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چکیده
رئیسجمهـور آمریـکا از اختیـارات زیـادی در حـوزه سیاسـت خارجـی برخـوردار اسـت و
ّ
تغییـر آن میتوانـد تأثیـرات جـدی بـر حـوزه ادراکـی و عملیاتـی سیاسـت خارجـی آمریکا
ً
داشـته باشـد .آگاهـی از رویکردهـای سیاسـت خارجـی رهبـران جدیـد معمـوال نیازمنـد
ارزیابـی دقیـق باورهـای اصلـی آنهاسـت چراکـه آشکارسـازی باورهـای مرکـزی نخبـگان
سیاسـی ،امـکان پیشبینـی مواضـع رهبـران در موقعیتهـای احتمالـی آینـده را پدیـد
مـیآورد .بـا توجـه بـه انتخاب جـو بایـدن بهعنوان چهـل و ششـمین رئیسجمهـور آمریکا،
سـؤال اصلـی مقاله این اسـت کـه الگوهـای ادراکی جـو بایـدن در حوزه سیاسـت خارجی
کدامهـا هسـتند؟ در واقـع ،هدف اصلی مقاله بررسـی باورهـای مرکزی جو بایـدن در حوزه
سیاسـت خارجـی بـا بهرهگیـری از دیدگاههـا و مواضـع پیشـین او بـا اسـتفاده از چارچـوب
مفهومـی رمـزگان عملیاتی اسـت .بـرای این منظـور جامعه آمـاری برگزیده از متـون مربوط
بـه زندگی سیاسـی جـو بایدن از سـال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۲۰بـا رویکرد تحلیل کیفـی متون مورد
بازبینـی ذهنی و تفسـیری قـرار گرفتهانـد .یافته اصلی مقاله این اسـت که ادراکات سیاسـت
خارجـی بایـدن در حـوزه باورهـای بنیادیـن ،بـر اسـاس نـگاه همکاریجویانـه بـا متحدان
آمریـکا ،ائتالفسـازی دموکراتیـک بـر ضـد رقبـای آمریـکا و احیـای رهبـری قاعـده محور
آمریـکا در عرصـه جهانـی و همچنین در حـوزه باورهای ابزاری ،بر اسـاس اقـدام گامبهگام،
اولویـت دیپلماسـی با شـرکت همه ذینفعان و اهمیـت رضایت مردم آمریـکا در تصمیمات
سیاسـت خارجی شـکل گرفته اسـت .در ایـن مقاله ،ابتـدا مقدمه و ادبیات موجود و سـپس
صفحات۹۵-۱۲۲ :
چارچـوب مفهومـی و روششناسـی خواهند آمـد .در ادامه ،رمـزگان عملیاتی جـو بایدن بر
* استادیار گروه
اسـاس پنـج سـؤال مربوط بـه باورهای بنیادین و پنج سـؤال مربـوط به باورهای ابـزاری مورد علوم سیاسی و
تحلیـل قـرار خواهنـد گرفـت .در نتیجهگیـری ،چارچوبهـای احتمالـی سیاسـت خارجی روابط بینالملل،
دانشگاه شهید
دولـت بایـدن در قبـال ایـران مورد اشـاره قـرار میگیرند.
واژگانکلیـدی:رمـزگان عملیاتی ،سیاسـت خارجـی آمریکا ،جو بایـدن ،رویکرد ادراکی،
رابطه ایـران و آمریکا

بهشتی.

@h_masoudi
sbu.ac.ir
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مقدمه

انتخـاب جـو بایـدن به ریاسـت جمهـوری آمریکا موجـی از امیدهـا و نگرانیها

را در میـان کشـورهای مختلـف پدیـد آورده اسـت .دولتهایـی مانند چیـن ،ایران
و بسـیاری از قدرتهـای اروپایـی امیدوارنـد بـا پایـان دوره کابـوسوار ترامـپ،
سیاسـت خارجـی آمریـکا بـه سـمت تـوازن بیشـتر حرکـت کنـد و برخـی دیگر از
کشـورها ماننـد برزیـل ،اسـرائیل ،عربسـتان و امـارات متحـده عربـی نگراناند که
بـا پایـان یافتـن دوره ماهعسـل ترامـپ ،سیاسـت خارجی دولـت بایـدن در تضاد با
منافـع آنها تنظیم شـود.
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رئیسجمهـور آمریـکا از اختیـارات زیـادی در اجـرای سیاسـت خارجـی و
همینطـور ،تنظیـم دسـتورکار از طریق توجه دادن رسـانهها و کنگـره به موضوعات
سیاسـت خارجی برخوردار اسـت ( .)Peake 2016: 83بر اسـاس قانون اساسـی
آمریـکا ،رئیسجمهـور مسـئول تنظیـم و اجـرای سیاسـت خارجـی اسـت چـرا که
ّ
فقـط رئیسجمهـور و معـاون او از طـرف کل مردم آمریـکا انتخاب میشـوند و در
ّ
قبـال کل کشـور مسـئولیت دارنـد .اگرچـه بر اسـاس مـاده  ۱بنـد  ۸قانون اساسـی
آمریکا ،اعالم جنگ در اختیار کنگره اسـت ،اما بر اسـاس ماده  ۲بند  ۲مسـئولیت
فرماندهـی کل قـوا بـا رئیس جمهور اسـت و از ایـن منظر نیز اختیارات گسـتردهای
در بـه کارگیـری نیروهـای نظامـی دارد .در جلسـه اسـتماع کمیتـه روابـط خارجی
سـنا در سـال  ۱۸۱۶اسـتدالل شـده اسـت که «رئیسجمهور نماینده قانونی آمریکا
در روابـط خارجـی ...و شایسـتهترین فرد بـرای مدیریت زمان ،چگونگی و شـرایط
مذاکـره» در عرصه بینالمللـی اسـت (.)Tower 1981: 232–233
بـا توجـه اختیـارات گسـترده رئیسجمهـور آمریـکا در حـوزه سیاسـت خارجی،
تغییـر آن میتوانـد تأثیـرات مهمـی بـر حـوزه سیاسـت خارجی بـه جای بگـذارد.
ً
آگاهـی از رویکردهـای سیاسـت خارجی رهبـران جدید معمـوال نیازمنـد ارزیابی
دقیـق باورهـای اصلـی آنهاسـت چراکـه آشکارسـازی باورهـای مرکـزی نخبـگان
سیاسـی ،امـکان پیشبینی مواضـع رهبـران در موقعیتهای احتمالی آینـده را پدید
مـیآورد .بنابرایـن انتخـاب جـو بایـدن بهعنـوان چهـل و ششـمین رئیسجمهـور
آمریـکا میتوانـد تغییـرات مهمـی در حـوزه ادراکـی و عملیاتـی سیاسـت خارجی
آمریـکا ایجـاد کند.
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بـر ایـن اسـاس ،سـؤال اصلـی مقاله این اسـت کـه الگوهـای ادراکی جـو بایدن
باورهـای مرکـزی جـو بایدن در حـوزه سیاسـت خارجی بـا بهرهگیـری از دیدگاهها
و مواضـع پیشـین او بـا اسـتفاده از چارچـوب مفهومـی رمـزگان عملیاتـی اسـت.
بـرای ایـن منظـور جامعـه آمـاری برگزیـده از متـون مربوط بـه زندگی سیاسـی جو
بایـدن از سـال  ۲۰۰۳تـا  ۲۰۲۰بـا رویکـرد تحلیـل کیفـی متـون مـورد بازبینـی
ذهنـی و تفسـیری قـرار گرفتهانـد .در ادامـه ،ابتـدا مقدمـه و سـپس ادبیـات موجود
خواهنـد آمـد .سـپس چارچـوب مفهومـی و روششناسـی بررسـی خواهند شـد.
در ادامـه ،رمـزگان عملیاتـی جـو بایـدن بر اسـاس پنـج سـؤال مربوط بـه باورهای
بنیادیـن و پنـج سـؤال مربوط بـه باورهای ابزاری مـورد تحلیل قـرار خواهند گرفت.
درنتیجهگیـری ،چارچوبهـای احتمالـی سیاسـت خارجـی دولت بایـدن در قبال
ایـران مـورد اشـاره قـرار میگیرند.
پیشینهتحقیق
بررسـی ادبیـات موجـود در زمینـه رمـزگان عملیاتی نشـان میدهد کـه علیرغم
اهمیـت کاربـردی آن بـرای تحلیـل و پیشبینـی تصمیمـات سیاسـت خارجـی،
محققـان ایرانـی چنـدان از ایـن چارچـوب مفهومـی اسـتفاده نکردهانـد .امـا آنچه
در بررسـی آثـار پژوهشـی در جهـان بـه چشـم میخورد ،دو دسـته تحلیـل ّ
کمی و
کیفـی رمـزگان عملیاتـی اسـت که در کنـار برخی آثـار معـدود فارسـی در ادامه به
آنها اشـاره خواهد شـد.
دسـته اول از آثـار شـامل پژوهشهـای کیفـی در حوزه رمـزگان عملیاتی اسـت.
از جملـه ایـن آثـار میتـوان بـه مقالـه اسـتفن دیسـون ( )۲۰۰۱بـا عنـوان ترسـيم
پيامدهـای سياسـی بازیگـر سياسـی جدیـد از طریـق رمـزگان عملياتـی :والدميـر
پوتيـن اشـاره کـرد .دیسـون در ایـن مقاله درصـدد پاسـخگویی به سـؤاالت دهگانه
رمـزگان عملیاتـی بـا ارجـاع بـه مواضـع و دیدگاههـای پوتیـن و تحلیـل متنـی
آنهاسـت .نتیجهگیـری دیسـون ایـن اسـت کـه از جملـه باورهـای بنیادیـن پوتیـن،
نـگاه دوگانـه بـه حیات سیاسـی یعنـی نـگاه همکاریجویانـه در صـورت همراهی
طـرف مقابـل و نـگاه خصمانه و آنارشـیک در صـورت عدم همراهی طـرف مقابل

جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی| حیدرعلی مسعودی

در حـوزه سیاسـت خارجـی کدامها هسـتند؟ در واقـع ،هدف اصلی مقاله بررسـی
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اشـاره کـرد .از دل ایـن بـاور بنیادیـن میتوان به بـاور ابزاری پاسـخ متقابـل و اقدام
قدمبهقـدم بهعنـوان الگوهـای رفتـاری او در سیاسـت نـگاه کـرد.
در همیـن زمینـه میتـوان بـه مقالـه اسـتفن واکـر ( )۱۹۷۷با عنـوان پيونـد ميان
باورهـا و رفتـار :رمـزگان عملياتـی هنـری کيسـينجر و جنـگ ویتنـام اشـاره کـرد.
واکـر در ایـن مقالـه بـه بررسـی کیفـی آثـار علمـی کیسـینجر از رسـاله تحصیلـی
تـا کتابهـای علمـی و مقایسـه رمـزگان عملیاتـی مسـتخرج از آنهـا بـا الگوهـای
رفتـاری او در دوران جنـگ ویتنـام میپـردازد .یافتـه واکـر ایـن اسـت کـه الگـوی
رفتـاری کیسـینجر بـر اسـاس بـازی معمـای زندانـی پیـش رفتـه اسـت .بـر ایـن
اسـاس ،او سیاسـتی منسـجم و قابـل پیشبینـی طراحـی میکنـد کـه بـر اسـاس
ابتکارهـای دیپلماتیـک و درعینحال ،تهدیـد به کاربرد زور در صورت رد پیشـنهاد
سـود نسـبی هـر دو طـرف پیش مـیرود.
در کنـار پژوهشهـای کیفـی میتـوان بـه پژوهشهـای ّ
کمـی در چارچـوب
رمـزگان عملیاتی هم اشـاره کـرد .از جمله اسـکات کریچلـو ( )۱۹۹۸در مقالهای
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بـا عنـوان آرمانگرایـی یـا عملگرایـی :تحليـل رمـزگان عملياتـی اسـحاق رابيـن
و شـيمون پـرز بـا اسـتفاده از روش بررسـی افعـال در نظـام زمینـهای ( )VICSبـه
مقایسـه دیدگاههـای سیاسـت خارجیایـن دو رهبـر سیاسـی میپـردازد .یافتههای
سیاسـی منازعهآمیز دهه
مقالـه او نشـان میدهد که برداشـت رابیـن و پرز از تفکـر
ِ
 ۱۹۷۰بـه سـمت بیطرفـی دهـه  ۱۹۹۰تغییـر کـرده اسـت؛ امـا پـرز از انعطـاف
بیشـتری در پاسـخ بـه زمینههـای موقعیتـی متفـاوت برخـوردار بوده اسـت.
مجیـد بهسـتانی ( )۱۳۹۲در مقالـهای بـا عنـوان رابطـه نگـرش دینی و سياسـت
خارجـی ادراکـی :تحليل رمـزگان عملياتـی بـازرگان و احمدینژاد درصدد پاسـخ
بـه ایـن سـؤال اسـت کـه آیا نگـرش دینـی نخبـگان سیاسـی بـر ادراکات سیاسـت
خارجـی آنهـا مؤثر اسـت یـا نه .بهسـتانی به الگـوی ماتریسـی واکر اشـاره میکند
کـه بر پایه سـؤاالت فلسـفی و ابزاری الکسـاندر جرج به بررسـی رمـزگان عملیاتی
احمدینـژاد و بـازرگان میپردازد .او نشـان میدهـد که به ترتیـب دو الگوی ادراک
ّ
دینـی متفـاوت یعنـی «انسـان فطرت جـوی بیمـکان» و «انسـان مختـار ملی» بر
سیاسـت خارجی آنهـا مؤثـر بودهاند.
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خسـروی و افراسـیابی ( )۱۳۹۷در مقالـهای با عنـوان رخدادها و سـنجش تغيير
یازدهـم در ایـران) بـا رویکـرد رمـزگان عملیاتـی واکـر و شـیفر بـه بررسـی تغییـر
محـدود باورهـای اوبامـا بعـد از انتخـاب حسـن روحانـی بـه ریاسـت جمهوری
در سـال  ۱۳۹۲میپـردازد .بـر ایـن اسـاس ،ده سـؤال فلسـفی و ابزاری بـا رویکرد
تحلیـل محتـوای ّ
کمـی در قالـب سـامانه افعـال در متـن مسـتخرج از شـانزده متن
سـخنرانیها و مواضـع اوبامـا در فاصلـه سـالهای  ۲۰۱۲تـا  ۲۰۱۵پاسـخ داده
شـده اسـت .یافتههـای ایـن مقالـه نشـان میدهـد کـه باورهـای فلسـفی و ابزاری
اومابـا پـس از انتخـاب حسـن روحانی بـه سـمت رویکـرد غیرتعارضآمیزتـر و با
شـدت عمـل کمتـر در قبـال ایـران تغییر یافته اسـت.
جـدای از جدیدبـودن موضـوع سیاسـت خارجـی دولـت جـو بایدن ،ایـن مقاله
ً
از دو جنبـه نوآورانـه نسـبت بـه کارهای مرورشـده برخـوردار اسـت .اوال این مقاله
در صـدد غنیتـر کـردن ادبیـات پژوهشـی در حـوزه سیاسـت خارجـی ادراکـی
اسـت چراکـه عمـده آثـار پژوهشـی حـوزه سیاسـت خارجـی در ایـران ،بـا تکیـه
بـر رویکردهـای نظـری کالن روابـط بینالملـل ماننـد واقعگرایـی ،لیبرالیسـم و
سـازهانگاری انجـام میشـود و نظریـات میانبـرد ماننـد رویکردهـای ادراکـی
ً
جایـگاه چندانـی در میـان محققـان ایرانـی نـدارد .ثانیـا آثـار معدود پژوهشـی در
حـوزه ادراکـی نیـز بـا اسـتفاده از روشهـای تحلیـل ّ
کمـی انجـام شـدهاند و ایـن
مقالـه در صـدد اسـت از روش کیفـی برای تحلیـل رمـزگان عملیاتی اسـتفاده کند
کـه در ادامـه بـه آن میپردازیـم.
چارچوبمفهومیوروششناسی:رمزگانعملیاتی
رمـزگان عملیاتـی یکـی از چارچوبهـای مفهومـی ذیـل نظریههـای ادراکـی
تحلیـل سیاسـت خارجـی اسـت .در ایـن بخـش ابتـدا بـه نظریههـای ادراکـی
سیاسـت خارجی اشـاره خواهد شـد .سـپس چارچوب مفهومی رمـزگان عملیاتی
مـورد بحـث قـرار خواهد گرفـت و در نهایت ،روش کاربسـت ایـن چارچوب برای
تحلیـل ادراکات سیاسـت خارجـی جـو بایـدن توضیـح داده خواهد شـد .نظریات
ادراکـی محصـول کاربسـت مبانـی روانشـناختی و سـطح تحلیل فـردی در حوزه
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سیاسـت خارجـی اسـت .ایـن رویکـرد در تضـاد بـا دیدگاههـای کالسـیک روابط
بینالملـل مطـرح شـده اسـت کـه سیاسـت خارجـی را از طریـق تبییـن رفتـار
عقالنـی دولتهـای منفعتجـو یـا در نسـبت بـا سـاختارهای کالن بینالمللـی
تحلیـل میکننـد.
در دهههـای  1950تـا  1970دیـدگاه تصمیمگیـری در حوزه سیاسـت خارجی،
تحـت تأثیـر عواملـی ماننـد عقالنیـت بهینـه ،تفکـر گروهـی ،نقـش سـازمانها
در سیاسـت خارجـی ،سیاسـت دیـوان سـاالرانه و نقـش باورهـا و انگارههـا در
تکویـن سیاسـت خارجـی کشـورها مطـرح شـدند .مـارگارت و هارولـد اسـپرات
( )Sprout and Sprout 1957نخسـتین نظریهپردازانـی بودنـد کـه بـه محیـط
ادراکـی در سیاسـتگذاری توجـه کردنـد و رویکـرد تصمیمگیـری در سیاسـت
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خارجـی را پایـه گذاشـتند .مـارگارت و هارولد اسـپرات محیط تصمیمگیـری را به
دو معنـا بـه کار میبرنـد :محیـط عملیاتـی 1کـه بـه معنای وجـود عوامـل پیرامونی
جـدای از برداشـت و تصـور ذهنـی تصمیمگیـران و محیـط روانـی 2کـه بـه معنای
برداشـت و دریافـت تصمیمگیـران از ایـن عوامـل اسـت .رویکـرد اسـپروتها
نشـان داد کـه ذهـن تصمیمگیـران مملـو از باورها ،نگرشهـا ،عواطـف ،انتظارات
و ارزشهاسـت کـه تصمیمگیـری آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .ایـن
ُ
رویکـرد ،سـرآغاز بازگشـت بـه خردتریـن سـطح تحلیل یعنـی ویژگیهـای فردی
3
تصمیمگیـران اسـت کـه یکـی از محصـوالت آن نظریه ادراکـی رمـزگان عملیاتی
اسـت (مشـیرزاده .)146-153 :1397
منظـور از رمـزگان عملیاتـی مجموعـه سلسـلهمراتبی از باورهـای محـوری
و پیرامونـی رهبـران سیاسـی اسـت کـه بـه نظـام اعتقـادی آنهـا شـکل میدهـد.
ایـن باورهـا بـه شـکل غیرمسـتقیم و از طریـق چگونگـی پـردازش اطالعـات بـر
تصمیمگیـری سیاسـت خارجـی تأثیـر میگذارنـد و بـه تعبیـر واکـر و همـکاران،
مجموعـهای از «وضعیتهـای ذهنـی بدیـل» 4را در اختیـار محقـق قـرار میدهند
(.)Stephen G. Walker, Mark Schafer and Michael D. Young 1998: 176
1 . Operational Environment
2 . Psychological Milieu
3 . Operational Code
4 . Alternative states of mind
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ارزشـمند هسـتند .هـدف از کاربرد رمـزگان عملیاتـی در حوزه سیاسـت خارجی،
«آشـکار سـاختن الگوهـای موجـود در تفکـر رهبـران اسـت کـه تأثیری خـاص بر
رفتار سیاسـی آنهـا دارد» (مشـیرزاده .)۱۶۸ :۱۳۹۷
چارچـوب مفهومـی رمـزگان عملیاتـی بـرای اولیـن بـار در دهـه  ۱۹۵۰توسـط
ناتـان لیتـس بـرای تحلیـل ارزشهـا و نگرشهـای نخبـگان سیاسـی شـوروی
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت ( .)Dyson 2001: 330ایـن چارچـوب بهتدریـج بـا
آثـار علمـی الکسـاندر جـرج در قالب دو دسـته سـؤاالت فلسـفی دربـاره باورهای
بنیادیـن سیاسـی و سـؤاالت ابـزاری دربـاره چگونگـی نیـل بـه اهـداف سیاسـی
صورتبندی شـد .سـؤاالت فلسـفی درباره ماهیـت تعارضآمیـز /همکاریجویانه
مناسـبات بینالمللـی ،امکانپذیـری تحقـق ارزشها ،قابـل پیشبینی بـودن آینده،
کنترلپذیـری تحـوالت تاریخـی و نقـش شـانس در امور انسـانی مطرح میشـود.
سـؤاالت ابـزاری دربـاره چگونگی گزینـش اهداف ،تاکتیـک کارآمد برای رسـیدن
بـه اهـداف؛ کنترلپذیـری مخاطرات کنـش سیاسـی و زمانبندی بهینـه برای کنش
مطـرح میشـود (مشـیرزاده .)169-170 :۱۳۹۷
هالسـتی و واکـر درصـدد ارتقـای چارچـوب تحلیلـی کالسـیک الکسـاندر جرج
برآمدنـد .اولـه هالسـتی درباره باور افـراد درباره علـت تعارضـات بینالمللی ،نوعی
گونـه شناسـی شـشتایی ارائـه کـرد کـه بـر اسـاس آن؛ نظـام بینالملـل از یکسـو
میتوانـد نظامـی مبتنـی بـر هماهنگـی تلقی شـود کـه ریشـه تعارضـات عارضی آن
را بایـد در سرشـت بشـر ،سرشـت جنگطلـب برخـی دولتهـا و سرشـت نظـام
بینالملـل جسـتجو کـرد و در سـوی دیگـر ،میتوانـد مبتنـی بـر نـگاه تعارضآمیـز
تفسـیر شـود کـه ریشـه تعارضـات را باید در سرشـت بشـر ،دولتهـای جنگطلب
و نظـام بینالملـل دنبـال کـرد .بـاور بـه هرکـدام از ایـن دیدگاههـا ،تجویزهـای
سیاسـتگذارانه خاصـی را بـه همـراه خواهـد داشـت کـه ممکـن اسـت پایـه
تصمیمگیریهـای حسـاس دولتهـا قـرار گیرنـد (مشـیرزاده .)1۷۲ :۱۳۹۷
دلیـل انتخـاب ایـن چارچـوب نظـری برای تحلیـل باورهـای سیاسـت خارجی جو
بایـدن ایـن اسـت کـه چارچـوب رمـزگان عملیاتـی بـه دلیـل آشـکار کـردن باورهای
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مرکـزی نخبـگان سیاسـی میتوانـد ابـزار مناسـبی بـرای تحلیـل تصمیمهـا و مواضع
رهبـران جدیـد سیاسـی در موقعیتهـای آینـده محسـوب شـود .یانـگ و شـافر بـه
کارکـرد رویکردهـای ادراکـی بـرای پیشبینـی 1رفتـار سیاسـی دولتهـا از طریـق
بررسـی ادراکات رهبران سیاسـی اشـاره میکنند (.)Young and Schafer 1998: 66
دیسـون بـه مزیـت بررسـی نظاممنـد باورهـا در چارچـوب رمـزگان عملیاتـی و
افرایـش قـدرت پیشبینـی تصمیمـات کنشـگران جدیـد در موقعیتهـای آینده اشـاره
میکنـد (.)Dyson 2001: 332
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بـه نظـر هالسـتی رمـزگان عملیاتـی بهطـور خـاص بـرای تحلیـل ادراکات نخبگان
در موقعیتهـای تصمیمگیـری خالقانـه ،شـرایط تصمیمگیریهـای پیچیـده،
تصمیمگیـری تحتفشـار و تصمیمـات افـراد در رأس هـرم سـازمانی بـه کار میآیـد
ً
( )Holsti 1976: 30کـه از قضـا شـامل موقعیتهایـی اسـت کـه جو بایـدن احتماال
در مواجهـه بـا مسـئله ایـران در آنها قـرار خواهد گرفت .وعـده بایدن برای بازگشـت به
برجام ،امیدواری او به حل مسـائل غیرهسـتهای با ایران ،تأکید او بازگرداندن سیاسـت
خارجـی بـه دسـت متخصصـان ( )Biden 2019و نیـز ضـرورت صـدور فرمانهای
اجرایـی توسـط او بهعنـوان باالتریـن مقـام رسـمی آمریـکا مؤیـد ایـن نکته اسـت که
تحلیـل رمـزگان عملیاتی بایدن میتواند تصویر مناسـبی از چشـمانداز سیاسـتهای
دولـت او نسـبت بـه ایـران به دسـت دهد.
2
روش مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش ،بازبینـی ذهنـی و تفسـیری متـون
( )Young and Schafer 1998: 71اسـت .در ایـن روش تحلیـل کیفـی ابتـدا جامعه
آمـاری از متـون مختلف شـامل مواضـع و دیدگاههای جو بایدن تهیه میشـود .سـپس
بـا بررسـی تفسـیری متون تـالش میشـود ذهنیت بایـدن در قالب پاسـخ به سـؤاالت
دهگانـه رمـزگان عملیاتـی مـورد واکاوی قـرار گیرد.
زندگـی سیاسـی بایـدن بـه سـه دوره سـناتوری ،معـاون ریاسـت جمهـوری و نامزد
ریاسـت جمهـوری تقسـیم و جامعـه آمـاری متـون بـه تفکیک ایـن دورهها مشـخص
3

