنها را
مناسبِ جهان امروز بازنگری و بازطراحی کند؛ چون از نظر او و تیمش ،برخالف دیدگاه ترامپ،
«متحدینِ کشور ،داراییِ ویژه ملی هستند» ) (Sullivan, Jan./Feb.,2019بهگونهای که آمریکا
برای تأمین منافع ملی خود نیازمند مشارکت و شراکت متحدین اروپایی است که خود مستلزم
تقویت فراآتالنتیک گرایی در چهارچوب همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا و ناتو است
(.)Blinken, 2016
این اصل بیانگر تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا و ناتو در
دولت بایدن در مقایسه با دورۀ ترامپ است؛ چون در اثر سیاست خارجی یکجانبۀ ترامپ،
روابط آمریکا با اتحادیۀ اروپا و ناتو بهشدت تضعیف و تخریب شد (Gardner, 2020: 351-

 )376; Wright, Nov. 11, 2020بهگونهای که مقامات اروپایی پس از به قدرت رسیدن ترامپ،
نگرانی و ناخرسندی خود از سیاست فراآتالنتیکی وی را آشکارا ابراز کردند .آنان تصریح کردند
که اروپا برای تأمین امنیت و دفاع از خود دیگر نمیتواند به آمریکا اعتماد و اتکا کند و باید
روی پای خود بایستد ) .(Gardner, 2020: 363از این رو ،آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر مبنای تجربۀ
همکاری موفقیتآمیز در برجام ،برای احیای آن نیز دوباره هماهنگ و متحد عمل خواهند کرد؛
بهگونهای که بایدن قبل از انتخابات آمریکا گفت« :رئیس جمهور آینده باید قادر باشد تا کشورها
را دور هم جمع کند؛ اتحادهای ما را دوباره تأسیس کند؛ و اصرار کند که ایران به توافق بازگردد»
 .(Biden, Jan. 14, (2020 cited in USIP, Dec. 2, 2020او در جایی دیگر تأکید کرد که «ما با

1. NATO
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متحدینمان کار خواهیم کرد تا مواد توافق هستهای [ایران] را تقویت و توسعه دهیم ،در عین
حالی که به سایر موضوعات و مسائل نگرانکننده نیز میپردازیم» )(Biden, Sept. 13, 2020

