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 چکیده

 یاستس یبو تعق ینخود را تدو یخارج یاستس هاییتاز اولو یکیقبل و بعد از انتخابات،  یدن،جو با

ام قرار بازگشت به برج یزن یدنبا «یرانا یاستس»اعالم کرده است. در کانون  یراندر قبال ا یکاآمر یننو

وجود  یابهامات به برجام یکاو بازگشت آمر یاستس ینا یو چگونگ یستیدر مورد چ حال، یندارد. با ا

 دنیبا یخارج یاستپرسش پاسخ داده شود که س ینبه ا شودیمقاله تالش م ینرو، در ا یندارد. از ا

و  یدارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسناد یها و مختصاتمؤلفه یت،چه ماه یراننسبت به ا

ن ه گفتماک شودیاو، استدالل م یخارج یاستس یمو ت یدنبا یگفتارها، مکتوبات و مواضع اعالم یلتحل

 یموضوع یوندپ یۀپا بر یزن یدنبا یاهسته یاستاست. س «یبرالل گراییالمللینب» یدنبا یخارج یاستس

ن زمان آن کردتریمفاد و طوالن ۀو توسع یتبر بازگشت به برجام در گام نخست، تقو یمبن یاو مرحله

 در گام سوم است.  یرانا یاو نفوذ منطقه یموشک ۀآن به برنام یدر گام دوم و تسر

 گرایی،یکتفراآتالن یی،گراچندجانبه یبرال،ل یینهادگرا یبرال،ل گراییالمللینبرجام، بواژگان کلیدی: 

 .یفشار حداکثر ی،الملل ینب ییگرامداخله ی،حقوق بشر، گسترش دموکراس
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 مقدمه
را  یرانا یاسالم ینسبت به جمهور یدجد یاستس یبو تعق ینتدو یکا،جمهور آمر یسرئ ،یدنجو با

 یخارج یاستس یمو ت یدندولت خود اعالم کرده است. چون با یخارج یاستس هاییتاز اولو یکی

بوده  قفبه اهداف خود نامو یابیدر دست یرانترامپ در قبال ا یِباورند که کارزار فشار حداکثر یناو بر ا

ه و اجرا کرد ک ینتدو ینینو یاستس یدخورده باراهبرد شکست یناز ا ییرها یرو، برا یناست. از ا

 یرانا یاموضوع هسته یزن یدنبا «یرانِا یاستِس»کند. در کانون  ینرا تأم یکاآمر یاهداف و منافع راهبرد

ت در صور یاست که دولت و ختهقبل و بعد از انتخابات آشکار سا یدنکه با یاگونهبه ؛قرار دارد

 یکل یاستس یِو چگونگ یستیحال، چ ینخواهد گشت. با ا توافق باز ینبه ا ،به برجام یرانبازگشت ا

مقاله  ینهدف ا ین،بنابرا ابهام دارد. یراناو در قبال ا« تعهد در برابر تعهد» یاهسته یاستو س یدنبا

ه ب ؛است یرانا یاسالم یدر قبال جمهور یدنبا یخارج یاستس یو چگونگ یستیچ یواکاو

 یرانا نسبت به یدنبا یخارج یاستسؤال پاسخ داده شود که س ینبه ا شودیکه تالش م یطور

 دارد و چگونه خواهد بود؟  یها و مختصاتمؤلفه یت،چه ماه

ضرورت  زیبه آنها ن ییگونهفته است که پاسخ یگرید یسؤاالت فرع ی،در بطن پرسش اصل

 نیدر قالب ا یدن،با یخارج یاستاصول س یست؟چ یدنبا یخارج یاستگفتمان س .دارد

با  کدامند؟ یدنبا« در برابر تعهد تعهد» یاهسته یاستو مراحل س یندگفتمان، کدامند؟ فرآ

نامزد  نکنیبل یآنتون یدن،با یو مواضع اعالم اتگفتارها، مکتوب یلِو تحل یروش مطالعه اسناد

 در دولت یاسازمان س یسبرنز رئ یلیامو و یمل یتمشاور امن سالیوان یکوزارت خارجه، ج

منظور تأمین این هدف، مطالب در به ها پاسخ داده شود.پرسش ینبه ا شودیم یسع یدنبا

شود. در نخستین قسمت، گفتمان سیاست خارجی بایدن گیری ارائه میچهار گفتار و نتیجه

شود. گفتار دوم، به بحث و بررسی اصول سیاست خارجی بایدن در چهارچوب توضیح داده می

ر گفتار سوم، منافع، اهداف، ابزار و دکترین سیاست خارجی بایدن پردازد. داین گفتمان می

ای بایدن شود. گفتار چهارم به تحلیل چیستی و چگونگی سیاست هستهتلخیص و تبیین می

های مقاله در قالب سناریوهای مختلف در در قبال ایران اختصاص دارد. سرانجام، یافته

 شود.گیری تلخیص مینتیجه
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 گرایی لیبرالالمللسیاست خارجی بایدن: بینگفتمان الف. 

گفتمان سیاست خارجی بایدن در چهارچوب گفتمان سیاست خارجی حزب دموکرات آمریکا، 

 2«گرایی لیبرالواقع». اما برخی این گفتمان را (Kupchan, 2020)است  5«گرایی لیبرالالمللبین»

(Ikenberry and Kupchan, 2004) 9«یگرایی مترقواقع» و (Nye,  06, 2016, 2020;0Wright, 2

Aug. 25, 2006 )رغم اختالف لفظی، مشترک معنوی بوده و بر نظام نامند. این سه عنوان، بهنیز می

م های رئالیسم و لیبرالیسها و انگارهمعنا، ایده ،ای که در این نظامگونهبه ؛معنای واحدی داللت دارند

شوند. ایدۀ کانونی این گفتمان، تدبیر و تغییر جهان تلفیق و ادغام می یدر قالب نظام داللت واحد

از . (Kupchan, 2020: 299) الملل از طریق اعمال قدرت و اراده و آرمان آمریکاستو نظام بین

پلماسی، های لیبرال، دیمبنای سنت لیبرالیسم، بر اصول دموکراتیک، ارزش سو، بر این رو، از یک

 شود. گرایی و نهادگرایی در سیاست خارجی آمریکا تأکید میچندجانبههمکاری، 

 4پایۀ سنت رئالیسم، ضرورت استفاده از زور در چهارچوب دیپلماسی اجبار دیگر، بر اما از سوی

که  به طوری شود؛المللی تایید و توصیه میو مداخلۀ نظامی آمریکا در سطح بین 1و بازدارندگی

 ست.گرایی االمللگرای بینگرا و آرمانادغام دوگونۀ واقع ،گرایی لیبراللمللاراهبرد کالن بین

متضمن ترکیب و تلفیق قدرت، همکاری و مشارکت برای مبارزه و مقابله با تهدیدها  ،این راهبرد

به معنای طراحی، برقرای و دفاع از نظم  6و دشمنان آمریکا؛ حفظ و تداوم صلح آمریکایی

 اساس المللی برتوسط آمریکا؛ و توجیه مداخلۀ نظامی آمریکا در امور بین مندقاعدهالمللی بین

. سیاست خارجی (Kupchan, 2020: 27, 299) های آمریکایی استها و ایدئالمنافع ملی و آرمان

توان همزمان و توأمان از قدرت آمریکا همواره با این پارادوکس مواجه بوده است که چگونه می

 های لیبرال استفاده کرد. مانند این کشور و ارزشع و بیبالمناز

های دموکراتیک و لیبرال در ها و ایدئالکننده ارزشواقع گرایان، منکر و مخالف نقش تعیین

در کنند. سیاست خارجی آمریکا هستند و تنها بر تعقیب و تأمین منافع ملی تأکید و تمرکز می

                                                                                                   
1. International Liberalism 

2. Liberal Realism 

3. Progressive Realism 

4. Coercive Diplomacy 

5. Deterrence 

6. Pax Americana 
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کنندۀ سیاست خارجی آمریکا و جزء ها را تعیینو آرمان هاگرایان، این ارزشآرمانمقابل، 

ها معتقدند که این پارادوکس در قالب سیاست خارجی دانند. دموکراتبخش و ذاتی آن میقوام

ای که گونهبه ؛گرایی لیبرال قابل رفع استالمللگرای لیبرال یا مترقی بر مبنای گفتمان بینواقع

ها ، قدرت سخت نظامی و قدرت نرم مبتنی بر ارزشاییکپارچه پایۀ راهبرد کالن منسجم و بر

شوند ترکیب و اعمال می 5های لیبرال و دموکراتیک در چهارچوب قدرت هوشمندو ایدئال

(Nye, Aug. 25, 2006). 