شـد .متون دوره سـناتوری بایدن بر اسـاس جسـتجو در سـایت آرشـیو کنگره آمریکا

1 . Forecasting
2 . subjective, interpretive review of texts
3 . https://www.congress.gov/advanced-search/legislation
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بایـدن بهعنـوان سـناتور از سـال  ۲۰۰۳همزمـان بـا حملـه آمریـکا بـه عـراق و افزایش
تنـش ایـران و آمریـکا بر سـر موضوع هسـتهای ایران تـا ژانویـه  ۲۰۰۹همزمان بـا آغاز
دوره معاونت ریاسـت جمهوری آمریکاسـت .متون این دوره بر اسـاس معیـار ارتباط با
مسـائل سیاسـت خارجی آمریـکا در قبـال خاورمیانه یـا ایران انتخاب شـدهاند.
متـون دوره معاونـت ریاسـت جمهـوری یعنـی دوره زمانـی  ۲۰۰۹تـا  ۲۰۱۶و
همینطور دوره نامزدی ریاسـت جمهوری یعنی دوره زمانی  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰بر اسـاس
منطـق انتخـاب هدفمنـد جمعآوری شـدهاند؛ به ایـن معنا که آن دسـته از سـخنرانیها
و مصاحبههایـی انتخـاب شـدهاند کـه بیشـترین ارتبـاط را با مسـائل سیاسـت خارجی
آمریـکا داشـتهاند .در مجمـوع ،یـازده متـن بهعنـوان نمونه جامعـه آماری انتخـاب و با
روش تحلیـل کیفـی متـن از طریـق بازبینـی ذهنـی و تفسـیری مـورد تحلیل دقیـق قرار
گرفتنـد .در ایـن پژوهـش از نرمافزار  MaxQudaبـرای تحلیل و کدگـذاری کیفی متون
اسـتفاده شـد؛ بـه این صورت کـه هرکدام از سـؤاالت دهگانـه رمزگان عملیاتـی بهعنوان
یـک کـد و زیرمجموعههـای آن مشـخص شـد و بـر مبنـای این سـؤاالت ،متـون مورد
بازبینـی ذهنی و تفسـیری قـرار گرفتند .در ادامـه مقاله ،یافتههای حاصـل از این تحلیل
کیفـی در قالـب دو دسـته رمـزگان عملیاتی بنیادیـن و ابـزاری میآیند.
جدولمتونموردبررسیبرایاستخراجرمزگانعملیاتیجوبایدندرحوزهسیاستخارجی
عنوان