چون آمریکا به تنهایی قادر نیست این کار را انجام دهد ) .(USIP, Dec. 2, 2020وی بار دیگر
در سخنرانی  20فوریه سال  2025در کنفرانس امنیتی مونیخ بر این سیاست تأکید کرد.
 .2-1توسعۀ دموکراسی و حقوق بشر فعال
چهارمین اصل سیاست خارجی بایدن ،سیاست توسعۀ دموکراسی و حقوق بشر فعال است؛
بهگونهای که حمایت از حقوق بشر و دموکراسی ،یکی از ارکان و اولویتهای سیاست خارجی
بایدن خواهد بود .بایدن در وبگاه مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که در صورت پیروزی،
پایبندی و تعهد آمریکا به «ترفیع و توسعۀ حقوق بشر و دموکراسی در سراسر جهان را احیاء»
میکند» ) .(Avni, Nov. 17, 2020همچنین ،قول بایدن مبنی بر برگزاری «اجالس سران برای
دموکراسی» 5و عضویت آنتونی بلینکن در هیأت مدیرۀ سازمان «اول حقوق بشر» 2نیز احتمال
اتخاذ این سیاست را تقویت میکند .جیک سالیوان نیز تصریح کرده که باور و تعهد به قدرتِ
ارزشهای آمریکایی در جهان باید احیاء شود .او ادعا کرده که ارزشهای لیبرال مانند حقوق
بشر و گسترش دموکراسی ،جزء مقوّم سیاست خارجی کشوری است که بر پایۀ ایدهها و ایدئالها
بنیانگذاری شده است .به نظر وی ،آمریکا نمیتواند تنها براساس عملگراییِ صرف و بدون
توجه به آرمانهای لیبرال و دموکراتیک ،جهان را رهبری کند ). (Sullivan, Jan./Feb., 2019
بر همین اساس ،برخی از تحلیل گران آمریکایی به دولت بایدن توصیه میکنند که بازگشت
به برجام و کاهش و لغو تحریمهای اعمال شده توسط ترامپ را به رعایت و بهبود وضعیت
حقوق بشر در ایران مشروط کند ) .(Berman, Dec. 6, 2020هرچند بهبود وضعیت حقوق
بشر در ایران ،پیش شرط بازگشت بایدن به برجام نخواهد بود ،اما بیتردید یکی از عناصر
اصلی سیاست خارجی وی در قبال ایران خواهد بود .مسئلۀ حقوق بشر به دو صورتِ بههم
مرتبط در سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران نقش آفرین خواهد بود .اول ،دولت آمریکا
1. Summit for Democracy
2. Human Rights First
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تحریم های حقوق بشری موجود علیه جمهوری اسالمی ایران را حفظ و حتی تشدید خواهد
کرد .دوم ،از موضوع حقوق بشر به عنوان اهرم فشار و چانه زنی موثر برای تأمین اهداف
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران استفاده خواهد کرد؛ بهگونهای که بایدن از تحریمهای
حقوق بشری برای گرفتن امتیاز در موضوع هسته ای ،برنامۀ موشکی و نفوذ منطقهای ایران
بهره میگیرد (.)Avni, Nov. 17, 2020
 .2-1مداخلهگرایی لیبرال
پنجمین اصل سیاست خارجی بایدن ،مداخلۀ نظامی در امور بینالمللی و سایر کشورهاست .این
مداخلهگرایی بر اساس استثناءگرایی 5آمریکایی مبنی بر مسئولیت آمریکا در قبال حفظ صلح و
ثبات جهانی توجیه میشود .استثناءگرایی آمریکایی عبارت است از این باور که «ایاالت متحده
ویژگیهایی دارد که به آن توانایی و مسئولیت منحصر به فردی میدهد تا کمک کند جهان مکان
بهتری بشود» ) .(Sullivan, Jan.-Feb.,2019اما هدف واقعی مداخلهگرایی ،گسترش نهادها و
انواع حکمرانی دموکراتیک یا به بیان دیگر ،توسعۀ لیبرالیسم و دموکراسی در سراسر جهان است؛
بهگونهای که بر اساس نظریۀ صلح دموکراتیک ،استدالل میشود که گسترش و ارتقای لیبرالیسم
و دموکراسی در سایر کشورها ،صلح و امنیت جهانی را تسهیل و تقویت میکند .فراتر از این،
توسعه و تحکیم جهانیِ لیبرالیسم و دموکراسی ،برای تأمین منافع ملی و امنیت آمریکا ضرورتِ
راهبردی دارد .از این رو ،امروزه این مداخهگری برپایۀ ضرورتِ تأمین و حفظ امنیت ملی آمریکا
توجیه میشود؛ چون این مداخلهها ناقض هنجارها و قواعد بنیادین روابط بینالملل مانند اصول
عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حاکمیت ملی است ).(Clapton, 2014: 3-6
براساس گفتمان بینالمللگرایی لیبرال ،فرض بر این است که آمریکا در اعمال قدرت نظامی
و استفاده از زور باید خویشتنداری و امساک کند ) .(Ikenberry, 2009: 72اما عملکرد و مواضع
بایدن و تیم سیاست خارجی وی با این فرض سازگاریِ کامل ندارد؛ از جمله بلینکن برخالف
این اصل ،از بهکارگیری زور و نیروی نظامی توسط آمریکا در سراسر جهان کامالً دفاع میکند؛
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بهگونهای که وی از سیاست آمریکا در سوریه به دلیل استفادۀ ناکافی از نیروی نظامی انتقاد
میکند ) .(Blinken and Kagan, 2019او طرفدار مداخلۀ نظامی آمریکا در لیبی بوده ؛ حمایت
آمریکا از جنگ عربستان در یمن را تأیید کرده؛ و رأی مثبت سناتور بایدن به مجوز حمله آمریکا
به عراق در سال  2009را رأی به «دیپلماسی مستحکم» 5مینامد .بلینکن ،نمونۀ بارز مداخلهگرایِ
رادیکال است که از ضرورت و مطلوبیت مداخلۀ نظامی آمریکا در نظام بینالملل دفاع میکند.
از این رو ،در صورت بروز بحرانها و منازعات مشابه در آینده ،وی از نخستین افرادی است که
بایدن را تشویق و ترغیب به مداخلۀ نظامی و توسل به زور خواهد کرد ( Larison, Nov. 23,

 .)2020بحران هستهای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بهویژه همانگونه که گفته شد،
خود بایدن نیز گفته که آماده است تا در مواجهه با ایران از زور استفاده کند ( Biden, Sept. 13,

 .)2020ویلیام برنز نیز دستور ترامپ مبنی بر عقبنشینی نیروهای آمریکا از سوریه را خیانت به
منافع ملی این کشور تلقی کرده است ).(Burns, Dec. 8, 2019