های قدرت هدایت واقعیت ها ووسیله ایدئالهگرای لیبرال بالمللسیاست خارجی بین

یکا آمیختن برتری آمرالملل لیبرال، از طریق درهمجمله نظم بین از مریکاشود. اهداف و منافع آمی

ای که آمریکا از قدرت برتر خود گونهبه ؛شودهای لیبرال بنیادین آن محقق میو اصول و ارزش

یرد گالمللی بهره میبرای تاسیس و تداوم سازوکارهای اجماعی و مشروع نظم و حکمرانی بین

(Ikenberry, and Kupchan, 2004: 38) . گرایی لیبرال عبارتند از المللاصول بینترین مهم

جویانه و المللی؛ امنیت همکارینهادگرایی بین ؛ییگراچندجانبهالمللی؛ تجارت آزاد بین

 جمعیدموکراسی؛ حل دستهو گسترش جمعی؛ حفظ و احترام به حقوق بشر؛ توسعه دسته

 ومت قانونالمللی؛ و حکیر و تحول تدریجی و تکاملی نظم بینالمللی؛ تغیمشکالت و مسائل بین

(Ikenberry, 2009: 71-73; Ikenberry, 2018: 7-23) . 

دهد شخصیت، مواضع، اندیشه و عملکرد بایدن و تیم سیاست خارجی وی به خوبی نشان می

کنند. د و عمل میمی اندیشنگرایی لیبرال المللگرایان لیبرال هستند و در گفتمان بینالمللکه آنان بین

چون  ؛گرایی لیبرال خواهد بودالمللبین ،از این رو، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی دولت بایدن

رای گگرا یا واقعالمللآنان خود را متعهد و پایبند به اصول، اهداف و راهبرد سیاست خارجی بین

ها ها، آرمانلیبرال، درصدد تلفیق و ادغام آموزه گراییالمللدانند. آنان در قالب گفتمان بینلیبرال می

و، مانند س از یک کهای گونهبه ؛و اصول لیبرالیسم و رئالیسم در سیاست خارجی آمریکا هستند

جویانه و المللی؛ امنیت همکارینهادگرایی بین ؛ییگراچندجانبهالمللی؛ ها بر تجارت آزاد بینلیبرل

شکالت جمعی مدموکراسی؛ حل دستهو گسترش جمعی؛ حفظ و احترام به حقوق بشر؛ توسعه دسته

                                                                                                   
1. Smart power 
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ید المللی؛ و حکومت قانون تأکالمللی؛ تغییر و تحول تدریجی و تکاملی نظم بینو مسائل بین

ها، استفاده از زور، خشونت و بازدارندگی نظامی را برای دیگر، مانند رئالیست کنند. از سویمی

 .Burns and Sullivan, May 2019; Burns, Dec) دانندانی از دیپلماسی آمریکا ضروری میپشتیب

 های لیبرالها و آرمانالملل برای تحقق ارزش. همچنین، مداخلۀ نظامی آمریکا در نظام بین(2019 ,8

  .(Blinken and Kagan, 2019) کنندو دموکراتیک را تأیید و توصیه می

ریکا دیپلماسی باید نخستین ابزار قدرت آم»که  کندطرف، تصریح می از یکبنابراین، بایدن 

« ی آمریکا را ارتقاء خواهد دادخارج استیسعنوان ابزار اصلی دیپلماسی به»و او « باشد

(Biden, March/April 2020) از طرف دیگر، به هیچ وجه اعزام نیروی نظامی و استفاده از .

شما »کند که کند. او تنها استدالل میقاط جهان را نفی نمیقدرت سخت آمریکا در سایر ن

مل بوده و که ]هزینۀ[ زور قابل تح مگر اینکه بتوانید ثابت کنید ،توانید به زور متوسل شویدنمی

از این رو، بایدن به عنوان رئیس کمیته  .(Clemons Aug. 22, 2016)« بخش خواهد بودنتیجه

از حملۀ آمریکا به عراق حمایت کرده و به آن رأی مثبت داد.  2009روابط خارجی سنا، در سال 

من آماده  ،اگر ایران مواجهه و مقابله را برگزیند»اعالم کرده است که  آشکارا او همچنین اخیراً

. به همین خاطر، رابین  (Biden, Sept.13, 2020)«هستم تا از منافع حیاتی و نیروهایمان دفاع کنم

کند. توصیف می 2«گراییای از اصول و عملآمیزه»بایدن را   ,Nov. 11, 2020)(Wright 5رایت

 ,Clemons) نامدآمریکایی می 4«رئالیسم شخصیتی»نمونۀ  نینخستنیز وی را  9استیو کِلِمونز

Aug. 22, 2016.) 

، وزیر خارجه آمریکا، نیز از چنین شخصیت، تفکر و عملکردی برخوردار 1آنتونی بلینکن

ول و که پایبندی به اصای گونهبه ؛گراستگرا یا لیبرال واقعالمللهم مانند بایدن، بیناست. او 

یست، رئال فردیمانند  آمیزد. اوگرایی سیاسی در میهای لیبرال را با سیاست قدرت و عملارزش

بینی، احتیاط، سیاست گام به گام، مصالحه، سازش و توافق است. اما در عین حال، اهل واقع

 گیردرا نیز نادیده نمی برالیل استیستر ها و اهداف درازمدت و بزرگرنما و افق آرماندو

                                                                                                   
1. Robin Wright 

2. Mix of principle and pragmatism 

3. Steve Clemons 

4. Personality realism 

5. Antony Blinken 
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(Fried, 2020) دیپلماسی پیشگیرانه و »گرایی لیبرال . وی در چهارچوب گفتمان واقع

 ؛ندکنظامی را یکی از اصول سیاست خارجی مطلوب آمریکا تعریف و تلقی می« بازدارندگی

دیپلماسی باید با بازدارندگی تکمیل و تقویت شود؛ و زور و نیروی  ،پایۀ آن که برای گونهبه

سیاست خارجی مسئول » . به نظر اونظامی، مکمل و یاور ضروری دیپلماسی فعال و موثر است

کند.  مهارآنها را ها از کنترل خارج شوند، از آنها پیشگیری یا قبل از اینکه بحران کندتالش می

. (Blinken and Kagan, 2019) «ترکیب دیپلماسی فعال و بازدارندگی نظامی است این نیز نیازمند

به  باور راسخ و صریح ،کندگرایان نزدیک میترین ویژگی بلینکن، که او را به واقعبرجسته

 گرایی نظامی آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان است.مداخله

گرایی گرایی و آرماننیز بر لزوم تلفیق و ادغام عمل، مشاور امنیت ملی بایدن، 5سالیوانجیک 

کند. او برمبنای در سیاست خارجی آمریکا و ضرورت رهبری این کشور در جهان تأکید می

از دیپلماسی مستحکم،  ،کند که قدرت مانا و موثر آمریکا، استدالل می2گرایی آمریکاییاستثناء

 ,Sullivan)به تهدید زور و قدرت نظامی است که مستظهر  ردیگینشأت ممعتبر و مبتکر آن 

Jan./Feb.,2019) .که دولت بایدن بازدارندگی نظامی معتبر و کرده نتیجه، وی آشکارا بیان  در

ویلیام برنز،  .(USIP, Nov. 24, 2020) باورپذیر را به عنوان پشتیبان دیپلماسی حفظ خواهد کرد

ای منجر به برجام، بر کنندگان مذاکرات هستهرئیس سازمان سیا، یکی از طراحان و مذاکره

  . (Burns, Dec. 8, 2019) داردعنوان پشتیبان دیپلماسی تأکید ضرورت اهرم نظامی به

 

  . اصول سیاست خارجی بایدن1

شود، می گرایی لیبرال تعریفالمللعناصر گفتمان بین اساس اصول سیاست خارجی بایدن که بر

. 9؛ 4گراییچندجانبه. 2؛ 9نهادگرایی لیبرال .5تلخیص و تبیین کرد:  توان در این مواردرا می

 . 7المللیگرایی بینمداخله. 1 و 6حقوق بشر و گسترش دموکراسی. 4؛ 1گراییفراآتالنتیک

                                                                                                   
1. Jake Sullivan 
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 برالیل یینهادگرا .1-1

اصول  گرایی لیبرال والمللگونه که بیان شد، یکی از عناصر گفتمان بیننهادگرایی لیبرال، همان

کند همکاری ، دیدگاهی است که استدالل میبرالیل یینهادگراسیاست خارجی بایدن است. 