تاریخ

سخنرانی جو بایدن در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا

 28اکتبر 2003

سخنرانی جو بایدن در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا

 2مارس 2006

سخنرانی جو بایدن در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا

 17و  18می 2006

سخنرانی جو بایدن در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا

 19سپتامبر 2006

سخنرانی جو بایدن معاون رئیس جمهوری در دانشگاه هاروارد

 ۳اکتبر ۲۰۱۴

سخنرانی جو بایدن در عنوان نامزد ریاست جمهوری

 11جوالی 2019

سخنرانی جو بایدن در مجمع حزب دموکرات به عنوان نامزد نهایی حزب برای
انتخابات ریاست جمهوری

 25جوالی 2020

مقاله جو بایدن در مجله Foreign Affairs

 ۲۳ژانویه ۲۰۲۰

یادداشت جو بایدن در CNN

 13سپتامبر 2020

مصاحبه جو بایدن با توماس فریدمن

 2دسامبر 2020

مصاحبه جو بایدن و کاماال هریس با  CNNبه عنوان پیروز انتخابات

 4دسامبر 2020
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در دوره زمانـی  ۲۰۰۳تـا  ۲۰۰۸انتخـاب شـدهاند .این بـازه زمانـی دربرگیرنده مواضع
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رمزگانعملیاتیجوبایدندرحوزهسیاستخارجی

الکسـاندر جـرج توضیـح میدهد کـه باورها یـا رمـزگان عملیاتـی تصمیمگیران

را میتـوان بـا پاسـخ به دو دسـته پرسـش فلسـفی و ابزاری مـورد واکاوی قـرار داد؛
ّ
پرسـشهای فلسـفی باورهـا دربـاره سـایر کنشـگران و کل سیاسـت را مشـخص
میکنـد و پرسـشهای ابـزاری نشـان میدهـد که کنشـگران سیاسـی چگونـه برای
نیـل بـه اهـداف خـود برنامهریـزی میکننـد .در واقع ،پاسـخ بـه این ده پرسـش به
تحلیـل گـران کمک میکنـد که باورهـای اصلی رهبـران درباره سیاسـت را دریابند
و بـر اسـاس آن دسـت بـه پیشبینـی دربـاره تصمیمهـای آنهـا دربـاره موضوعـات
خـاص بزننـد (مشـیرزاده  .)۱۷۱–۱۶۹ ,۱۳۹۷در ادامـه تـالش میشـود کـه به هر
یـک از پرسـشهای دهگانـه بر اسـاس ارجـاع بـه مواضـع و دیدگاههای جـو بایدن
پاسـخ داده شود.
حوزهباورهایبنیادین(استراتژیک)

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

.1سرشتروابطوماهیتاساسیزندگیسیاسی،هماهنگاستیامتعارض؟

بایـدن عرصـه سیاسـت خارجی را عرصـه هماهنگی منافـع آمریکا بـا متحدان و
تعـارض منافـع بـا رقبا و دشـمنان آمریـکا میدانـد .این الگـوی ادراکـی را میتوان
از مواضـع او نسـبت بـه کنشـگران مختلـف بینالمللـی از جملـه چیـن ،روسـیه و
ایـران مشـاهده کـرد .بایدن بهعنوان معاون ریاسـت جمهـوری اوباما در سـخنرانی
مهـم خـود در دانشـگاه هـاروارد در سـال  ۲۰۱۴ازیکطـرف بـه موضـوع آمادگی
آمریـکا بـرای مقابلـه بـا چین در موارد ضـروری اشـاره میکند و از طـرف دیگر ،از
موفقیـت اقتصـادی چین ابـزار رضایت میکنـد و آن را در راسـتای «منافع آمریکا»
میدانـد .چراکـه بـه نظـر او رشـد اقتصـادی چیـن بـه معنـای رشـد آمریکاسـت
( .)Biden 2014امـا بایـدن در مقـام نامزد ریاسـت جمهوری مواضع سـختتری
نسـبت بـه چیـن اتخاذ کرده اسـت .بایـدن چین را «چالشـی ویـژه» 1بـرای آمریکا
در زمینـه اقتصـادی ،سیاسـی و فنـاوری میداند و توصیهاش این اسـت کـه آمریکا
بایـد موضـع محکمتر و سـختتری در مقابل چیـن اتخاذ کنـد (.)Biden 2020c
ً
بایـدن معمـوال مواضع سـختگیرانه و تهاجمی نسـبت به روسـیه داشـته اسـت.
1 . special challenge
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او همزمـان بـا اوجگیـری تنشهـای میـان روسـیه و اوکرایـن بـر سـر شـبهجزیره
ایـن کشـور بـر ضـد منافـع آمریـکا و متحدانـش در ناتـو اسـت (.)Biden 2014
بایـدن بهعنـوان نامزد ریاسـت جمهوری آمریـکا از زبـان تیزتری در مقابله روسـیه
اسـتفاده میکنـد و از ناتـو میخواهـد که برای مقابلـه با «تجاوز روسـیه» به ارتقای
توانمندیهـای نظامـی کالسـیک و مهمتـر از آن توانمنـدی مقابلـه بـه تهدیـدات
غیـر کالسـیک مانند فسـاد ،اطالعات نادرسـت و سـرقت سـایبری بپـردازد .بایدن
ً
مجـددا خواسـتار تحمیـل هزینههـای واقعی بر روسـیه به خاطر نقـض هنجارهای
بینالمللـی شـده اسـت (.)Biden 2020c
بایـدن همین الگـوی ادراکی را درباره ایران نیز دارد .او از سـال  ۲۰۰۳و در زمان
عضویـت در کمیتـه روابـط خارجـی سـنای آمریـکا بارهـا و بارهـا به مسـئله ایران
اشـاره کـرده اسـت .از جملـه در جلسـه اسـتماع درباره موضوع هسـتهای ایـران در
سـال  ۲۰۰۳بـه «چالشهـای آزاردهنده ایـران برای امنیـت آمریکا» اشـاره میکند
ولـی درعینحـال ،از امـکان تحـول در مسـیر مثبت سـخن میگویـد .او همچنین
از امـکان یافتـن اهـداف مشـترک بیـن ایـران و آمریـکا سـخن میگوید .بـه نظر او
آمریـکا گزینـه معاملـه بـزرگ امنیتـی بـا ایـران را در راسـتای اهـداف مشـترک هـر
دو طـرف بهدرسـتی آزمـون نکـرده اسـت ( .)Biden 2003در راسـتای ایـن نگاه،
بایـدن در سـال  ۲۰۰۶در کمیتـه روابـط خارجـی سـنا از هوچـی گـری و مواضـع
اغراقآمیـز ازیکطـرف ،و غفلـت نسـبت به مسـئله ایـران در سـنای آمریـکا انتقاد
میکنـد و خواسـتار راهحلهـای «متـوازن و عقالنـی» بـرای مواجـه بـا این مسـئله
شـده اسـت ( .)Biden 2006aبایـدن بهعنوان نامزد ریاسـت جمهـوری کموبیش
از دسـتاوردهای برجـام و بازگشـت بـه آن دفـاع میکنـد ولـی بازهم تأکیـد دارد که
«هیـچ توهمی نسـبت بـه رژیـم ایـران و اقدامـات بیثباتکننـدهاش در خاورمیانه
نـدارد» .توصیـه او این اسـت کـه آمریکا باید «شـیوه هوشـمندانهای بـرای مقابله با
تهدیـدات ایران نسـبت بـه منافـع آمریکا» در پیـش گیـرد (.)Biden 2020c
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کریمـه ،خواسـتار «تحمیـل هزینـه واقعـی» بر روسـیه به دلیـل اقدامـات نامتقارن
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.2خوشبینـیبهتحقـقآرمانها:بـرایتحققنهایـیارزشهاوآرمانهـایبنیادین
سیاسـیفردچهچشـماندازیوجوددارد؟

بایـدن را میتـوان فـردی خوشبیـن در حـوزه سیاسـت خارجی آمریکا دانسـت.
او در سـخنرانیاش در دانشـگاه هـاروارد در سـال  ۲۰۱۴بـه ورودش بـه کنگـره
آمریـکا بهعنـوان جوانـی آرمانگـرا و همچنیـن جایـگاه فعلـیاش بهعنـوان «فـرد
ً
خوشبیـن کاخ سـفید» 1اشـاره میکنـد .او صراحتا خـودش را خوشبیـن میداند
ً
بـه ایـن دلیـل کـه از مسـیر تاریخـی کـه آمریـکا پیمـوده اسـت کامـال آگاه اسـت
و بـا همیـن نـگاه خوشبینانـه ادعـا میکنـد کـه آمریـکا همچنـان از جایـگاه و
ویژگیهـای مناسـب بـرای رهبـری اقتصـاد جهانـی از جملـه دانشـگاههای برتـر،
منابـع انـرژی فراوان ،نظام سـرمایهداری منعطـف ،نیروی کار مولـد و نظام فضایی
منصفانـه برخـوردار اسـت .او از ضـرورت «خوشبینی و عزم راسـخ» آمریکا برای
دفـاع از دموکراسـی و آزادی در جهـان سـخن میگویـد ( .)Biden 2020cاو بـه
تـالش آمریـکا بـرای بـروز رسـانی نظـم بینالملـل از طریـق تقویـت ائتالفهای
بینالمللـی ،سـاختن روابـط با قدرتهـای نوظهـور ،دفـاع از قواعـد بینالمللی و
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مقابلـه بـا ریشـههای افراطگرایـی اشـاره میکنـد (.)Biden 2014