 .2منافع ،اهداف و ابزارهای سیاست خارجی بایدن
منافع ،اهداف و ابزارهای سیاست خارجی بایدن بر اساس گفتمان بینالمللگرایی لیبرال و اصول
آن تعریف ،تعیین و تعقیب میشود .از این رو ،برخالف سیاست ملیگرای ترامپ ،سیاست
خارجی بینالمللگرای بایدن بر مبنای تعریف موسع از منافع ملی آمریکا استوار است؛ بهگونهای
که اول ،منافع ملی آمریکا تنها برحسب منافع مستقیم و بیواسطۀ دفاعی -امنیتی و رفاهی-
اقتصادی تعریف نمیشود؛ بلکه افزون بر این ،منافع دفاعی -امنیتی و رفاهی -اقتصادی که
بهصورت غیرمستقیم و باواسطه تأمین میشود ،را نیز در بر میگیرد .دوم ،منافع ملی آمریکا شامل
منافع نظم جهانی و منافع ایدئولوژیک آن نیز میشود؛ به طوری که گسترش ارزشها و هنجارهای
آمریکایی در عرصۀ جهانی و حفظ و استمرار و استحکام نظم بینالمللی لیبرال به رهبری آمریکا،
بخشی از منافع ملی این کشور بهشمار میرود ) .(Blinken, 2016گسترش و رعایت این ارزشها
و آرمانها در سطح بینالمللی برای تأمین منافع دفاعی -امنیتی و رفاهی -اقتصادی آمریکا نیز
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ضروری است؛ چون احتمال کمتری میرود که کشورهای آزادتر ،بازتر و کمتر فاسد سبک
زندگی آمریکایی را تهدید کنند ).(Sullivan, Jan./Feb., 2019
در سیاست خارجی بایدن ،منافع اقتصادی -رفاهی آمریکا نیز در مقایسه با منافع امنیتی -دفاعی
آن اهمیت و اولویت بیشتری مییابد؛ بهگونهای که این منافع اقتصادی -رفاهی است که به منافع
امنیتی-دفاعی و راهبردی آمریکا جهت میدهد .به باور بایدن ،امنیت ملی برحسب امنیت اقتصادی
تعریف و سیاست خارجی نیز برای طبقۀ متوسط تعقیب میشود .برای مقابله با قدرت چین یا هر
رقیب و تهدید دیگری ،آمریکا باید قدرت و نوآوری اقتصادی و فناورانۀ خود را تقویت کرده و
اقتصادهای دموکراتیک را برای حفظ اقتصاد لیبرال جهانی متحد و منسجم سازد ).(Biden, Jan. 2021
برای تعریف و تعیین مهمترین اهداف سیاست خارجی بایدن ،نخست باید اهداف سیاست خارجی
مبتنی بر گفتمان بینالمللگرای لیبرال را به طور کلی تبیین کرد .از نظر جوزف نای ،اهداف سیاست
خارجی بینالمللگرای لیبرال که وی واقعگراییِ مترقی مینامد ،عبارتند از .5 :تأمین امنیت آمریکا
و متحدینش؛  .2حفظ و توسعۀ اقتصاد ملی و بینالمللی قوی؛  .9پیشگیری از وقوع فجایع
زیستمحیطی مانند بیماریهای جهانگیر و فراگیری 5همچون ویروس کرونا؛  .4تقویت و توسعۀ
لیبرال دموکراسی و حقوق بشر در داخل آمریکا و در صورت ضرورت ،در سایر کشورها.
ادعا و استدالل میشود که این هدف با تحمیل ارزش های آمریکایی بر دیگران از طریق
زور و اجبار تأمین نمی شود .بلکه توسعه و اشاعۀ دموکراسی و حقوق بشر از طریق قدرت
نرم با اقناع و جذب دیگران و صبر و حوصله ،بهتر و بیشتر حاصل میشود .همچنین ،سیاست
خارجیِ واقعگرایِ لیبرال بایدن متضمن و مستلزم اتخاذ رویکرد بلندمدتی به تأسیس و تکامل
نظم بین المللی لیبرال توسط آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان است؛ بهگونهای که
آمریکا در جایگاه رهبر جهان آزاد و لیبرال ،مسئولیت برقراری و استمرار نظم بینالمللی
به عنوان خیر یا کاالی مشترک جهانی را برعهده میگیرد ) .(Nye, Aug. 25, 2006بر این
اساس ،مهمترین اهداف سیاست خارجی بایدن عبارتند از بازسازی و بازیابی رهبری جهانی
آمریکا که در اثر سیاست خارجی انزواگرایانۀ ترامپ آسیب دیده است؛ دفاع از نظم بینالملل
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لیبرال و ارتقای آن که در دورۀ ترامپ تحلیل رفته و تخریب شده است؛ دفاع از دموکراسی و
حقوق بشر و ارتقاء و ترویج آن؛ جلوگیری از ظهور هژمون منطقهای در اوراسیا به معنای مهار
و کنترل چین ،روسیه و ایران؛ البته مهار و محدودسازی قدرت رو به افزایش چین که هژمونی
اقتصادی آمریکا را به چالش کشیده است ،اولویت دارد؛ کنترل تسلیحات بهویژه سالحهای
استراتژیک؛ و بازسازی و بازیابی اعتبار بین المللی آمریکا که در دورۀ ترامپ به شدت تضعیف
و مخدوش شده است (.)Biden, Jan. 2021
اهداف سیاست خاورمیانهای آمریکا در دولت بایدن را نیز اینگونه میتوان احصاء کرد:
جلوگیری از اشاعۀ هستهای در منطقه؛ مهار و کنترل تنشها و مدیریت بحرانهای منطقهای در
خاورمیانه در راستای تأمین منافع ملی آمریکا؛ حفظ موازنۀ منطقهای در خاورمیانه به نفع متحدین
آمریکا؛ تأمین و حفظ امنیت اسرائیل؛ و احیاء و پیگیری سیاست دو دولت مبنی بر تشکیل دولت
فلسطین در کنار اسرائیل .در این چهارچوب ،اهداف سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نیز
عبارتند از جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هستهای؛ مهار و محدودسازی توان موشکی
و قدرت و نفوذ منطقهای ایران؛ و تغییر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در راستای
منافع و اهداف منطقهای و جهانی آمریکا ( Goldenberg, Catalano Ewers and Thomas,