المللی مبتنی تواند از طریق تأسیس، توسعه و حمایت نهادهای بینالملل میالمللی در روابط بینبین

المللی . نهادهای بین (Keohane, 2012: 125)های لیبرال، افزایش و ارتقاء یابدبر اصول و ارزش

را  5های رفتاریقواعد )رسمی و غیررسمی( پایدار و مرتبط که نقش هایی ازمجموعه»عبارتند از 

از .  (Keohane, 1989:3)«9دندهکرده و به انتظارات شکل می 2تجویز و فعالیت را محدود و مقید

الملل المللی در نظام بینهای بینسازمانها و ها به نقش موثر و سازنده نهادها، رژیماین رو، لیبرال

المللی المللی نقش مستقل و موثری در ایجاد و استمرار نظم بیناعتقاد و ایمان دارند. نهادهای بین

یفا و صلح پایدار جهانی ا جمعیالمللی، امنیت دستهلیبرال، امکان و دستیابی به همکاری بین

توانند برای افزایش یا تثبیت منافع صلح جهانی، المللی میکه نهادهای بینای گونهبه ؛کنندمی

جمله از طریق مجازات  های جنگ ازهمچون وابستگی متقابل اقتصادی و باالبردن هزینه

 جمعی تجاوز مورد استفاده قرار گیرند. دسته

زمان ویژه ساهالمللی، بهای بینالمللی این کارکردهای مثبت را از طریق سازماننهادهای بین

 ,Lepgold and Nincic) کنندملل متحد، به عنوان بازوها و سازوکارهای اجرایی خود ایفا می

مثابه المللی بهگرایان لیبرال، قواعد و نهادهای بینگرایان یا واقعالمللبه نظر بین .(142 :2001

هانی منافع ج جایگاه کانونی در تعقیب و تأمین ،الملل هستند و از این روزیرساخت نظام بین

المللی، ابزار قدرتمندی برای سیاست خارجی ای که قواعد و نهادهای بینگونهبه ؛آمریکا دارند

اعدی طور تصآمریکا هستند که به صور مختلف و متنوعی ضریب قدرت ملی این کشور را به

، سالیوانجیک این اساس،  . بر(Ikenberry, and Kupchan, 2004: 43-44) دهندافزایش می

 گونه ترسیم والمللی در سیاست خارجی آمریکا را اینجایگاه نهادگرایی و نقش نهادهای بین

منظور تقسیمِ وظایف و مسئولیت برای مسائل و مشکالت تأسیس نهادها به: »کرده استتبیین 
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تأثیرگذاری و  ،آمریکاست و در صحنه جهانی، نهادسازی، قدرت DNAمشترک جزئی از 

 .(Sullivan, Jan./Feb.,2019) «بخشدآمریکا را افزایش و ارتقاء میکارآمدی 

ن نحو از طریق را به بهتریتواند قدرتش یمآمریکا  گفته کهآنتونی بلینکن نیز به همین سیاق، 

المللی اعمال کند. او المللی در سطح بینای از قواعد، هنجارها، اصول و نهادهای بینمجموعه

قدرت ما را مشروع، حفظ و در واقع تقویت و  ،5بنیانالمللی قاعدهنظم بین»که کند یاستدالل م

های مهم و موفق یکی از نمونه ای با ایران و برجام راوی مذاکرات هسته«. افزون کرده است

مان را در سازمان رهبری ما عمالً»چون  ؛داندالمللی در سیاست خارجی آمریکا مینهادگرایی بین

 «ای را با ایران پیش ببریمکردیم تا مذاکرات هسته یم،و در شورای امنیت کارملل تجدید کرد

(Blinken, 2016). 

 

 گراییچندجانبه .1-2

گرایی است. گرایی لیبرال و اصل سیاست خارجی بایدن، چندجانبهالمللدومین عنصر گفتمان بین

گروهایی متشکل از سه کشور های ملی در به صورت عملِ هماهنگیِ سیاست»گرایی چندجانبه

. از (Keohane, 1990: 731)« شودوسیله نهادها تعریف میهیا بیشتر از طریق ترتیبات ویژه یا ب

پایۀ آن  بر گرایی است که کشورهاجانبهگرایی، متضاد و در مقابل یکاین رو، چندجانبه

یی گراچندجانبهکنند. اجرا میهای خود را بدون هماهنگی با دیگران و به تنهایی تدوین و سیاست

ژه در ویهدر قالب ترتیبات و نهادهای جمعیِ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی مختلفی، ب

 ,Walker, 2004; Smith and Laatikainen) یابدچهارچوب سازمان ملل متحد، تجلی و تعیّن می

وار هنیت، ادراک و شیوۀ تفکر استپایۀ نوعی از ذ مثابه عمل، بریی بهگراچندجانبه. درواقع، (2020

یی، پیش از آنکه در عمل و کنش تجلی یابد، نخست در اندیشه گراچندجانبهای که گونهبه ؛است

 یصورت نظامی از کنش و واکنش متقابل درآید، نوعو قبل از اینکه به شودو فکر طرح می

  .(Hanafi, 1997: 109)بینی است جهان
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ه نوسان بین دیپلماسی چندجانب، های سیاست خارجی آمریکایژگییکی از واز نظر تاریخی، 

 5های دوگانۀ متناقض در قالب دو راهبرد کالنِ متعارضِ انزواگراییجانبه است. این سیاستو یک

شوند. برای نمونه، آمریکا در امور جهانی تعقیب می 2«درگیرسازی جهانی»گرایی یا المللو بین

انبه بر جالمللی، دیپلماسی یکبا توجیه مبارزه با تروریسم بیندر دولت جورج بوش پسر، 

ی گرایی و انزواگرایی در سیاست خارججانبهو اولویت یافت. اما یک برتریدیپلماسی چندجانبه 

 :Kupchan, 2020)به اوج خود رسید  9«نخست آمریکا»آمریکا در دولت ترامپ در قالب راهبرد 

338-350; Jain and Pascal, Dec. 1, 2020).  ِیِ ترامپ متضمن انزواگرایی، «نخست آمریکا»راهبرد

چون در  (Blinken and Kagan, 2019)، ناسیونالیسم و نژادپرستی است 4گراییگرایی، حمایتجانبهیک

 است 1«آمریکا به تنهایی»و « ها دست تنهاآمریکایی»معنای عمالً به « نخست آمریکا»واقع، سیاستِ 

(Burns, July 14, 2020; Gardner, 2020: 453)گرایی و . این راهبرد نه تنها اعتقادی به چندجانبه

یف و تخریب تضع راستایالمللی لیبرال به رهبری آمریکا ندارد، بلکه در تعهدی در قبال حفظ نظم بین

ادها و ها، نهای که ایاالت متحده از بعضی از پیمانگونهبه  (Kupchan, 2020: 300)کندآن عمل می

 (. Jervis, 2018) المللی از جمله برجام خارج شدهای چندجانبه بینموافقتنامه

ۀ گفت نیای در دولت ترامپ به روشنالملل لیبرالِ گرایی و نظم بینچندجانبه مخالفدیدگاه 

ه خودیِ غالباً ب ،ییگراچندجانبه»، وزیر خارجۀ سابق آمریکا، انعکاس یافته است: پمپئو کیما

تر هستیم. هرچه هایِ بیشتریِ امضا کنیم، ظاهراً امنشود. هرچه پیمانهدف تلقی می ،خود

]...[ ما آرزو داریم که نظم  شوددیوانساالرانِ بیشتری داشته باشیم، کارها بهتر انجام می

-Gardner, 2020: 450« )نه اینکه آنها را کنترل کند، المللی در خدمت شهروندانمان باشدبین

ویژه در گرایی ترامپ بهجانبهایدن و تیم سیاست خارجی او، سیاست انزواگرایی و یکب .(451

 Biden, Sept. 13, 2020; Blinken and)کنند رد مینقد و به شدت ا ر ای ایرانقبال برنامه هسته

386-Burns, Aug. 29, 2020; Burns, 2019: 385 Kagan, 2019;) درگیرسازی ». آنان حتی به
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آمریکا در امور جهانی در چهارچوب  2«درگیرسازی فراگیر»نیز رضایت نداده و بر  5«گزینشی

ز نیازها یکی ا ،گرایی و درگیرسازیچون به نظر آنها، چندجانبه ؛کنندگرایی تأکید میچندجانبه

ما : »فتهگگرایی های منافع ملی آمریکاست. آنتونی بلینکن در ضرورت و اهمیت چندجانبهو الزام

ردن وجود نکنیم که ارزش تاکتیکی و همچنین سیاسی و راهبردی روشنی در به تنهایی اقدامدامی

ادن نتایج دتوانیم گفتگو را هدایت کرده و به شکلبا نشستن روی صندلی دور میز، می ]...[ دارد

  .(Blinken, 2016)« کمک کنیم

آمریکا را مذاکرات  گرایی در سیاست خارجیهای موفق چندجانبهیکی از نمونه نکنیبل

ران در حال ای ایکه وقتی برنامۀ هسته گفته. او کرده استای با ایران منتهی به برجام بیان هسته

ای برای اقدام پیشگیرانۀ آمریکا وجود نداشت، دولت اوباما با توسعه و پیشرفت بود و روزنه

توافق عدم اشاعه  ترینکشور دیگر طی چندین سال مذاکره موفق شد تا سخت 1همکاری با 

اور او، سابقه را تدارک ببیند. به بآزمایی بیترین سیستم راستیای و شدیدترین و دقیقهسته

دی های اقتصاتوانست رژیمی از تحریمآمریکا بدون همکاری و هماهنگی با شرکایش هرگز نمی

 ،کند. همچنین ایرا بر ضد ایران اعمال کند که این کشور را مجبور به پذیرش مذاکرات هسته

ای ایران را چنان تحت نظارت و وارسی آمریکا بدون اقدام چندجانبه قادر نبود که برنامۀ هسته

 ,Blinken) صلح آمیز باقی خواهد ماندصورت به دقیق و شدید قرار دهد که تضمین کند صرفاً

جام را در قالب برای ایران کردن برنامۀ هسته. ویلیام برنز نیز موفقیت آمریکا در متوقف(2016