خوشبینـی بایـدن در امـر سیاسـی ،از جفتهـای دوگانـه گفتمـان انتخاباتـی
او هـم آشـکار اسـت .او خـودش را طرفـدار روشـنایی در مقابـل تاریکـی ،امیـد
در برابـر تـرس ،واقعیـت در مقابـل تخیـل و انصـاف در مقابـل امتیـاز معرفـی
میکنـد ( .)Biden 2020bیکـی دیگـر از مصادیـق خوشبینـی بایـدن بـه امـور
بینالمللـی ،رویکـرد او نسـبت بـه مسـئله هسـتهای ایـران اسـت .او در سـالهای
نخسـت بحـران هسـتهای ایـران ،در جلسـه اسـتماع کمیتـه روابط خارجی سـنا در
سـال  )۱۳۸۵( ۲۰۰۶از احتمـال چانهزنـی بزرگ بـا ایران سـخن میگوید؛ چراکه
بـه نظـر بایـدن حتـی بـا وجـود تغییـر دولـت از خاتمـی بـه احمدینـژاد ،مواضع
بنیادیـن ایـران تغییـر نکـرده اسـت .حل بحـران هسـتهای ایـران آنقدر بـرای بایدن
اهمیـت دارد کـه آن را «عامـل تعیینکننـده در امنیـت بینالمللـی بـرای نسـلها»
میدانـد (.)Biden 2006c
1 . White House Optimist
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مواضـع خوشبینانـه جـو بایـدن دربـاره برنامـه هسـتهای ایـران در دوره مبارزات
بازگشـت آمریـکا بـه برجـام بهشـرط بازگشـت کامـل ایـران بـه تعهـدات برجامـی
سـخن گفـت .او از تـالش آمریـکا بـرای تقویـت و توسـعه برجـام و پرداختـن بـه
مسـائل دیگـر بـا ایـران ازجملـه برنامـه موشـکی ،زندانیـان دو تابعیتـی و رعایـت
مسـائل حقـوق بشـری در داخـل ایـران سـخن میگویـد .همچنیـن بایـدن بعد از
پیـروزی در انتخابـات همیـن موضع خوشبینانـه را در مصاحبه بـا توماس فریدمن
روزنامهنـگار نیویورکتایمـز بهنوعـی تکـرار کـرده اسـت .او گفتـه اسـت اگرچـه
راه سـختی بـرای بازگشـت بـه برجـام در پیـش اسـت ،امـا در صـورت بازگشـت
ایـران بـه «تبعیـت سـختگیرانه» از برجـام ،آمریـکا نیـز بهعنـوان نقطـه شـروع
مذاکـرات بعـدی بـه برجـام بازمیگـردد و تحریمهـای دوره ترامـپ را برمـیدارد
ً
( .)Biden 2020aاو در مصاحبـه بـا شـبکه سـی ان ان کـه ظاهرا بعـد از تصویب
قانـون اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریمهـا در مجلـس ایـران انجام شـده اسـت،
ً
مجـددا از امـکان بازگشـت بـه برجـام و همـراه کـردن اروپـا در ایـن زمینـه سـخن
میگویـد (.)Biden and Harris 2020
.3آیاآیندهقابلپیشبینیاست؟بهچهمعناوتاچهحد؟

آینـده بـرای بایـدن قابـل پیشبینـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه آمریـکا میتوانـد
بـا اتـکای بـه بهتریـن دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی ،بهتریـن منابـع انـرژی،
منعطفتریـن نظـام سـرمایهداری ،کارآمدتریـن نیـروی انسـانی و بهتریـن نظـام
حقوقـی و قضایـی در کل جهـان ،همچنـان اقتصـاد پیشـرو در قـرن بیسـت و یکم
باقـی بمانـد ( .)Biden 2014بـرای تحقـق این هـدف ،بایدن به پیـروزی تاریخی
دموکراسـی و لیبرالیسـم بـر فاشیسـم و تکسـاالری اشـاره میکنـد کـه نهتنهـا
تعریفکننـده گذشـته بلکـه آینـده آمریـکا و جهـان آزاد اسـت (.)Biden 2020c
بایـدن همچنیـن بـا اشـاره بـه شـانه خالـی کـردن دولـت ترامـپ از بار مسـئولیت
رهبـری جهـان ،معتقد اسـت بـا ادامـه این رونـد ،کنترل آمریـکا بر تحـوالت آینده
جهـان از دسـت خواهـد رفـت؛ چراکه بـه نظر او رونـد تحوالت جهان سـه حالت
خواهـد داشـت :رهبـری جهانی آمریـکا ،رهبری کنشـگران دیگر در تضـاد با منافع

جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی| حیدرعلی مسعودی

انتخاباتـی سـال  ۲۰۲۰هـم ادامـه داشـت .بایـدن در مقاله خـود در سـی ان ان از
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ً
و ارزشهـای آمریـکا و آشـوب ( )Chaosکـه طبیعتـا دو گزینـه اخیـر بـرای آمریکا
مطلوبیـت نـدارد .بنابرایـن بایـدن معتقـد اسـت کـه دولـت او میتوانـد آمریـکا را
بـه جایـگاه رهبـری جهـان بازگردانـد و ایـن طریـق ،رونـد تحـوالت جهـان را در
راسـتای منافـع و ارزشهـای آمریـکا کنتـرل کند .ازنظـر بایدن هیچ کشـور دیگری
جـز آمریـکا توانمنـدی و ایـده رهبـری جهـان را نـدارد ( .)Biden 2020cبایـدن
همچنیـن از قصـد دولـت اش بـرای تحکیـم اتحادهـا و ائتالفهـای بینالمللی از
جملـه بـا اسـترالیا ،ژاپن ،کـره جنوبی ،هنـد و اندونزی سـخن میگوید کـه به نظر
ً
او «تعیینکننـده آینـده آمریـکا» اسـت .ظاهـرا ادراک بایـدن این اسـت کـه آمریکا
توانایـی تأثیرگـذاری بـر آینده جهـان را دارد و بـرای این کار باید با نـگاه خوشبینانه
و عزمـی راسـخ ،بـه تقویت اتحادهای بینالمللـی و دفاع از آزادی و دموکراسـی در
جهـان بپـردازد (.)Biden 2020c
.4تـاچـهحـدمیتـوانبرتحـولتاریخـیکنترلیاسـلطهداشـت؟فردچهنقشـی
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درحرکـتدادنیـاشـکلدادنبـهآندرجهتمطلوبخـوددارد؟