 .)2020:4در این میان ،ارجحیت و اولویت نخست بایدن ،مهار برنامۀ هسته ای ایران به عنوان
پیشنیاز و زمینهساز تأمین سایر اهداف آمریکاست.
بر این اساس ،سیاست خارجی بایدن متضمن ارجحیت و اولویت استفاده از این اهرمها و
ابزارهاست :قدرت نرم؛ دیپلماسی بهویژه دیپلماسی چندجانبه و دیپلماسی اجبار؛ تحریمهای
اقتصادی؛ ائتالفها و اتحادهای بینالمللی و منطقهای؛ نهادها ،رژیمها و سازمانهای بینالمللی
بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ قوۀ قهریه و نیروی نظامی هدفمند و گزینشی .از زور
و نیروی نظامی بهعنوان آخرین حربه 5برای مقابله با تهدیدهای فوری و فاحش و حفظ و حمایت
از ارزشها و نظم بینالملل لیبرال و پس از مشورت با سایر لیبرال دموکراسیها استفاده میشود
) .(Ikenberry and Kupchan, 2004: 42-43; Kupchan, 2020: 322; Bell, 2016چون در
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سیاست خارجی بینالمللگرایی لیبرال «قدرت و زور باید با احتیاط ،محدودیت و خویشتنداری
در راستای منافعِ ارزشهای لیبرال مورد استفاده قرارگیرد» ) (Keohane, 2012: 127بایدن گفته
که برای دفاع از منافع حیاتی آمریکا ،در استفاده از زور و نیروی نظامی تردید نخواهد کرد .با
این حال ،بایدن «دیپلماسی» را بهعنوان ابزار اولیه و اصلی سیاست خارجی آمریکا اعالم کرده
است (.)Biden, Jan. 2021
بایدن ،ابزار و اهرمهای سیاست خارجی آمریکا برای تأمین اهداف و منافع ملی آن را اینگونه
عنوان کرده است« :بنیادها و مبانی رهبری آمریکا بیش و پیش از هر چیز در اقتصاد پویا ،قدرت
نظامی بینظیر و ارزشهای جهانشمول آن نهفته است .ما از طریق [ابزار] توسعه و نوسازی
شبکۀ بیرقیبی از اتحادها و شراکتهای ایاالت متحده ،بر این توانمندیهای کانونی اتکا و آنها
را در درون نظم بینالمللی گستردهتری از قواعد و نهادها تعبیه کردهایم» ( .)Biden, 2016برخی
از تحلیلگران ،بر پایۀ شخصیت ،افکار و سابقۀ بایدن در سیاست خارجی ،قائل به دکترین بایدن
هستند .برای نمونه ،به نظر استیو کلمنز ) (Celemons, 2016دکترین بایدن از چهار مؤلفه و رکن
تشکیل شده .5 :استفاده از زور و نیروی نظامی بهعنوان آخرین ابزار سیاست خارجی برای دفاع
از منافع حیاتی با حمایت و رضایت آگاهانۀ مردم و با هدف آشکار و دستیافتنی؛  .2تشکیل،
تحکیم و تقویت اتحادها و ائتالفها؛  .9درک و برآورد درست و دقیق از تهدیدها ،اولویتبندی
و پاسخگویی مناسب و متناسب به آنها؛ و  .4توجه و تأکید بر ابعاد و وجوه شخصی و فردیِ
سیاستگذاری و تصمیمگیری در سیاست خارجی؛ به معنای برقراری و بهکارگیری ارتباطات و
روابط شخصی برای تأمین اهداف سیاست خارجی.

ب .سیاست برجامی بایدن
بیانات و مواضع اعالمی بایدن و تیم سیاست خارجی او حکایت از آن دارد که سیاست احتمالی
آمریکایِ بایدن در قبال چالش هستهای ایران ،بازگشت متقابل به برجام خواهد بود .این همان
سیاستی است که بایدن قبل از انتخابات وعده داده بود .وی در مصاحبۀ خود با توماس فریدمن نیز
پایبندی خود به این سیاست را اعالم کرد ( .)Friedman, Des. 2, 2020وی در  51فوریۀ 2025
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در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ ،دوباره این سیاست خود را اعالم کرد .اما مسئلۀ
اصلی ،فرآیند و چگونگی بازگشت آمریکا به برجام است .از زمان پیروزی بایدن در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا تا کنون ،دو گزینۀ «بازگشت بیقید و شرط» و «بازگشت مشروط» مطرح
بوده است .به نظر میرسد که بایدن گزینۀ بازگشت بیقید و شرط به برجام را برای توقف فوری
برنامۀ هستهای ایران انتخاب خواهد کرد؛ بهگونهای که بهرغم ارتباط منطقی بین این سه موضوع،
وی بازگشت به برجام را مشروط و موکول به مذاکره در بارۀ برنامۀ موشکی و قدرت منطقهای
ایران نمیکند؛ چون به نظر وی بهترین راه برای محدودسازی توان موشکی و دستیابی به میزانی از
ثبات منطقهای ،کنترل و نظارت مجدد بر برنامۀ هستهای ایران است (.)Friedman, Des. 2, 2020
این سیاست بر منطق پیوند موضوعی 5استوار بوده و به دو صورت قابل تحقق است :اول،
آغاز مذاکرات فوری برای بازگشت آمریکا به برجام؛ بهمنظور زمینهسازی برای مذاکره دربارۀ
برنامۀ موشکی و سپس ،نفوذ منطقهای ایران در مراحل بعد .دوم ،بازگشت به برجام و سپس،
مذاکرۀ موشکی و آغاز مذاکرات منطقهای به موازات و همزمان با آن بر روی دو ریل موازی .با
توجه به ارزش راهبردی و حساسیت توان موشکی و نفوذ منطقهای برای جمهوری اسالمی ایران
از یک سو ،و فوریت و اهمیت حیاتی توقف برنامۀ هستهای ایران برای آمریکا از سویدیگر،
سیاست بایدن ترکیبی و مرحلهای خواهد بود؛ بهگونهای که در فاز اول ،مذاکرات هستهای برای
بازگرداندن ایران به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام آغاز میشود .در مرحلۀ دوم ،مذاکره
برای تقویت و توسعه مفاد و جدول زمانی برجام تعقیب میشود .در فاز سوم ،دولت بایدن ابتدا
مذاکرۀ موشکی و سپس ،مذاکرات منطقهای را بهصورت موازی پیگیری میکند ( Goldenberg,