  (Burns, 2019: 380-386). داندناشی از دیپلماسی چندجانبه می

 

 گراییآتالنتیکفرا .1-3

شراکت و مشارکت راهبردی و روابط نزدیک و تنگاتنگ اقتصادی،  گرایی به معنایآتالنتیکفرا

وب در چهارچسوی اقیانوس اطلس یعنی آمریکا و اروپاست.  سیاسی، امنیتی و دفاعی میان دو

ۀ سیاست کند، یکی از اصول عمدنه که بلینکن تصریح میوگگرایی لیبرال، همانالمللگفتمان بین

 ,Blinken and Kagan)گرایی خواهد بود از جمله در قبال ایران، فراآتالنتیک خارجی بایدن
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یت و. این اصل متضمن و مستلزم دو اولویت در سیاست خارجی بایدن است. نخست، تق(2019

های موضوعی مختلف؛ دوم، بازسازی همکاری، شراکت، ائتالف و اتحاد با اتحادیه اروپا در حوزه

 دفاعی -های امنیتیاز طریق توسعه و تعمیق مشارکت و همکاری 5و ترمیم روابط تاریخی با ناتو

 با»از این رو، آمریکای بایدن  .(Bloch and Goldgeier, Nov. 17, 2020) در چهارچوب آن

 هایجمعی برای مواجهه با تهدیدمتحدین و شرکایش کار خواهد کرد تا اقدام و کنش دسته

نه تنها  گوید،گونه که خود می. بایدن همان(Biden, March/April 2020) «جهانی را برانگیزد

 کند تا آنها رابلکه تالش می ،های تاریخی آمریکا اقدام خواهد کردۀ شراکتو اعاد میترمبرای 

، برخالف دیدگاه ترامپ، شو تیم اوچون از نظر  ؛مناسبِ جهان امروز بازنگری و بازطراحی کند

که آمریکا ای گونهبه (Sullivan, Jan./Feb.,2019) «متحدینِ کشور، داراییِ ویژه ملی هستند»

برای تأمین منافع ملی خود نیازمند مشارکت و شراکت متحدین اروپایی است که خود مستلزم 

 استگرایی در چهارچوب همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا و ناتو یت فراآتالنتیکتقو

(Blinken, 2016). 

گر تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا و ناتو در این اصل بیان

جانبۀ ترامپ، چون در اثر سیاست خارجی یک ؛دولت بایدن در مقایسه با دورۀ ترامپ است

-Gardner, 2020: 351) شدت تضعیف و تخریب شدروابط آمریکا با اتحادیۀ اروپا و ناتو به

376; Wright, Nov. 11, 2020) یی پس از به قدرت رسیدن ترامپمقامات اروپا کهای گونهبه، 

ردند ابراز کردند. آنان تصریح ک آشکارافراآتالنتیکی وی را  نگرانی و ناخرسندی خود از سیاست

تواند به آمریکا اعتماد و اتکا کند و باید روپا برای تأمین امنیت و دفاع از خود دیگر نمیکه ا

مبنای تجربۀ  آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر از این رو، .(Gardner, 2020: 363)روی پای خود بایستد 

 ؛هماهنگ و متحد عمل خواهند کرد دوبارهآمیز در برجام، برای احیای آن نیز همکاری موفقیت

رها رئیس جمهور آینده باید قادر باشد تا کشو» گفت: که بایدن قبل از انتخابات آمریکاای گونهبه

 «و اصرار کند که ایران به توافق بازگردد ؛تأسیس کند دوبارهاتحادهای ما را  ؛را دور هم جمع کند

(Biden, Jan. 14, (2020 cited in USIP, Dec. 2, 2020 ما با »که  کرد. او در جایی دیگر تأکید
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ای ]ایران[ را تقویت و توسعه دهیم، در عین مان کار خواهیم کرد تا مواد توافق هستهمتحدین

 (Biden, Sept. 13, 2020)« پردازیمکننده نیز میحالی که به سایر موضوعات و مسائل نگران

 بار دیگروی  (USIP, Dec. 2, 2020).انجام دهد  چون آمریکا به تنهایی قادر نیست این کار را

 در کنفرانس امنیتی مونیخ بر این سیاست تأکید کرد. 2025سال  فوریه 20در سخنرانی 

 

 حقوق بشر فعالتوسعۀ دموکراسی و  .1-2

 ؛حقوق بشر فعال استو  یتوسعۀ دموکراسچهارمین اصل سیاست خارجی بایدن، سیاست 

های سیاست خارجی یکی از ارکان و اولویت ،حقوق بشر و دموکراسیکه حمایت از ای گونهبه

بایدن خواهد بود. بایدن در وبگاه مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که در صورت پیروزی، 

 «ترفیع و توسعۀ حقوق بشر و دموکراسی در سراسر جهان را احیاء»پایبندی و تعهد آمریکا به 

اجالس سران برای ». همچنین، قول بایدن مبنی بر برگزاری Avni, Nov. 17, 2020) («کندمی

نیز احتمال  2«اول حقوق بشر»و عضویت آنتونی بلینکن در هیأت مدیرۀ سازمان  5«دموکراسی

درتِ که باور و تعهد به ق کرده نیز تصریح سالیوان کیجکند. اتخاذ این سیاست را تقویت می

های لیبرال مانند حقوق ارزش کرده کههای آمریکایی در جهان باید احیاء شود. او ادعا ارزش

ها ایدئال ها وبشر و گسترش دموکراسی، جزء مقوّم سیاست خارجی کشوری است که بر پایۀ ایده

گراییِ صرف و بدون تواند تنها براساس عملگذاری شده است. به نظر وی، آمریکا نمیبنیان

 .(Sullivan, Jan./Feb., 2019)  های لیبرال و دموکراتیک، جهان را رهبری کندآرمانتوجه به 

بازگشت  کنند کهگران آمریکایی به دولت بایدن توصیه میاساس، برخی از تحلیل همین بر

شده توسط ترامپ را به رعایت و بهبود وضعیت های اعمالبه برجام و کاهش و لغو تحریم

بهبود وضعیت حقوق  هرچند. (Berman, Dec. 6, 2020) مشروط کندحقوق بشر در ایران 

ر تردید یکی از عناصاما بی ،شرط بازگشت بایدن به برجام نخواهد بودپیش ،بشر در ایران

هم صورتِ به اصلی سیاست خارجی وی در قبال ایران خواهد بود. مسئلۀ حقوق بشر به دو

آفرین خواهد بود. اول، دولت آمریکا ن نقشسیاست خارجی بایدن نسبت به ایرا مرتبط در
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حتی تشدید خواهد  ایران را حفظ وجمهوری اسالمی های حقوق بشری موجود علیه تحریم

زنی موثر برای تأمین اهداف عنوان اهرم فشار و چانهکرد. دوم، از موضوع حقوق بشر به

های که بایدن از تحریمای گونهبه ؛کردسیاست خارجی آمریکا در قبال ایران استفاده خواهد 

ایران  ایای، برنامۀ موشکی و نفوذ منطقهحقوق بشری برای گرفتن امتیاز در موضوع هسته

 .(Avni, Nov. 17, 2020) گیردبهره می

 

 گرایی لیبرالمداخله. 1-2

المللی و سایر کشورهاست. این پنجمین اصل سیاست خارجی بایدن، مداخلۀ نظامی در امور بین

آمریکایی مبنی بر مسئولیت آمریکا در قبال حفظ صلح و  5گراییاساس استثناء گرایی برمداخله

ت متحده ایاال»که  این باور گرایی آمریکایی عبارت است ازشود. استثناءثبات جهانی توجیه می

کان مدهد تا کمک کند جهان فردی میه هایی دارد که به آن توانایی و مسئولیت منحصر بویژگی

گرایی، گسترش نهادها و . اما هدف واقعی مداخله(Sullivan, Jan.-Feb.,2019) «بشود یبهتر

 ؛توسعۀ لیبرالیسم و دموکراسی در سراسر جهان است ،انواع حکمرانی دموکراتیک یا به بیان دیگر

لیبرالیسم  یشود که گسترش و ارتقااساس نظریۀ صلح دموکراتیک، استدالل می که برای گونهبه

، نیز اافراتر  کند.صلح و امنیت جهانی را تسهیل و تقویت می ،و دموکراسی در سایر کشورها

رورتِ ض ی، برای تأمین منافع ملی و امنیت آمریکاو دموکراس سمیبرالیلتوسعه و تحکیم جهانیِ 

 کایآمر یمل تیو حفظ امن نیضرورتِ تأمۀ یبرپا یگرمداخه نیامروزه اراهبردی دارد. از این رو، 

 الملل مانند اصولها ناقض هنجارها و قواعد بنیادین روابط بیناین مداخلهچون  ؛شودیم هیتوج

 .  (Clapton, 2014: 3-6)عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حاکمیت ملی است

 این است که آمریکا در اعمال قدرت نظامی گرایی لیبرال، فرض برالمللبراساس گفتمان بین

. اما عملکرد و مواضع (Ikenberry, 2009: 72) و استفاده از زور باید خویشتنداری و امساک کند