بـه نظـر بایـدن تحـول تاریخـی توزیـع قـدرت در عرصـه جهانـی بـه شـکل
گریزناپذیـر در حـال وقـوع اسـت ،امـا آمریـکا میتوانـد مسـیر ایـن تحـول را تـا
حـدی بـه سـمت منافـع خـود متمایل کنـد .بایـدن در سـخنرانی خود در دانشـگاه
هـاروارد در سـال  2014بـه شـعری از ویلیـام باتلر شـاعر ایرلندی در سـال 1916
ً
اشـاره میکنـد کـه « همهچیـز تغییر کـرده اسـت ،کامال تغییـر کرده اسـت .زیبایی
وحشـتناکی متولد شـده اسـت» .اشـاره شـاعر به شـکلگیری حرکتهای سیاسـی
منتهـی به انقالب بلشـویکی روسـیه اسـت .بایـدن بر این نظر اسـت کـه وضعیت
کنونـی جهـان را هـم میتـوان با ایـن شـعر بهخوبـی توضیـح داد چراکه بـه نظر او
در جهـان امـروز نیـز همهچیـز تغییـر کـرده اسـت و آمریـکا بـا واقعیـت نامطلوب
توزیـع قـدرت در میـان دولتهـا و بیـن دولتهـا و درنتیجـه بیثباتـی در عرصـه
بینالمللـی مواجـه شـده اسـت .در این جهان بیثبـات ،هند و چین در جسـتجوی
قـدرت بیشـتر و روسـیه درصـدد اسـتفاده از اشـکال نامتقـارن کاربـرد زور بـرای
دسـتیابی بـه منافع خود هسـتند .بایـدن اینها را «نشـانههای تغییـرات بنیادین» در
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تـا اینجـا بـه نظـر میرسـد ازنظـر بایـدن ،آمریـکا بـر تحـول بنیادیـن توزیـع
قـدرت در جهـان کنتـرل و سـلطهای نداشـته اسـت و مجبـور اسـت خـود را با این
تحـول سـازگار کند .امـا بایـدن در ادامه از «پـروژه دولـت اوباما برای بروزرسـانی
نظـم بینالمللـی ،مواجـه بـا واقعیـات بینالمللـی ،سـازگاری و پیگیـری منافـع و
ارزشهـای دائمـی آمریـکا» سـخن میگویـد .او بـه اجـزاء ایـن پـروژه از جملـه
تقویـت ائتالفهـای آمریـکا ،سـاختن روابـط بـا قدرتهـای نوظهـور ،تقویـت و
دفـاع از قواعـد بینالمللـی موجـود ،مقابلـه بـا علـل افراطگرایـی خشـن و الزمـه
همـه اینهـا سـاختن اقتصـاد داخلـی قـوی و پویـا اشـاره میکنـد .او اطمینـان
میدهـد کـه آمریـکا در مقابـل تهدیـدات و خطراتی ماننـد حوادث تروریسـتی 11
سـپتامبر و ماراتـن بوسـتون تسـلیم نمیشـود بلکـه بـر این تهدیـدات غلبـه خواهد
ً
کـرد .او آمریـکا را در رقابتـی بـا دشـمنانش فرض میکند کـه نهایتا آمریـکا به خط
پایـان خواهـد رسـید و پیـروز خواهد شـد.
بایـدن آمریـکا را در یکـی از «نقـاط عطـف» تاریخـی خـود میدانـد .ازنظـر او
«جهـان در حـال تغییـر اسـت چه آمریکا دوسـت داشـته باشـد یا نداشـته باشـد».
جهـان هماننـد اتومبیلی اسـت کـه با سـرعت در حال حرکت اسـت ،امـا «آمریکا
کـه فرمـان آن را در اختیـار دارد» میتوانـد تـا حـدودی مسـیر آن را تغییـر دهـد.
بـه نظـر او اگـر آمریـکا از ذکاوت ،شـجاعت ،عـزم و کمـی شـانس برخـوردار
باشـد میتوانـد جهـان را بـه مـکان بهتـری تبدیـل کنـد ( .)Biden 2014او در
سـخنرانی پذیـرش نامـزدی حـزب دموکـرات در سـال  2020ایـن انتخابـات را
بسـیار سرنوشتسـاز میدانـد کـه «آینـده آمریـکا را بـرای زمـان طوالنـی تعییـن
میکنـد» .او همچنیـن آمریـکا را در یکـی از «نقـاط عطفـی» میدانـد کـه در عین
خطرنـاک بـودن ،امکانهـای فوقالعـادهای را هم در اختیـار آمریکا قـرار میدهد.
همنشـینی «خطـر» و «امـکان» در ایـن گفتـار بایـدن نشـان میدهد کـه او برآورد
محتاطانـهای از قـدرت کنتـرل آمریکا بر تحـوالت جهـان دارد (.)Biden 2020b
از ایـن فضـای اسـتعاری بـر میآید کـه از نظر بایـدن ،آمریـکا کنترل محـدودی بر
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المللـی در پـس از جنگ جهانـی دوم میدانـد که علیرغـم حمایتهای
نظـم بین
ِ
آمریـکا اکنـون در حـال فروریزی اسـت.
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تحـول تاریخـی نظـام بینالملـل دارد چراکـه تغییـرات با سـرعت زیـاد و عمیق در
حـال رخ دادن اسـت؛ امـا بـه هر حـال آمریکا بایـد از همیـن کنترل محـدود خود
در راسـتای منافـع اش اسـتفاده کند .یکـی از مصادیق ایـن تأثیرگـذاری ،انتخابات
ریاسـت جمهـوری سـال  ۲۰۲۰اسـت کـه میتواند آینـده آمریـکا را بـرای دههها
تعییـن کند.
.5شانسچهنقشیدرامورانسانیوتحولتاریخیدارد؟

بایـدن شـانس را عامـل حاشـیهای در تحقـق اهـداف سیاسـی میدانـد و بیشـتر
بـر محاسـبه و برنامهریـزی دقیـق تأکیـد دارد .بایـدن بـر نظـر اسـت کـه اگـر
بخواهیـم آمریـکا را در یـک کلمـه تعریـف کنیـم ،آن کلمـه «امکانهـا» 1اسـت
( .)Biden 2020bبایـدن آمریـکا را در نقطـه عطـف تحـول تاریخـی جهـان
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میدانـد .او در کنـار سـایر عوامـل موردنیـاز بـرای ایفـای نقـش مؤثر در ایـن نقطه
عطـف تاریخـی از جملـه ذکاوت ،جسـارت و عـزم ،بهضـرورت وجـود «کمـی
شـانس» هـم اشـاره میکنـد ( .)Biden 2014البتـه معلوم اسـت که نقش شـانس
چنـدان بـرای بایـدن پررنـگ نیسـت؛ بهخصـوص در برخـورد بـا مشـکالتی کـه
برطـرف کـردن آنها نیازمنـد برنامهریـزی دقیق ،علمی و منسـجم توسـط کارگزاران
انسـانی اسـت .ایـن مسـئله در انتقـاد بایـدن از عملکرد دولـت ترامـپ در برخورد
بـا بحـران کرونـا خـود را نشـان میدهـد .بایدن بـه دولـت ترامپ هشـدار میدهد
کـه اگـر بـرای مقابلـه با کرونـا منتظـر معجزه اسـت ،هیـچ معجـزهای رخ نخواهد
داد (.)Biden 2020b
حوزهباورهایابزاری(حوزهتاکتیک)

.1بهترینرویکردبرایانتخابهدفهایسیاسیچیست؟

بـه نظـر بایـدن انتخـاب اهداف سیاسـی بایـد بر اسـاس رویکـرد گامبـهگام و با
توجـه بـه رضایتمندی آگاهانـه مردم آمریـکا و همچنیـن رضایتمنـدی متحدان
آمریـکا انتخاب شـود.
گامبـهگامبـودن:بایـدن معتقـد اسـت کـه نهتنهـا در نحوه دسـتیابی بـه اهداف
سیاسـی بلکـه در انتخـاب ایـن اهـداف بایـد بـه گامبـهگام بـودن آن توجـه کـرد.
1 . possibilities
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گامبـهگام در قبـال مسـئله ایـران دفـاع کـرده اسـت .بـه نظـر او در گام اول ،بایـد
«رفتـار تهدیدآمیـز ایـران در کوتاهمـدت پایـان یابـد» و در گام دوم ،روی «تغییرات
بلندمـدت» در ایـران کار کـرد ( .)Biden 2006cجالـب اسـت کـه بایـدن و
مشـاوران او همیـن رویکـرد گامبـهگام را بـرای مواجهه بـا برنامه هسـتهای ایران در
دوران ریاسـت جمهـوری خـود از ژانویـه  ۲۰۲۱بـه بعـد پیشـنهاد دادهانـد .بایدن
( )Biden 2020aو مشـاوران او ( )Lubold and Jamerson 2020بارهـا تأکیـد
کردهانـد کـه اگـر ایران بـه تعهـدات برجامی خـود بازگـردد ،آمریکا نیـز در گام اول
بـه برجـام بر میگـردد و تحریمهـا را لغو میکنـد و در گام دوم ،تـالش خواهد کرد
زمینـه تقویـت و توسـعه برجـام را بـا کمـک متحدانـش فراهـم کند.
رضایتمنـدیآ گاهانـهمـردمآمریـکا:بایـدن رابطـه وثیقـی میـان رضایـت
مـردم آمریکا و سیاسـت خارجی این کشـور میبینـد .او در مواضع خـود در کمیته
روابـط خارجـی سـنا درباره موضوع هسـتهای ایـران در سـالهای  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶
بیـان میکنـد کـه «هیچ سیاسـت خارجیای بـدون رضایـت آگاهانه مـردم آمریکا
تـداوم نخواهـد داشـت» ( .)Biden 2006bبایـدن با انتقـاد از لفاظیهـای دولت
بـوش پسـر از جمله اینکـه «همه گزینههـا روی میز اسـت» ،هرگونـه تصمیمگیری
بـرای برخـورد بـا ایـران از طریـق تحریـم نفتـی یـا حملـه نظامـی بـه ایـران را
منـوط بـه کسـب رضایـت مـردم آمریـکا میدانـد؛ مردمـی کـه بایـد از هزینههـا و
پیامدهـای ایـن اقدامـات آگاه شـوند تـا شـاید از تکـرار افتضـاح عـراق جلوگیری
شـود ( .)Biden 2006c, 2006bبایدن در سـال  ۲۰۰۶از اسـتراتژی تحریممحور
ً
دولـت بـوش در قبـال ایـران انتقـاد میکنـد و معتقـد اسـت کـه تحریمهـا صرفـا
ابـزار رسـیدن بـه اهداف روشـن بـرای بـا مقابله بـا برنامه هسـتهای ایران اسـت که
دولـت بـوش تاکنـون این اهـداف را مشـخص نکرده اسـت .بایـدن بهعنـوان نامزد
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  ۲۰۲۰یکـی از شـروط کاربـرد ابـزار نظامـی
در حـوزه سیاسـت خارجـی را «رضایـت آگاهانـه مـردم آمریـکا» معرفـی میکند
(.)Biden 2020c
رضایتمنـدیمتحـدان:ازنظـر بایـدن یکـی از معیارهـای انتخـاب اهـداف
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او بهعنـوان عضـو کمیتـه روابـط خارجـی سـنا در سـال  ۲۰۰۶از هدفگـذاری
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سیاسـت خارجـی آمریکا ،میـزان حمایت و همراهـی متحدان آمریکاسـت .بایدن
در جلسـات اسـتماع کمیتـه روابـط خارجـی سـنا در سـال  ۲۰۰۶بـه دو هـدف
احتمالـی در قبـال ایـران اشـاره میکند :یکـی تغییر رژیـم ایران که به نظـر او باعث
ً
«رویگردانـی اکثـر دوسـتان آمریـکا» میشـود .هـدف دیگـر کـه احتمـاال مـورد
حمایـت بسـیاری از دوسـتان آمریـکا قرار میگیـرد« ،پایـان رفتار تهدیدآمیـز ایران
در کوتاهمـدت و درعینحـال ،کار روی تغییر بلندمدت» اسـت (.)Biden 2006c
 .۲کارآمدترینروشپیگیریهدفهاچیستوبراساسچهتاکتیکیاست؟