.)Catalano Ewer and Thomas, 2020

 .1فاز اول :بازگشت در برابر بازگشت
نخستین گام در سیاست هستهایِ گام به گام بایدن در قبال ایران ،پیوستن دوباره به برجام در
مقابل عملیشدن تعهدات برجامی ایران در قالب معادلۀ «بازگشت در برابر بازگشت» یا «تعهد

1. Issue-linkage
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در برابر تعهد» است .بایدن این سیاست را اینگونه توضیح داده« :اگر ایران به رعایت و پایبندی
دقیق و کامل توافق هستهای برگردد ،ایاالت متحده نیز دوباره به موافقتنامه میپیوندد» ( Biden,

 .)Sept. 13, 2020; see also, Biden, March/April 2020جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی
بایدن ،نیز تأیید کرده که دولت بایدن قصد دارد ایران را به برجام سال  2051بازگردانده و به
انجام تعهداتش طبق آن وادار کند .در مقابل ،آمریکا نیز آماده است تا مفاد این توافق را رعایت
کند ) )Jamerson, Des. 7, 2020و از شروط دوازدهگانۀ پمپئو نیز صرفنظر کند ( Burns, and

 .)Sullivan cited in USIP, Nov. 24, 2020بلینکن هم گفته که در صورت پایبندی کامل ایران،
«بایدن مجدداً به برجام متعهد خواهد شد» ) .(Harb, 2020بر پایۀ این سیاست ،ایران
محدودیتهای بر برنامه و فعالیت هستهای خود را رعایت میکند و در مقابل ،آمریکا نیز
تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تعلیق میکند.
با وجود این ،هنوز ابهامها و سئوالهای مهمی دربارۀ چگونگی اجرای سیاستِ بازگشت در
برابر بازگشت به برجام باقی است .نخست ،آیا طبق خواستۀ ایران ،ابتدا آمریکا به برجام بازگشته
و تحریمها را معلق و لغو میکند و همزمان ایران نیز بازگشت به تعهدات برجامی خود را آغاز
میکند؛ یا بایدن طبق خواستۀ آمریکا ،پس از اینکه ایران به همۀ تعهدات خود عمل کرد ،به
برجام باز میگردد .دوم ،آیا بایدن به محض بازگشت به برجام ،همه تحریمها را یکجا معلق و
رفع میکند؛ یا به تدریج آنها را تعلیق و لغو خواهد کرد .سوم و مهمتر از همه ،آیا بایدن به همان
برجام سال  2051بدون کموزیاد برگشته و به آن عمل خواهد کرد؛ یا پس از بازگشت به برجام،
درصدد اصالح و بازنگری بعضی از مواد و بندهای آن برخواهد آمد ).(Ross, Dec 26, 2020
بلینکن قبل از تصدی وزارت امور خارجه آمریکا ،گفت که نخست ایران باید به همه تعهدات
برجامیاش بهطور کامل عمل کند؛ در غیر این صورت ،همه تحریمها پابرجا خواهد ماند ( USIP,

 .)Nov. 24, 2020وی در نخستین کنفرانس خبری خود بهعنوان وزیر امور خارجه آمریکا دوباره
گفت که ایران باید ابتدا به تعهدات برجامی برگردد تا متقابالً آمریکا نیز به تعهدات خود بازگردد
).(Blinken, 2021
مواضع مقامهای آمریکا نشان میدهد که بازگشت به برجام ،هدف نهایی بایدن نیست ،بلکه
ابزاری برای دستیابی به اهداف غایی دیگر است .در واقع ،بازگشت به برجام ،آغاز راهِ توقف
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برنامۀ هستهای و مهار و محدودسازی توان موشکی و قدرت منطقهای ایران است ،نه پایان آن؛
زیرا پیشنیاز و پیششرطِ دستیابی به هر سه هدف ،پیوستن دوباره آمریکا به برجام است .از این
رو ،با توجه به شکست کارزار فشار حداکثری ترامپ ،بازگشت به برجام ،الزم ولی ناکافی است.
در واقع ،بازگشت به برجام ،سنگ بنایی برای تقویت و توسعۀ مفاد و طوالنیکردن زمان آن و
نقطۀ عزیمت و سکوی پرتابی برای تسرّی برجام به حوزههای موشکی و منطقهای است ( USIP,

 .)Nov. 24, 2020البته این مطلوب آمریکاست ،ولی لزوماً به معنای موفقیت این کشور در پیشبرد
برنامههای خود نیست .متغیرهای زیادی در این مورد تأثیرگذار هستند ،از جمله رقابت
قدرتهای بزرگ یا نوع بازیگری جمهوری اسالمی ایران ،که میتواند بازی آمریکاییها را تحت
تأثیر قرار دهد.