از جمله بلینکن برخالف  ؛بایدن و تیم سیاست خارجی وی با این فرض سازگاریِ کامل ندارد

 ؛کنددفاع می کارگیری زور و نیروی نظامی توسط آمریکا در سراسر جهان کامالًهاین اصل، از ب
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که وی از سیاست آمریکا در سوریه به دلیل استفادۀ ناکافی از نیروی نظامی انتقاد ای گونهبه

طرفدار مداخلۀ نظامی آمریکا در لیبی بوده ؛ حمایت  او . (Blinken and Kagan, 2019)کندمی

مریکا آرأی مثبت سناتور بایدن به مجوز حمله و آمریکا از جنگ عربستان در یمن را تأیید کرده؛ 

گرایِ نامد. بلینکن، نمونۀ بارز مداخلهمی 5«دیپلماسی مستحکم»را رأی به  2009به عراق در سال 

ند. کالملل دفاع میرادیکال است که از ضرورت و مطلوبیت مداخلۀ نظامی آمریکا در نظام بین

رادی است که و منازعات مشابه در آینده، وی از نخستین افها از این رو، در صورت بروز بحران

 ,Larison, Nov. 23)بایدن را تشویق و ترغیب به مداخلۀ نظامی و توسل به زور خواهد کرد 

، ه شدگفتگونه که ویژه همانای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بهبحران هسته .(2020

 ,Biden, Sept. 13) که آماده است تا در مواجهه با ایران از زور استفاده کند گفتهخود بایدن نیز 

به  نشینی نیروهای آمریکا از سوریه را خیانتویلیام برنز نیز دستور ترامپ مبنی بر عقب .(2020

 .(Burns, Dec. 8, 2019) کرده استمنافع ملی این کشور تلقی 

 

 یدنبا یخارج یاستس یمنافع، اهداف و ابزارها. 2

اصول  گرایی لیبرال والمللاساس گفتمان بین سیاست خارجی بایدن بر هایمنافع، اهداف و ابزار

 گرای ترامپ، سیاستشود. از این رو، برخالف سیاست ملیآن تعریف، تعیین و تعقیب می

ای گونهبه ؛ی آمریکا استوار استموسع از منافع مل فیتعرمبنای  گرای بایدن برالمللخارجی بین

-اهیامنیتی و رف -واسطۀ دفاعییم و بیکه اول، منافع ملی آمریکا تنها برحسب منافع مستق

 که یاداقتص -یو رفاه یتیامن -یدفاعاین، منافع  شود؛ بلکه افزون براقتصادی تعریف نمی

ا شامل گیرد. دوم، منافع ملی آمریکرا نیز در بر می ،شودغیرمستقیم و باواسطه تأمین میصورت به

رهای ها و هنجاکه گسترش ارزش به طوری؛ دشومنافع نظم جهانی و منافع ایدئولوژیک آن نیز می

کا، المللی لیبرال به رهبری آمریآمریکایی در عرصۀ جهانی و حفظ و استمرار و استحکام نظم بین

ها گسترش و رعایت این ارزش . (Blinken, 2016)رودشمار میبخشی از منافع ملی این کشور به

کا نیز آمری یاقتصاد -یو رفاه یتیامن -یدفاعبرای تأمین منافع  المللیها در سطح بینو آرمان
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تر فاسد سبک کشورهای آزادتر، بازتر و کم رود کهمی یاحتمال کمترضروری است؛ چون 

 .(Sullivan, Jan./Feb., 2019) زندگی آمریکایی را تهدید کنند

دفاعی  -مقایسه با منافع امنیتیرفاهی آمریکا نیز در  -یمنافع اقتصاددر سیاست خارجی بایدن، 

افع رفاهی است که به من -این منافع اقتصادی کهای گونهبه ؛یابدآن اهمیت و اولویت بیشتری می

ی صاداقت تیبرحسب امن یمل تیامن به باور بایدن، دهد.دفاعی و راهبردی آمریکا جهت می-امنیتی

هر  شود. برای مقابله با قدرت چین یاطبقۀ متوسط تعقیب می یبرانیز  یخارج استیس تعریف و

آمریکا باید قدرت و نوآوری اقتصادی و فناورانۀ خود را تقویت کرده و  ی،رقیب و تهدید دیگر

 .(Biden, Jan. 2021)اقتصادهای دموکراتیک را برای حفظ اقتصاد لیبرال جهانی متحد و منسجم سازد 

بایدن، نخست باید اهداف سیاست خارجی اهداف سیاست خارجی ترین مهم برای تعریف و تعیین

اهداف سیاست  ،گرای لیبرال را به طور کلی تبیین کرد. از نظر جوزف نایالمللبین مبتنی بر گفتمان

تأمین امنیت آمریکا  .5 :نامد، عبارتند ازگراییِ مترقی میواقعگرای لیبرال که وی المللخارجی بین

پیشگیری از وقوع فجایع  .9 المللی قوی؛قتصاد ملی و بینحفظ و توسعۀ ا .2 و متحدینش؛

تقویت و توسعۀ  .4 همچون ویروس کرونا؛ 5های جهانگیر و فراگیریمحیطی مانند بیماریزیست

 در سایر کشورها. ،لیبرال دموکراسی و حقوق بشر در داخل آمریکا و در صورت ضرورت

های آمریکایی بر دیگران از طریق ارزششود که این هدف با تحمیل ادعا و استدالل می

شود. بلکه توسعه و اشاعۀ دموکراسی و حقوق بشر از طریق قدرت زور و اجبار تأمین نمی

 استیسشود. همچنین، نرم با اقناع و جذب دیگران و صبر و حوصله، بهتر و بیشتر حاصل می

و تکامل  به تأسیس یلندمدتلیبرال بایدن متضمن و مستلزم اتخاذ رویکرد ب یِگراواقع یِخارج

که ای ونهگبه ؛عنوان قدرتمندترین کشور جهان استالمللی لیبرال توسط آمریکا بهنظم بین

ی المللمسئولیت برقراری و استمرار نظم بین ،آمریکا در جایگاه رهبر جهان آزاد و لیبرال

این  . بر(Nye, Aug. 25, 2006)گیرد عنوان خیر یا کاالی مشترک جهانی را برعهده میبه

اهداف سیاست خارجی بایدن عبارتند از بازسازی و بازیابی رهبری جهانی ترین مهم اساس،

الملل آمریکا که در اثر سیاست خارجی انزواگرایانۀ ترامپ آسیب دیده است؛ دفاع از نظم بین
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سی و دموکرادفاع از آن که در دورۀ ترامپ تحلیل رفته و تخریب شده است؛  یلیبرال و ارتقا

اسیا به معنای مهار رای در اوآن؛ جلوگیری از ظهور هژمون منطقه جیتروو ارتقاء و  حقوق بشر

و کنترل چین، روسیه و ایران؛ البته مهار و محدودسازی قدرت رو به افزایش چین که هژمونی 

های الحسویژه به حاتیکنترل تسل اولویت دارد؛ ،اقتصادی آمریکا را به چالش کشیده است

ف المللی آمریکا که در دورۀ ترامپ به شدت تضعیبین اعتباربازسازی و بازیابی و  ؛استراتژیک

  .(Biden, Jan. 2021)و مخدوش شده است 

توان احصاء کرد: گونه میای آمریکا در دولت بایدن را نیز ایناهداف سیاست خاورمیانه

ر ای دهای منطقهو مدیریت بحرانها تنش ای در منطقه؛ مهار و کنترلجلوگیری از اشاعۀ هسته

ن ای در خاورمیانه به نفع متحدیتأمین منافع ملی آمریکا؛ حفظ موازنۀ منطقه راستایخاورمیانه در 

 احیاء و پیگیری سیاست دو دولت مبنی بر تشکیل دولتو آمریکا؛ تأمین و حفظ امنیت اسرائیل؛ 

هداف سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نیز فلسطین در کنار اسرائیل. در این چهارچوب، ا

 ای؛ مهار و محدودسازی توان موشکیبه تسلیحات هستهایران عبارتند از جلوگیری از دستیابی 

تغییر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در راستای و ای ایران؛ و قدرت و نفوذ منطقه

 ,Goldenberg, Catalano Ewers and Thomas)ای و جهانی آمریکا منافع و اهداف منطقه

. در این میان، ارجحیت و اولویت نخست بایدن، مهار برنامۀ هسته ای ایران به عنوان (2020:4

  ساز تأمین سایر اهداف آمریکاست.نیاز و زمینهپیش

و ا هاین اساس، سیاست خارجی بایدن متضمن ارجحیت و اولویت استفاده از این اهرم بر

های دیپلماسی چندجانبه و دیپلماسی اجبار؛ تحریمویژه به قدرت نرم؛ دیپلماسی ابزارهاست:

 یالمللی بینهاسازمانها و ای؛ نهادها، رژیمالمللی و منطقهها و اتحادهای بیناقتصادی؛ ائتالف

نیروی نظامی هدفمند و گزینشی. از زور  شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ قوۀ قهریه وویژه به

فوری و فاحش و حفظ و حمایت  هایبرای مقابله با تهدید 5عنوان آخرین حربهروی نظامی بهو نی