بایـدن بهکارگیـری دیپلماسـی ،همـکاری و ائتـالف ،احیای رهبـری قاعده محور
آمریـکا در جهـان را مهمتریـن روشهـای تحقق اهداف سیاسـت خارجـی آمریکا
می داند.
کاربـرددیپلماسـی:بایدن در جلسـه اسـتماع کمیتـه روابط خارجی سـنا درباره
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ایـران در سـال  ۲۰۰۶بـه توصیه توماس شـیلینگ نظریهپرداز مشـهور آمریکایی در
حـوزه نظریـه بـازی 1اشـاره میکند که اگر مـی خواهید کشـوری را به انجـام کاری
وادار کنیـد ،تهدیـد و فشـار صـرف جـواب نمیدهد؛ بلکه باید به آن کشـور نشـان
دهیـد کـه اگر از خواسـته شـما پیـروی کند ،فشـار پایان مـی یابد نه اینکه خواسـته
هـای جدیـدی مطرح میشـود ( .)Biden 2006bبایدن بر کاربرد دیپلماسـی برای
رسـیدن به اهداف سیاسـت خارجـی تأکیـد دارد .او به دیپلماسـی آمریکامحور در
رسـیدن بـه توافـق اتمی بـا ایران در سـال  ۲۰۱۵اشـاره میکنـد و به دولـت ترامپ
مـی تـازد کـه سیاسـتهای او منجر بـه کاهش زمـان گریز هسـتهای ایران بـه کمتر
از چنـد مـاه شـده اسـت ( .)Biden 2020dبـه نظـر بایدن «دیپلماسـی بایـد ابزار
ً
نخسـت قدرت آمریکا باشـد» .اما «دیپلماسـی صرفـا دسـت دادن و عکس گرفتن
نیسـت بلکه سـاختن روابـط و یافتن حـوزه منافع مشـترک و درعینحـال ،مدیریت
موضوعـات مـورد اختـالف اسـت» .به نظر بایـدن دیپلماسـی نیازمند کارشناسـان
و متخصصـان و همینطـور ،داشـتن اعتبـار جهانی اسـت که دولت ترامـپ هر دو
را از بیـن بـرده اسـت ( .)Biden 2020cبایـدن بـه شـدت طرفدار مذاکره مسـتقیم
بـا کشـورهای مخالـف آمریـکا از جملـه چین ،کـره شـمالی و ایران اسـت .به نظر
1 . game theory

113

او آمریـکا بایـد ایـن پیش فـرض را کنـار بگذارد کـه مذاکره بـه معنای مشـروعیت
همـکاریوائتـالف:بایـدن طرفـدار اتئـالف سـازی بینالمللـی بـا محوریت
آمریـکا بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات از جمله چیـن و ایران اسـت .به نظـر او بهترین
راه مقابلـه بـا چالـش چین ،ایجـاد «جبهـه متحدی از متحـدان و شـرکای آمریکا»
بـرای مقابلـه بـا رفتارهـای مخرب چیـن اسـت ( .)Biden 2020cدر زمینـه ایران،
یکـی از انتقـادات بایـدن به ترامپ این اسـت که او بـدون توجه به متحـدان آمریکا
از توافـق هسـتهای ایـران خـارج شـده اسـت ( )Biden 2020dو از ایـن طریـق،
منجـر بـه تحقیـر ،تضعیـف و حتـی در مـواردی ،رهـا کـردن متحـدان و شـرکای
آمریکا شـده اسـت (.)Biden 2020c
وعـده انتخاباتـی بایـدن این اسـت کـه این اتحـاد و همـکاری از طریـق ائتالف
کشـورهای دموکراتیـک در سراسـر جهـان از جملـه بـا کشـورهایی مانند اسـترالیا،
ژاپـن ،کـره جنوبی ،هند ،اندونزی و اسـرائیل تقویت شـود .او ناتـو را «قلب امنیت
ملـی آمریـکا» و «سـنگر آرمـان لیبـرال دموکراسـی» میدانـد و وعـده میدهـد که
در صـورت پیـروزی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،نهتنها به شـراکت سـنتی با
ناتـو ادامـه دهـد بلکه بـه بازسـازی و اصالح ناتو متناسـب بـا دنیای امـروز بپردازد
( .)Biden 2020cبـه نظـر بایـدن درهـم تنیدگـی و سـرعت چالشهـای عمـده
جهانـی نیازمنـد دخیل کردن همه ذی تفعان و «پاسـخ مشـترک جهانـی دربرگیرنده
بازیگـران بیشـتر و متنـوع تـر» و در واقـع «ائتـالف قـوی آمریـکا در اروپا و آسـیا»
اسـت ( .)Biden 2014ایـن مسـئله نهتنهـا در موضوعات چندجانبـه جهانی بلکه
در موضوعـات دوجانبـه تجـاری نیز مدنظر اسـت .بایـدن بر این نظر اسـت که در
مذاکـرات تجـاری آینـده باید همـه ذی نفعـان از جمله رهبـران اتحادیـه کارگری و
فعـاالن محیط زیسـتی نیز سـهم معنـاداری داشـته باشـند (.)Biden 2020c
احیـایرهبـریقاعدهمحـورآمریـکادرجهان:بایـدن وظیفه پرخطـر و گاهی
خطرنـاک آمریـکا را «رهبـری جهـان» البتـه بـه شـکل «عقالنـی تـر» و اسـتفاده
از قـدرت آمریـکا بـرای بهبـود اوضـاع جهـان میدانـد ( .)Biden 2014بایـدن
همیـن رویکـرد را سـال ها بعـد در انتقـاد از سیاسـت خارجی دولت ترامـپ دنبال

جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی| حیدرعلی مسعودی

زایـی برای طـرف مذاکره اسـت (.)Biden 2006a
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میکنـد؛ چراکـه بـه نظر بایـدن دولـت ترامپ «رهبـری آمریکایـی در بسـیج اقدام
جمعـی بـرای مقابلـه با تهدیـدات جدیـد» را رها کرده اسـت .او وعـده میدهد که
«اعتمـاد بـه رهبـری آمریـکا» را بازسـازی کنـد و بـه جهان نشـان دهد کـه آمریکا
دوبـاره آمـاده رهبـری جهان اسـت و هیچ کشـور دیگـری توانمندی و ایـده این کار
را نـدارد .البتـه بایدن مـی پذیرد که «رهبـری آمریکا مصون از خطا نیسـت؛ آمریکا
اقدامـات نادرسـت و اشـتباه داشـته اسـت» کـه یکـی از ایـن اشـتباهات ،اتـکای
صـرف بـر قـدرت نظامـی به جـای جنبـه هـای دیگـر قـدرت از جمله دیپلماسـی
اسـت (.)Biden 2020c
یکـی از مهمتریـن جنبـه هـای قـدرت نـرم آمریـکا ،قاعـده گـذاری بینالمللـی
اسـت .ازنظـر بایـدن قـدرت قاعده گـذاری آمریـکا در عرصـه بینالمللـی یکی از
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روشهـای تحقـق اهداف سیاسـت خارجیاین کشـور اسـت .بـه نظر او کشـورها
بـا یـا بـدون آمریـکا بـا تجـارت میکننـد امـا آنچه مهم اسـت این اسـت کـه «چه
کسـی قوانیـن حاکـم بـر تجـارت را می نویسـد» .بـه نظـر او آمریـکا ماننـد هفتاد
سـال گذشـته باید بر فراینـد قاعده گـذاری تجارت بینالمللی مسـلط باشـد .یکی
از ابزارهـای آمریـکا در ایـن فراینـد ،نیاز چیـن به تجارت بـا آمریکا بهعنـوان نیمی
از اقتصـاد جهانـی اسـت .همچنیـن بایدن نقـش فعال و پیـش رو آمریـکا در زمینه
تدویـن اصـول اخالقـی و قوانیـن حاکـم بـر تکنولـوژی هـای جدیـد را ضـروری
میدانـد و معتقـد اسـت که نباید به روسـیه و چین اجـازه داد قواعد عصـر دیجیتال
را بنویسـند (.)Biden 2020c
.3مخاطراتکنشسیاسیچگونهمحاسبه،مهاروپذیرفتهمیشود؟