 .2فاز دوم :تقویت و تعمیق برجام
هدف آمریکا از بازگشت به برجام ،گشودنِ راه و آمادهکردن بستر الزم برای مذاکره دربارۀ
موضوعات دیگری به جز اجرای کامل برجام توسط ایران است .بایدن در یادداشتی که در ماه
سپتامبر سال  2020در وبگاه سیانان نوشت ،هدف از بازگشت به برجام را اینگونه توضیح داد:
«ایاالت متحدۀ آمریکا بهعنوان نقطۀ آغازی برای مذاکرات بعدی ،به توافق [برجام] باز خواهد
گشت» ) .(Biden, Sept.13, 2020شواهد و قرائن نشان میدهد بایدن پس از بازگشت به برجام
و تعلیق برخی از تحریمها ،ادامه آن را مشروط به بازنگری و اصالح آن خواهد کرد .در این
مرحله ،در پی مذاکره برای تقویت ،تعمیق و توسعه بعضی از مواد برجام بهویژه بندهای موسوم
به «غروب آفتاب» 5است ) .(Ross, Dec 26, 2020; Friedman, Des. 2, 2020مقامهای دولت
جدید آمریکا ،تعقیب این هدف در سیاست بازگشت به برجام را پنهان و کتمان نمیکنند .بایدن
قبل از انتخابات آشکارا گفت« :من دوباره به توافق ملحق میشوم و از تعهدِ و پایبندی مجددمان
به دیپلماسی بهره میگیرم تا با متحدانمان کار کنم تا آن را تقویت و توسعه دهیم» ( Biden,

.)March/April 2020; see also, Biden, Sept. 13, 2020

”1. “sunset clause
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او بعد از پیروزی در انتخابات ،دوباره بر این هدف آمریکا تأکید کرد و گفت« :ما با مشورت
متحدین و شرکای خود وارد مذاکرات و توافقات بعدی خواهیم شد تا محدویتها و قید و بندهای
هستهای ایران را سفتتر و طوالنیتر کنیم» ) .(Friedman, Des. 2, 2020بلینکن نیز هدف و کارکرد
بازگشتِ آمریکا به برجام در این مرحله را تقویت و تعمیق و طوالنیتر کردن زمان برجام توصیف
میکند .او میگوید ،بایدن «تالش خواهد کرد تا براساس توافق هستهای آن را قویتر و طوالنیتر
کند ،اگر ایران به رعایت کامل آن بازگردد» ( .)USIP, Nov. 24, 2020او هم مانند بایدن معتقد
است که بازگشت به برجام ،آمریکا را در موقعیت بهتری قرار میدهد تا از طریق کار دیپلماتیک با
متحدان و شرکایش ،برای توافق هستهای قویتر و طوالنیتری مذاکره کند .سالیوان نیز تأکید کرده
که تخفیف و تعلیق تحریمها توسط آمریکا بدون اطمینان از اینکه ایران بالفاصله مذاکرات دربارۀ
یک توافق بعدی که دستکم جدول زمانی توافق را تمدید کرده و به موضوعات راستیآزمایی و
موشکهای بالستیک قارهپیما بپردازد را آغاز کند ،ممکن و عملی نیست (.)USIP, Nov. 24, 2020

 .3فاز سوم :تسرّی برجام
تقویت و توسعۀ مفاد برجام نیز آمریکایِ بایدن را قانع نمیکند؛ بهگونهای که به فرض تحقق
آن ،هدف بعدی آمریکا ،همانگونه که بایدن گفته ،تسرّی برجام به «دیگر فعالیتهای
بیثباتکنندۀ ایران» از نظر این کشور است ) .(Biden, March/April 2020آنتونی بلینکن در
تأیید موضع بایدن گفته که با بازگشت به برجام « همچنین ما در موقعیت بسیار بهتری قرار
میگیریم تا بهطور موثرتری با فعالیتهای بیثبات کنندۀ دیگر ایران مقابله کرده و به عقب
برانیم» ( .)USIP, Nov. 24, 2020جیک سالیوان هم استدالل کرده که بازگشت آمریکا به برجام
و برداشتهشدن تحریمها ،پایه و اساس الزم برای «مذاکرۀ بعدی» 5در زمینۀ موضوعات و مسائل
گستردهتر را فراهم میکند ) .(Jamerson, Des. 7, 2020منظور مقامهای آمریکایی از اقدامات
بیثباتکننده یا موضوعات گستردهتر ،نفوذ منطقه ای و برنامۀ موشکی ایران است که به موازات
هم پیگیری میشود.

1. follow-on negotiation
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 .1-3برنامۀ موشکی ایران
مقامهای آمریکایی تسرّی برجام به برنامۀ موشکی ایران را بر پایۀ منطقِ گام به گام توافقات کنترل
تسلیحاتی ،طبیعی و بدیهی میپندارند .آنان ادعا میکنند که برجام نخستین گام در فرآیند مذاکرات
کنترل تسلیحات با ایران بود نه آخرین گام؛ بهطوری که همانگونه که توافق سالت 55و پیمان
استارت 25بین آمریکا و شوروی به امضای سالت  2و استارت  2انجامید ،برجام اولیه نیز باید به
برجامهای دیگری منجر شود .از این رو ،مذاکره برای رسیدن به توافق در مورد کاهش و محدودیت
توان موشکی ایران به عنوان مکمل برجام ضروری است .برای نمونه ،جیک سالیوان ،که در تمام
مراحل مذاکرات هستهای از عمان گرفته تا برجام حضور داشته ،بر این منطق تأکید کرده است .او
ادعا کرده که مذاکرهکنندگان ایرانی نیز از ابتدای مذاکرات هستهای در عمان ،از این فرآیند مرحلهای
اطالع داشتهاند ( .)USIP, Nov. 24, 2020او بهعنوان مشاور امنیت ملی بایدن ،در مصاحبه با فرید
ذکریا ،دوباره تصریح کرد که پس از بازگشت آمریکا به برجام ،برنامۀ موشکی ایران یکی از
دستورکارهای مذاکراتی است .بایدن نیز در مصاحبه با توماس فریدمن گفت که او با مشورت و
همکاری با سایر اعضای گروه  1+5وارد مذاکراتی میشود که عالوه بر تقویت و تحکیم برجام،
برنامه موشکی ایران را هم در بر میگیرد (.)Friedman, talk with Joe Biden, Des. 2, 2020
 .2-3نفوذ منطقهای ایران
از نظر بایدن و تیم سیاست خارجی او ،مهار و محدودسازی نفوذ منطقهای ایران نیز جزئی از فرآیند
کنترل تسلیحاتی ایران است که باید دربارۀ آن مذاکره کرد .از این رو ،مذاکرات منطقهای یکی از عناصر
سیاست بایدن در قبال ایران است .بایدن آشکارا بیان کرده که با استفاده از اهرم دیپلماسی فعال و
اجماعسازی بینالمللی حول سیاست آمریکا در قبال ایران ،بهطور موثرتری با رفتار مضر و مخرب و
فعالیتهای بیثباتکنندۀ ایران در منطقه مقابله میکند تا آن را به عقب براند ).(USIP, Dec. 2, 2020