 شودیها استفاده مدموکراسی برالیلالملل لیبرال و پس از مشورت با سایر ها و نظم بینارزش از

(Ikenberry and Kupchan, 2004: 42-43; Kupchan, 2020: 322; Bell, 2016) چون در .
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قدرت و زور باید با احتیاط، محدودیت و خویشتنداری »گرایی لیبرال المللخارجی بینسیاست 

 گفتهبایدن  (Keohane, 2012: 127) «گیردهای لیبرال مورد استفاده قرارمنافعِ ارزش راستایدر 

در استفاده از زور و نیروی نظامی تردید نخواهد کرد. با  ،که برای دفاع از منافع حیاتی آمریکا

رده ک اعالمابزار اولیه و اصلی سیاست خارجی آمریکا عنوان را به «دیپلماسی»این حال، بایدن 

   .(Biden, Jan. 2021) است

ونه گمنافع ملی آن را این های سیاست خارجی آمریکا برای تأمین اهداف وبایدن، ابزار و اهرم

 از هر چیز در اقتصاد پویا، قدرتبنیادها و مبانی رهبری آمریکا بیش و پیش : »عنوان کرده است

]ابزار[ توسعه و نوسازی  شمول آن نهفته است. ما از طریقهای جهاننظیر و ارزشنظامی بی

آنها  و های کانونی اتکابر این توانمندی ،های ایاالت متحدهرقیبی از اتحادها و شراکتشبکۀ بی

برخی  .(Biden, 2016) «ایمها تعبیه کردهتری از قواعد و نهادالمللی گستردهرا در درون نظم بین

پایۀ شخصیت، افکار و سابقۀ بایدن در سیاست خارجی، قائل به دکترین بایدن  گران، براز تحلیل

دکترین بایدن از چهار مؤلفه و رکن  (Celemons, 2016) هستند. برای نمونه، به نظر استیو کلمنز

عنوان آخرین ابزار سیاست خارجی برای دفاع به استفاده از زور و نیروی نظامی .5تشکیل شده: 

تشکیل،  .2یافتنی؛ از منافع حیاتی با حمایت و رضایت آگاهانۀ مردم و با هدف آشکار و دست

بندی درک و برآورد درست و دقیق از تهدیدها، اولویت .9ها؛ تحکیم و تقویت اتحادها و ائتالف

توجه و تأکید بر ابعاد و وجوه شخصی و فردیِ  .4 و گویی مناسب و متناسب به آنها؛و پاسخ

طات و کارگیری ارتباهگیری در سیاست خارجی؛ به معنای برقراری و بگذاری و تصمیمسیاست

  روابط شخصی برای تأمین اهداف سیاست خارجی.

 

 سیاست برجامی بایدن ب. 

که سیاست احتمالی  بیانات و مواضع اعالمی بایدن و تیم سیاست خارجی او حکایت از آن دارد

بازگشت متقابل به برجام خواهد بود. این همان  ،ای ایرانآمریکایِ بایدن در قبال چالش هسته

سیاستی است که بایدن قبل از انتخابات وعده داده بود. وی در مصاحبۀ خود با توماس فریدمن نیز 

 2025فوریۀ  51وی در . (Friedman, Des. 2, 2020)پایبندی خود به این سیاست را اعالم کرد 
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دوباره این سیاست خود را اعالم کرد. اما مسئلۀ  ،در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ

اصلی، فرآیند و چگونگی بازگشت آمریکا به برجام است. از زمان پیروزی بایدن در انتخابات 

مطرح  «گشت مشروطباز» و «و شرط دیقیبازگشت ب»تا کنون، دو گزینۀ  ریاست جمهوری آمریکا

ری قید و شرط به برجام را برای توقف فورسد که بایدن گزینۀ بازگشت بیبوده است. به نظر می

وع، بین این سه موض یارتباط منطقرغم که بهای گونهبه ؛ای ایران انتخاب خواهد کردبرنامۀ هسته

ی اشکی و قدرت منطقهوی بازگشت به برجام را مشروط و موکول به مذاکره در بارۀ برنامۀ مو

چون به نظر وی بهترین راه برای محدودسازی توان موشکی و دستیابی به میزانی از  ؛کندایران نمی

 .(Friedman, Des. 2, 2020) ای ایران استای، کنترل و نظارت مجدد بر برنامۀ هستهثبات منطقه

استوار بوده و به دو صورت قابل تحقق است: اول،  5این سیاست بر منطق پیوند موضوعی

سازی برای مذاکره دربارۀ زمینه منظوربه ؛آغاز مذاکرات فوری برای بازگشت آمریکا به برجام

 ،ای ایران در مراحل بعد. دوم، بازگشت به برجام و سپسنفوذ منطقه ،برنامۀ موشکی و سپس

زمان با آن بر روی دو ریل موازی. با ازات و همای به مومذاکرۀ موشکی و آغاز مذاکرات منطقه

ای برای جمهوری اسالمی ایران توجه به ارزش راهبردی و حساسیت توان موشکی و نفوذ منطقه

گر، دیای ایران برای آمریکا از سویاهمیت حیاتی توقف برنامۀ هسته سو، و فوریت و از یک

برای  ایکه در فاز اول، مذاکرات هستهای ونهگبه ؛ای خواهد بودسیاست بایدن ترکیبی و مرحله

د. در مرحلۀ دوم، مذاکره شوبازگرداندن ایران به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام آغاز می

 بتدااشود. در فاز سوم، دولت بایدن برای تقویت و توسعه مفاد و جدول زمانی برجام تعقیب می

 ,Goldenberg)کند گیری میموازی پیصورت به ای رامذاکرات منطقه ،مذاکرۀ موشکی و سپس

Catalano Ewer and Thomas, 2020). 

 

 در برابر بازگشت بازگشتفاز اول: . 1

رجام در دوباره به ب وستنیپ ران،یدر قبال ا دنیگام به گام با یِاهسته استیگام در س نینخست

تعهد »یا  «بازگشت در برابر بازگشت»در قالب معادلۀ  رانیا یشدن تعهدات برجامیمقابل عمل

                                                                                                   
1. Issue-linkage 
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بندی اگر ایران به رعایت و پای: »دادهگونه توضیح بایدن این سیاست را این است. «در برابر تعهد

 ,Biden)« پیونددایاالت متحده نیز دوباره به موافقتنامه می ،ای برگردددقیق و کامل توافق هسته

Sept. 13, 2020; see also, Biden, March/April 2020).  مشاور امنیت ملی سالیوانجیک ،

بازگردانده و به  2051که دولت بایدن قصد دارد ایران را به برجام سال  کردهبایدن، نیز تأیید 

. در مقابل، آمریکا نیز آماده است تا مفاد این توافق را رعایت کندانجام تعهداتش طبق آن وادار 

 Burns, and)نظر کند گانۀ پمپئو نیز صرفو از شروط دوازده ((Jamerson, Des. 7, 2020کند 

Sullivan cited in USIP, Nov. 24, 2020) که در صورت پایبندی کامل ایران، گفته . بلینکن هم

ایران  است،یس نیاۀ یپا بر (Harb, 2020). «بایدن مجدداً به برجام متعهد خواهد شد»

آمریکا نیز  ،در مقابل و کندای خود را رعایت میبرنامه و فعالیت هسته برهای محدودیت

 کند. های اقتصادی علیه ایران را تعلیق میتحریم

مهمی دربارۀ چگونگی اجرای سیاستِ بازگشت در  هایو سئوال ها، هنوز ابهاماین با وجود

ازگشته ب برابر بازگشت به برجام باقی است. نخست، آیا طبق خواستۀ ایران، ابتدا آمریکا به برجام

زمان ایران نیز بازگشت به تعهدات برجامی خود را آغاز کند و همرا معلق و لغو میها و تحریم

ه ب ،کند؛ یا بایدن طبق خواستۀ آمریکا، پس از اینکه ایران به همۀ تعهدات خود عمل کردمی

 یکجا معلق ورا ها همه تحریم ،گردد. دوم، آیا بایدن به محض بازگشت به برجامبرجام باز می

تر از همه، آیا بایدن به همان به تدریج آنها را تعلیق و لغو خواهد کرد. سوم و مهم کند؛ یارفع می

زیاد برگشته و به آن عمل خواهد کرد؛ یا پس از بازگشت به برجام، وبدون کم 2051برجام سال 

 .(Ross, Dec 26, 2020)درصدد اصالح و بازنگری بعضی از مواد و بندهای آن برخواهد آمد 

که نخست ایران باید به همه تعهدات  گفتبلینکن قبل از تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، 

 ,USIP)ها پابرجا خواهد ماند همه تحریم ،کامل عمل کند؛ در غیر این صورت طوربه اشبرجامی

Nov. 24, 2020.) دوبارهعنوان وزیر امور خارجه آمریکا وی در نخستین کنفرانس خبری خود به 

به تعهدات برجامی برگردد تا متقابالً آمریکا نیز به تعهدات خود بازگردد  ابتدا بایدایران که  گفت

(Blinken, 2021) . 