مذاکرات منطقهای به دو صورت قابل انجام است .اول ،در قالب الگوی مذاکرات جامع و همهجانبۀ
هستهای ،موشکی و منطقهای .این الگو خود به دو گونه قابل اجراست :مذاکرۀ همزمان و توأمانِ هر
)1. Strategic Arms Limitation Talks (SALT

). Strategic Arms Reduction Treaty (START
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سه موضوع بهصورت یکجا و در بستۀ واحد؛ یا به صورت مرحلهای و زمانبندیشده پس از پیشرفت
در مذاکرات هسته ای -موشکی در آخرین فاز .دوم ،در چهارچوب مدل مذاکرات مستقل ولی مرتبط.
این الگوی مذاکراتی نیز به دو صورت قابل اجراست :آغاز همزمان مذاکرات هستهای -موشکی از
یک سو ،و مذاکرۀ منطقهای از سویدیگر ،به موازات یکدیگر؛ یا آغاز مذاکرات منطقهای پس از
حصول توافق اولیۀ هستهای -موشکی به صورت مرحلهای و موازی.
از نظر کشورهای مشارکت و مذاکرهکننده نیز سه الگو ممکن و متصور است :ایران و گروه 1+5؛
ایران ،گروه  1+5و کشورهای منطقهای به ویژه عربستان و امارات؛ ایران و کشورهای منطقهای
بدون حضور ولی حمایت گروه  .1+5مواضع مقامهای آمریکایی از آن حکایت میکند که سیاست
آمریکا بر الگوی مذاکراتی مستقل-مرحلهای-موازی با حضور ایران و کشورهای منطقهای و
حمایت گروه  1+5استوار است؛ بهگونهای که پس از پیشرفت در مذاکرات هستهای -موشکی و
حصول توافق اولیه ،مذاکرات منطقهای به موازات آن بین ایران و کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس بهویژه عربستان و امارات آغاز میشود .از این رو ،مذاکرات منطقهای،
پیششرط یا شرطِ مذاکرات و توافق هستهای -موشکی نیست؛ ولی بهعنوان مذاکرۀ خط  2به
موازات آن تعقیب میشود .جیک سالیوان این راهبرد مذاکراتی آمریکا را به خوبی توضیح داده
است ) .(USIP, Nov. 24, 2020توضیحات بایدن در مصاحبه با فریدمن نیز تلویحاً این راهبرد
را تأیید میکند ).(Friedman, talk with Joe Biden, Des. 2, 2020

نتیجهگیری
بایدن یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین این کشور در
قبال ایران اعالم کرده است .در کانون «سیاست ایرانِ» او نیز سیاست هستهای یا برجامی قرار
دارد .با این حال ،از همان روزهای نخستین انتخاب وی ،این پرسش مطرح بوده که سیاست
دولت جدید آمریکا در قبال ایران چه ماهیت و مختصاتی خواهد داشت؟ در این مقاله تالش
شد تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود .بر پایۀ تحلیلِ گفتارها ،مکتوبات و مواضع بایدن و
تیم سیاست خارجی او استدالل شد که گفتمان حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران،