لکه ب ،که بازگشت به برجام، هدف نهایی بایدن نیست دهدنشان میآمریکا  هایمواضع مقام

قف آغاز راهِ تو ،. در واقع، بازگشت به برجاماست ابزاری برای دستیابی به اهداف غایی دیگر
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 ؛نه پایان آن ،ای ایران استای و مهار و محدودسازی توان موشکی و قدرت منطقهبرنامۀ هسته

. از این تآمریکا به برجام اس دوبارهشرطِ دستیابی به هر سه هدف، پیوستن نیاز و پیشپیش زیرا

ی است. الزم ولی ناکاف ،توجه به شکست کارزار فشار حداکثری ترامپ، بازگشت به برجام رو، با

ن آن و کردن زمابنایی برای تقویت و توسعۀ مفاد و طوالنی سنگ ،در واقع، بازگشت به برجام

 ,USIP)ای است های موشکی و منطقهنقطۀ عزیمت و سکوی پرتابی برای تسرّی برجام به حوزه

Nov. 24, 2020). ًد به معنای موفقیت این کشور در پیشبر البته این مطلوب آمریکاست، ولی لزوما

رقابت  متغیرهای زیادی در این مورد تأثیرگذار هستند، از جملههای خود نیست. برنامه

حت تها را د بازی آمریکاییتواننوع بازیگری جمهوری اسالمی ایران، که می های بزرگ یاقدرت

    تأثیر قرار دهد.
 

 فاز دوم: تقویت و تعمیق برجام. 2

کردن بستر الزم برای مذاکره دربارۀ گشودنِ راه و آماده ،هدف آمریکا از بازگشت به برجام

موضوعات دیگری به جز اجرای کامل برجام توسط ایران است. بایدن در یادداشتی که در ماه 

: اددگونه توضیح نوشت، هدف از بازگشت به برجام را اینان اندر وبگاه سی 2020سپتامبر سال 

به توافق ]برجام[ باز خواهد  ،برای مذاکرات بعدی یعنوان نقطۀ آغازایاالت متحدۀ آمریکا به»

دهد بایدن پس از بازگشت به برجام شواهد و قرائن نشان می. (Biden, Sept.13, 2020) «گشت

ادامه آن را مشروط به بازنگری و اصالح آن خواهد کرد. در این  ،هاو تعلیق برخی از تحریم

موسوم  هایبندویژه به از مواد برجام یبعضپی مذاکره برای تقویت، تعمیق و توسعه  مرحله، در

 های دولتمقام.  ;Friedman, Des. 2, 2020(Ross, Dec 26, 2020( است 5«غروب آفتاب» به

د. بایدن کننجدید آمریکا، تعقیب این هدف در سیاست بازگشت به برجام را پنهان و کتمان نمی

ان شوم و از تعهدِ و پایبندی مجددممن دوباره به توافق ملحق می» آشکارا گفت: قبل از انتخابات

 ,Biden) «گیرم تا با متحدانمان کار کنم تا آن را تقویت و توسعه دهیمبه دیپلماسی بهره می

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

                                                                                                   
1. “sunset clause” 
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ورت مش ما با: »و گفت ، دوباره بر این هدف آمریکا تأکید کردپیروزی در انتخاباتاو بعد از 

ها و قید و بندهای متحدین و شرکای خود وارد مذاکرات و توافقات بعدی خواهیم شد تا محدویت

بلینکن نیز هدف و کارکرد  .(Friedman, Des. 2, 2020)« تر کنیمالنیتر و طوای ایران را سفتهسته

یف تر کردن زمان برجام توصبازگشتِ آمریکا به برجام در این مرحله را تقویت و تعمیق و طوالنی

تر یتر و طوالنای آن را قویتالش خواهد کرد تا براساس توافق هسته»گوید، بایدن او می کند.می

او هم مانند بایدن معتقد  (.USIP, Nov. 24, 2020)« کند، اگر ایران به رعایت کامل آن بازگردد

با  دهد تا از طریق کار دیپلماتیکاست که بازگشت به برجام، آمریکا را در موقعیت بهتری قرار می

 کردهأکید نیز ت سالیوانمذاکره کند.  یترتر و طوالنیای قویمتحدان و شرکایش، برای توافق هسته

ها توسط آمریکا بدون اطمینان از اینکه ایران بالفاصله مذاکرات دربارۀ که تخفیف و تعلیق تحریم

یی و آزماکم جدول زمانی توافق را تمدید کرده و به موضوعات راستییک توافق بعدی که دست

 .(USIP, Nov. 24, 2020) پیما بپردازد را آغاز کند، ممکن و عملی نیستهای بالستیک قارهموشک

 

  فاز سوم: تسرّی برجام. 3

تحقق  که به فرضای گونهبه ؛کندتقویت و توسعۀ مفاد برجام نیز آمریکایِ بایدن را قانع نمی

های دیگر فعالیت»ی برجام به تسرّ، گفتهگونه که بایدن آن، هدف بعدی آمریکا، همان

. آنتونی بلینکن در (Biden, March/April 2020)از نظر این کشور است « کنندۀ ایرانثباتبی

رار همچنین ما در موقعیت بسیار بهتری ق»با بازگشت به برجام  گفته کهتأیید موضع بایدن 

ب کنندۀ دیگر ایران مقابله کرده و به عقثباتهای بیطور موثرتری با فعالیتگیریم تا بهمی

که بازگشت آمریکا به برجام  کردههم استدالل  سالیوان. جیک (USIP, Nov. 24, 2020)« برانیم

در زمینۀ موضوعات و مسائل  5«مذاکرۀ بعدی»ها، پایه و اساس الزم برای شدن تحریمو برداشته

آمریکایی از اقدامات  هایمنظور مقام. (Jamerson, Des. 7, 2020) کندتر را فراهم میگسترده

زات ای و برنامۀ موشکی ایران است که به موامنطقهتر، نفوذ کننده یا موضوعات گستردهثباتبی

 شود.گیری میهم پی

                                                                                                   
1. follow-on negotiation 
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 برنامۀ موشکی ایران. 3-1

نترل پایۀ منطقِ گام به گام توافقات ک آمریکایی تسرّی برجام به برنامۀ موشکی ایران را بر هایمقام

ند مذاکرات گام در فرآیکنند که برجام نخستین پندارند. آنان ادعا میتسلیحاتی، طبیعی و بدیهی می

 مانیپ و 55گونه که توافق سالتطوری که همانبه ؛کنترل تسلیحات با ایران بود نه آخرین گام

انجامید، برجام اولیه نیز باید به  2و استارت  2بین آمریکا و شوروی به امضای سالت  52استارت

افق در مورد کاهش و محدودیت های دیگری منجر شود. از این رو، مذاکره برای رسیدن به توبرجام

ام ، که در تمسالیوانبرای نمونه، جیک  ضروری است. توان موشکی ایران به عنوان مکمل برجام

. او تکرده اساین منطق تأکید  ای از عمان گرفته تا برجام حضور داشته، برمراحل مذاکرات هسته

ای از این فرآیند مرحله ،عماندر ای هستهکنندگان ایرانی نیز از ابتدای مذاکرات که مذاکره کردهادعا 

عنوان مشاور امنیت ملی بایدن، در مصاحبه با فرید . او به(USIP, Nov. 24, 2020)اند اطالع داشته

تصریح کرد که پس از بازگشت آمریکا به برجام، برنامۀ موشکی ایران یکی از  دوبارهذکریا، 

 ت وکه او با مشور گفتاحبه با توماس فریدمن دستورکارهای مذاکراتی است. بایدن نیز در مص

 شود که عالوه بر تقویت و تحکیم برجام،وارد مذاکراتی می 1+5همکاری با سایر اعضای گروه 

 .(Friedman, talk with Joe Biden, Des. 2, 2020) گیردبرنامه موشکی ایران را هم در بر می

 

 ای ایرانمنطقه نفوذ .3-2

ای ایران نیز جزئی از فرآیند تیم سیاست خارجی او، مهار و محدودسازی نفوذ منطقهاز نظر بایدن و 

ز عناصر ای یکی اکنترل تسلیحاتی ایران است که باید دربارۀ آن مذاکره کرد. از این رو، مذاکرات منطقه

عال و ف که با استفاده از اهرم دیپلماسی کردهبیان  آشکاراسیاست بایدن در قبال ایران است. بایدن 

طور موثرتری با رفتار مضر و مخرب و به ،المللی حول سیاست آمریکا در قبال ایرانسازی بیناجماع

 (USIP, Dec. 2, 2020). کند تا آن را به عقب براند کنندۀ ایران در منطقه مقابله میثباتهای بیفعالیت

جانبۀ گوی مذاکرات جامع و همهای به دو صورت قابل انجام است. اول، در قالب المذاکرات منطقه

زمان و توأمانِ هر ای. این الگو خود به دو گونه قابل اجراست: مذاکرۀ همای، موشکی و منطقههسته

                                                                                                   
1. Strategic Arms Limitation Talks (SALT) 
2. Strategic Arms Reduction Treaty (START) 
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رفت شده پس از پیشبندیای و زمانمرحلهصورت  به یکجا و در بستۀ واحد؛ یاصورت به سه موضوع