222

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  09زمستان 00

بینالمللگرایی لیبرال است .در چهارچوب این گفتمان ،سیاست خارجی بایدن بر این اصول
پنجگانه استوار است .5 :نهادگرایی لیبرال؛  .2چندجانبهگرایی؛  .9فراآتالنتیکگرایی؛  .4حقوق
بشر و گسترش دموکراسی؛ و  .1مداخلهگرایی بینالمللی .سیاست هستهای یا برجامی بایدن نیز
در قالب این گفتمان و بر پایۀ این اصول تعریف ،تنظیم و تعقیب میشود.
به نظر میرسد آمریکایِ بایدن ،سیاستی مرحلهای و گام به گام را اتخاذ و اجرا خواهد کرد
که هر سه موضوع راهبردی برنامۀ هستهای ،توان موشکی و نفوذ منطقهای ایران را شامل میشود؛
بهگونهای که با بازگشت به برجام ،در گام نخست ،سعی میکند از راه شراکت با اروپا ،همکاری
با چین و روسیه و استفاده از ظرفیتهای نهادهای بینالمللی ،برنامۀ هستهای ایران را مهار کند؛
سپس ،مفاد برجام را تقویت و توسعه داده و برنامۀ موشکی ایران را محدود و مقید کند؛ و
سرانجام ،نفوذ منطقهای ایران را مهار و محدود کند .بنابراین ،واقعیت آن است که سیاستِ
بازگشت بایدن به برجام بسیار پیچیده و مسیر پر پیچ و خمی خواهد داشت؛ بهگونهای که به
فرض بازگشت بدون قید و شرط به برجام ،احتمال بروز اختالفنظر بین ایران و آمریکا در زمینۀ
چگونگی انجام تعهدات بسیار باالست .از این رو ،بازگشت بایدن به برجام را نمیتوان پایان
منازعۀ ایران و آمریکا و حتی ختم پروندۀ هستهای دانست.
بازگشت آمریکا به برجام پیامدهای راهبردی مهمی دارد که باید پیش از مذاکره در مورد آن مورد
توجه قرار گیرد .تالش برای اصالح برجام و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقهای ایران،
مهمترین موضوعات است .از این رو ،ایران باید با توجه به طرح این موارد از سوی آمریکا و اروپا
تصمیمگیری کند .چون این موضوعات در حوزۀ منافع حیاتی ایرن قرار دارند ،مذاکره در مورد آنها
غیرممکن یا دستکم بسیار سخت است .در این صورت ،احتمال اختالف ایران و آمریکا بسیار
محتمل است؛ وضعیتی که به احتمال زیاد باعث فعالشدن مکانیسم ماشه توسط آمریکا خواهد شد.
بنابراین ،با اعالم سیاست بازگشت بایدن به برجام ،ممکن است ایران در شرایط بازی دو سر باخت
قرار گیرد؛ بهگونهای که اگر بازگشت آمریکا به برجام را نپذیرد ،بایدن میتواند با اقناع سایر اعضای
برجام ،تحریمها را حفظ کند و حتی مکانیسم ماشه که ترامپ نتوانست آن به کار اندازد ،را فعال کند.
از طرف دیگر ،در صورت پذیرش بازگشت آمریکا به برجام ،باز با توجه به احتمال زیاد بروز اختالف
در مورد چگونگی عملیشدن آن ،امکان فعالکردن مکانیسم ماشه برای آمریکا فراهم میشود.
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بر این اساس ،چند سناریو برای جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به سیاست بازگشت آمریکا
به برجام متصور و محتمل است .سناریو اول ،بازگشت آمریکا به قطعنامه  2295بدون بازگشت
به برجام؛ بهگونهای که آمریکا بهعنوان عضو سازمان ملل متحد و عضو دائم شورای امنیت ،مانند
سایر کشورها به تعهدات خود در این قطعنامه عمل کند .سناریو دوم ،بازگشت آمریکا به برجام
بدون داشتن حق استفاده از مکانیسم ماشه است .سومین سناریو ،بازگشت آمریکا به برجام با
امکان استفاده از مکانیسم ماشۀ اصالحشده است؛ بهگونهای که حق استفاده از مکانیسم ماشه ،با
درخواست بیش از یک کشور؛ با اکثریت آراء؛ یا با اجماع اعضای  1+5باشد .سناریو چهارم،
بازگشت بیقید و شرط آمریکا به برجامِ اولیه ،بدون هرگونه تغییر و تسری و برداشتن تدریجی
تحریمها در مقابل بازگشت تدریجی ایران به تعهدات برجامی است .پنجمین سناریو ،بازگشت
بیقید و شرط آمریکا به برجامِ اولیه ،بدون هرگونه تغییر و تسری و برداشتن یکجای تحریمها
در برابر بازگشت نامشروط ایران به تعهدات کامل برجامی است.
بر اساس شواهد و قرائن و واقعیتهای موجود ،میتوان نتیجه گرفت که سناریو اول برای
ایران مطلوب ،اما بسیار نامحتمل است .دومین سناریو ،ترجیح و مطلوب دوم ایران است ،ولی
احتمال تحقق آن عمالً وجود ندارد .سناریو سوم نیز عمالً قابل تحقق نیست؛ چون در این صورت،
آمریکا نیز خواستار تغییر سایر مفاد برجام خواهد شد .شواهد تاریخی بیانگر این واقعیت است که
ایران و آمریکا در اجرای سناریو چهارم با مشکل مواجه شده و در نتیجه زمینۀ فعالسازی مکانیسم
ماشه توسط آمریکا فراهم میشود .ایران باید بر اجرای سناریو پنجم تأکید و تمرکز کند .هرچند
بعید به نظر میرسد که آمریکا حاضر به پذیرش این سناریو شود ،ولی دستکم میتواند زمینهساز
اجرای سناریوی چهارم باشد؛ چون هرچند این سناریو برای ایران بهینه نیست ،ولی محتملترین
سناریوهاست .از این رو ،ایران باید هزینههای این سناریو را به حداقل ممکن کاهش دهد.
همچنین ،بهمنظور اعتمادسازی منطقهای ،ایران باید گفتگوهای جامع منطقهای را به موازات
و مستقل از سازوکار برجام ،با بازیگران منطقهای آغاز کند .سرانجام ،ایران باید برجام کم یا زیاد
مبنی بر تغییر مفاد و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقهای خود را منتفی و خط قرمز
سیاست هستهای اعالم کند.
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