چهارچوب مدل مذاکرات مستقل ولی مرتبط.  موشکی در آخرین فاز. دوم، در -در مذاکرات هسته ای

موشکی از  -ایزمان مذاکرات هستهاین الگوی مذاکراتی نیز به دو صورت قابل اجراست: آغاز هم

ای پس از دیگر، به موازات یکدیگر؛ یا آغاز مذاکرات منطقهای از سویسو، و مذاکرۀ منطقه یک

 ای و موازی. لهمرحصورت  به موشکی -ایحصول توافق اولیۀ هسته

؛ 1+5ایران و گروه  کننده نیز سه الگو ممکن و متصور است:از نظر کشورهای مشارکت و مذاکره

ای عربستان و امارات؛ ایران و کشورهای منطقهویژه  به ایو کشورهای منطقه 1+5ایران، گروه 

کند که سیاست آمریکایی از آن حکایت می های. مواضع مقام1+5بدون حضور ولی حمایت گروه 

 ای وموازی با حضور ایران و کشورهای منطقه-ایمرحله-آمریکا بر الگوی مذاکراتی مستقل

ی و موشک -ایکه پس از پیشرفت در مذاکرات هستهای گونهبه ؛استوار است 1+5حمایت گروه 

ای به موازات آن بین ایران و کشورهای عضو شورای حصول توافق اولیه، مذاکرات منطقه

ای، . از این رو، مذاکرات منطقهشودعربستان و امارات آغاز میویژه به مکاری خلیج فارسه

به  2عنوان مذاکرۀ خط ولی به ؛نیست یموشک -یامذاکرات و توافق هستهشرط یا شرطِ پیش

این راهبرد مذاکراتی آمریکا را به خوبی توضیح داده  سالیواند. جیک شوموازات آن تعقیب می

. توضیحات بایدن در مصاحبه با فریدمن نیز تلویحاً این راهبرد (USIP, Nov. 24, 2020)است 

 .(Friedman, talk with Joe Biden, Des. 2, 2020) کندرا تأیید می

 

 گیرینتیجه
های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین این کشور در بایدن یکی از اولویت

ر ای یا برجامی قرانیز سیاست هسته او« سیاست ایرانِ»قبال ایران اعالم کرده است. در کانون 

دارد. با این حال، از همان روزهای نخستین انتخاب وی، این پرسش مطرح بوده که سیاست 

چه ماهیت و مختصاتی خواهد داشت؟ در این مقاله تالش  دولت جدید آمریکا در قبال ایران

ایدن و ب پایۀ تحلیلِ گفتارها، مکتوبات و مواضع شد تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود. بر

تیم سیاست خارجی او استدالل شد که گفتمان حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، 
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صول این ا این گفتمان، سیاست خارجی بایدن بر گرایی لیبرال است. در چهارچوبالمللبین

حقوق  .4؛ ییگراکیفراآتالنت .9؛ ییگراچندجانبه .2؛ برالیل یینهادگرا. 5گانه استوار است: پنج

 ای یا برجامی بایدن نیزسیاست هسته ی.المللنیب ییگرامداخله .1 و ی؛بشر و گسترش دموکراس

 شود. اصول تعریف، تنظیم و تعقیب میپایۀ این  در قالب این گفتمان و بر

د خواهد کر اتخاذ و اجراای و گام به گام را مرحله یسیاست ،آمریکایِ بایدنرسد به نظر می

 ؛شودای ایران را شامل میای، توان موشکی و نفوذ منطقهکه هر سه موضوع راهبردی برنامۀ هسته

 یمکارهکند از راه شراکت با اروپا، در گام نخست، سعی می ،بازگشت به برجام با کهای گونهبه

؛ کند مهارای ایران را برنامۀ هسته ،المللیهای نهادهای بیناستفاده از ظرفیت و هیو روس نیچبا 

 و کند؛برنامۀ موشکی ایران را محدود و مقید  و مفاد برجام را تقویت و توسعه داده سپس،

بنابراین، واقعیت آن است که سیاستِ  .کندن را مهار و محدود ای ایرانفوذ منطقه ،سرانجام

که به ای هگونبه ؛بازگشت بایدن به برجام بسیار پیچیده و مسیر پر پیچ و خمی خواهد داشت

مینۀ نظر بین ایران و آمریکا در زفرض بازگشت بدون قید و شرط به برجام، احتمال بروز اختالف

پایان  توانباالست. از این رو، بازگشت بایدن به برجام را نمیچگونگی انجام تعهدات بسیار 

 دانست.  یاختم پروندۀ هستهمنازعۀ ایران و آمریکا و حتی 

ورد آن م موردبازگشت آمریکا به برجام پیامدهای راهبردی مهمی دارد که باید پیش از مذاکره در 

 ،رانای ایبرنامۀ موشکی و نفوذ منطقهگیرد. تالش برای اصالح برجام و تسری آن به ر توجه قرا

به طرح این موارد از سوی آمریکا و اروپا  توجه از این رو، ایران باید با ترین موضوعات است.مهم

ها آن موردمذاکره در  ،این موضوعات در حوزۀ منافع حیاتی ایرن قرار دارند چونگیری کند. تصمیم

احتمال اختالف ایران و آمریکا بسیار  ،صورتکم بسیار سخت است. در این غیرممکن یا دست

شدن مکانیسم ماشه توسط آمریکا خواهد شد. وضعیتی که به احتمال زیاد باعث فعال ؛محتمل است

اخت ایران در شرایط بازی دو سر بممکن است بنابراین، با اعالم سیاست بازگشت بایدن به برجام، 

یر اعضای تواند با اقناع سابایدن می ،به برجام را نپذیرد ای که اگر بازگشت آمریکاگونهبه ؛قرار گیرد

عال کند. ف را ،ها را حفظ کند و حتی مکانیسم ماشه که ترامپ نتوانست آن به کار اندازدتحریم ،برجام

الف توجه به احتمال زیاد بروز اخت از طرف دیگر، در صورت پذیرش بازگشت آمریکا به برجام، باز با

 شود.کردن مکانیسم ماشه برای آمریکا فراهم میشدن آن، امکان فعالعملیدر مورد چگونگی 
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این اساس، چند سناریو برای جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به سیاست بازگشت آمریکا  بر

بدون بازگشت  2295بازگشت آمریکا به قطعنامه سناریو اول، به برجام متصور و محتمل است. 

عنوان عضو سازمان ملل متحد و عضو دائم شورای امنیت، مانند ریکا بهای که آمگونهبه ؛به برجام

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 

ا ای که حق استفاده از مکانیسم ماشه، بگونهشده است؛ بهماشۀ اصالح امکان استفاده از مکانیسم

 ،باشد. سناریو چهارم 1+5درخواست بیش از یک کشور؛ با اکثریت آراء؛ یا با اجماع اعضای 

قید و شرط آمریکا به برجامِ اولیه، بدون هرگونه تغییر و تسری و برداشتن تدریجی بازگشت بی

ازگشت بشت تدریجی ایران به تعهدات برجامی است. پنجمین سناریو، ها در مقابل بازگتحریم

ها تحریم یکجایو برداشتن  یو تسر رییبدون هرگونه تغ ،هیاول به برجامِ کایو شرط آمر دیقیب

 در برابر بازگشت نامشروط ایران به تعهدات کامل برجامی است. 

 یبرا اول ویسنارتوان نتیجه گرفت که می ،های موجوداساس شواهد و قرائن و واقعیت بر

 یول ،است رانیادوم و مطلوب  حیترج، ویسنار نینامحتمل است. دوم اریاما بس ،مطلوب رانیا

 ،ورتص نیچون در ا ؛ستین قابل تحقق عمالً زین سوم ویوجود ندارد. سنار احتمال تحقق آن عمالً

است که  تیواقع نیا گرانیب یخیمفاد برجام خواهد شد. شواهد تار ریسا رییخواستار تغ زین کایآمر

 سمیمکان یسازفعالۀ نیزم جهیبا مشکل مواجه شده و در نتچهارم  ویسنار یدر اجرا کایو آمر رانیا

 رچندهو تمرکز کند.  دیپنجم تأک ویسنار یبر اجرا دیبا رانیشود. ایفراهم م کایماشه توسط آمر

ساز نهیزم تواندیکم مدست یول ،شود ویسنار نیا رشیحاضر به پذ کایرسد که آمریبه نظر م دیبع

رین تولی محتمل ،این سناریو برای ایران بهینه نیست هرچند چون ؛چهارم باشد یویسنار یاجرا

 های این سناریو را به حداقل ممکن کاهش دهد. سناریوهاست. از این رو، ایران باید هزینه

 ای را به موازاتایران باید گفتگوهای جامع منطقه ،ایظور اعتمادسازی منطقهمنهمچنین، به

زیاد  یا . سرانجام، ایران باید برجام کمکندای آغاز و مستقل از سازوکار برجام، با بازیگران منطقه

مز ای خود را منتفی و خط قرمبنی بر تغییر مفاد و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه

 ای اعالم کند.سیاست هسته
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