بـه نظـر بایـدن مخاطـرات کنش هـای سیاسـت خارجـی را میتـوان با بررسـی
دقیـق و همـه جانبـه تخصصـی ،آگاهیرسـانی عمومـی و مشـورت بـا متحـدان
آمریـکا بـه حداقـل رسـاند .بایدن همزمـان بـا اوجگیری بحران هسـتهای ایـران در
سـال  ۲۰۰۶بهعنـوان عضـو ارشـد کمیتـه روابط خارجی سـنا نسـبت به محاسـبه
دقیـق و همـه جانبـه پیامدهـا و خطرات ناشـی از هرگونه اقـدام تحریمی یـا نظامی
بـر ضـد ایران هشـدار داده بـود .ازنظـر بایدن چنیـن مخاطراتی در عرصه سیاسـت
خارجـی را بایـد در سـه حـوزه داخلی آمریـکا ،افـکار عمومی و گروههای سیاسـی
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بایـدن در سـال  ۲۰۰۶سـؤال میکنـد کـه «تحریم ایران چـه هزینه ای بـرای ایران،
آمریـکا و متحـدان کلیدی آمریـکا» دارد؟
او همچنیـن مـی پرسـد که چـرا دولت بوش پسـر ،مـردم آمریـکا را از هزینههای
اقتصـادی ناشـی از تحریـم ایـران آگاه و آنها را آمـاده نمیکنـد؟ او همچنین نگران
اسـت کـه اروپـا ،روسـیه و چیـن از تحریمهـای آمریـکا بر ضد ایـران به ایـن دلیل
حمایـت نکننـد کـه آمریـکا مسـیر مذاکـره و دیپلماسـی بـا ایـران را آزمـون نکـرده
ً
اسـت .بایدن خطر اصلی ناشـی از برنامه هسـتهای ایـران را نه لزوما کاربرد سـالح
هسـتهای بـر ضـد آمریـکا و متحـدان بلکـه افزایـش «جسـارت» ایـران در منطقـه
خاورمیانـه ،تشـدید رقابـت تسـلیحاتی و در نهایـت« ،خطرنـاک تر شـدن» منطقه
خاورمیانـه میدانـد ( .)Biden 2006cمخاطـره سیاسـی دیگر مورد توجـه بایدن،
خطـر حمایـت آمریـکا از فعالیـت هـای دموکراسـی خواهی بـرای این فعـاالن در
داخـل ایـران اسـت .او با سـؤال اسـتفهامی ،ایـن فرضیه را بـه ذهن متبـادر میکند
کـه چه بسـا حمایـت های آمریـکا از گروه های دموکراسـی خـواه در داخـل ایران،
همچـون «بوسـه مـرگ» ( )kiss of deathبـرای آنهاسـت و منجـر به آسـیب دیدن
آنهـا میشـود (.)Biden 2006c
.4بهترینزمانبندیاقداماتبرایپیشبردمنافعفردچیست؟

بایــدن بــر ایــن نظــر اســت کــه آمریــکا بایــد گامبــهگام بــه ســوی اهدافــش
حرکــت کنــد؛ گام اول بـرای رســیدن بــه اهــداف فــوری و گام هــای بعــدی ،بـرای
رســیدن بــه اهــداف بلندمــدت .بایــدن در جریــان مبــارزه انتخاباتــی اش تأکیــد
میکنــد کــه در صــورت پیــروزی« ،قدمهــای فــوری ب ـرای بازســازی دموکراســی
و ائتــالف هــا ،آینــده اقتصــادی امریــکا و رهبــری جهــان» برخواهــد داشــت .بــه
ً
نظــر او رئیسجمهــور بعــدی آمریــکا بایــد فــورا بــه نجــات وجهــه آمریــکا در
جهــان ،بازگردانــدن اعتمــاد بــه رهبــری آمریــکا و بســیج امکانــات آمریــکا و
متحــدان آن بــرای مقابلــه بــا چالشهــای جدیــد بپــردازد (.)Biden 2020c

بهطــور خــاص دربــاره ایـران ،سیاســت مطلوب بایــدن در قبــال ایران ،سیاســت
گامبــهگام اســت کــه بــر اســاس آن ،در گام کوتاهمــدت اول ،بــه تهدیدهــای فــوری
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داخلـی کشـورهای هـدف و متحـدان بینالمللـی امریـکا محاسـبه و کنتـرل کـرد.
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از جانــب ایــران بهخصــوص در حــوزه هســتهای رســیدگی میشــود تــا زمینــه
ب ـرای گام بلندمــدت دوم یعنــی پرداختــن بــه موضوعــات فراگیرتــر فراهــم شــود.
ایــن نــوع زمــان منــدی گامبــهگام هــم در اوج بح ـران هســتهای ای ـران در ســال
 ۲۰۰۶توســط بایــدن مطــرح شــده اســت ( .)Biden 2006cو هــم در اوجگیــری
مجــدد موضــوع هســتهای ایــران در ســال  ۲۰۲۰بهخصــوص بعــد از خــروج
دولــت ترامــپ از برجــام ( .)Biden 2020dبایــدن افزایــش ذخایــر اورانیــوم غنــی
شــده ایـران تــا ده برابــر حدمجــاز توافــق شــده در برجــام را پیامــد خــروج آمریــکا
از برجــام میدانــد و خواســتار «تغییــر فــوری» ایــن سیاســت شــده اســت
(.)Biden 2020d
.5ابزارهاوتاکتیکهایمختلفبرایپیشبردعالیقومنافعچهفایدهیانقشیدارند؟
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ً
اصــوال دیپلماســی ،تحریــم و کاربــرد زور را میتــوان مهمتریــن ابزارهــای
سیاســت خارجــی کشــورها دانســت .بایــدن بــه هــر ســه ایــن ابزارهــا توجــه
دارد امــا اســتفاده کارآمــد از آنهــا را منــوط بــه تحقــق شــرایطی میدانــد .بــه
نظــر بایــدن دیپلماســی مهمتریــن و اولویــت دارتریــن اب ـزار قــدرت آمریکاســت
امــا کاربــرد آن منــوط بــه اســتفاده از کارشناســان و متخصصــان و وجــود اعتبــار
بینالمللــی بـرای آمریــکا جهــت همـراه کــردن متحــدان اســت (.)Biden 2020c
تحریــم نیــز یکــی از ابزارهــای سیاســت خارجــی آمریکاســت .امــا کارامــدی آن
منــوط بــه همراهــی افــکار عمومــی آمریــکا  ،همراهــی متحــدان آمریــکا ،ابتنــاء
بــر راهبــرد بلندمــدت ،ایجــاد شــکاف در هیــات حاکمــه کشــور مــورد تحریــم
 ،و روشــن بــودن شــرایط خاتمــه تحریمهاســت ( .)Biden 2006bابــزار زور
ّ
هــم در مــوارد اســتثناء بـرای مواجهــه بــا تهدیدهــای فــوری امنیــت ملــی آمریــکا
ماننــد مقابلــه بــا افراطگرایــی رادیــکال و دفــاع از جــان ســربازان آمریکایــی در
خاورمیانــه ،منــوط بــه مشــخص بــودن دقیــق اهــداف و همراهــی افــکار عمومــی
آمریــکا کاربــرد دارد.
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هـدف اصلی مقاله بررسـی الگوهای ادراکـی کالن جو بایدن در حوزه سیاسـت

خارجـی بـا بهرهگیـری از دیدگاههـا و مواضـع پیشـین او بـود .بر اسـاس سـؤاالت
دهگانـه رمـزگان عملیاتـی ،بـه سـراغ متـون برگزیـده مربوط بـه دورههـای مختلف
زندگـی سیاسـی بایـدن رفتیـم و ایـن متـون را بـا روش تحلیـل کیفی مورد بررسـی
قـرار دادیـم .یافتههـای مقالـه نشـان میدهد کـه در حوزه باورهـای بنیادیـن ،بایدن
عرصـه سیاسـت خارجـی را عرصه هماهنگـی منافع آمریـکا با متحـدان و تعارض
ً
منافـع بـا رقبا و دشـمنان آمریـکا میدانـد .بایدن اصـوال فردی خوشبیـن به تحقق
آرمانهـای لیبـرال آمریکایـی اسـت .او سـه حالـت بـرای تحـوالت آینـده جهانی
متصـور اسـت :احیـای رهبـری آمریـکا ،پـر شـدن خـالء رهبـری جهـان توسـط
رقبـای آمریـکا و آشـوب جهانـی .دیـدگاه بایدن این اسـت کـه آمریکا با اتـکای به
دانشـگاهها ،منابـع مـادی ،اقتصـاد سـرمایهداری ،نیـروی انسـانی و نظـام حقوقی
خـود میتوانـد رهبـری جهانـی خـود را احیـا کنـد .بایـدن تحـول تاریخـی انتقال
قـدرت بینالمللـی را گریزناپذیـر و در حـال وقـوع میدانـد امـا معتقـد اسـت کـه
آمریـکا از طریـق احیـای رهبـری جهانـی خـود میتوانـد نقـش راننده این ماشـین
در حـال حرکـت را ایفـا و مسـیر آن را تـا حـدی بـه سـمت مقاصد و اهـداف خود
متمایـل کند.
در حـوزه باورهـای ابـزاری (تاکتیکـی) بایـدن بـر ایـن نظـر اسـت کـه اهـداف
سیاسـت خارجـی آمریـکا بایـد بـر اسـاس رویکـرد گامبـهگام ،مبتنـی بـر
رضایتمنـدی مـردم آمریـکا و ائتالفسـازی بینالمللـی انتخـاب شـود .از نظر او
کارامدتریـن روشهای پیگیـری اهداف عبارتند از دیپلماسـی و مذاکـره ،همکاری
بینالمللـی ،رهبـری قاعـده محـور آمریـکا و دخیـل کردن همـه ذی نفعان اسـت.
بایـدن اولویـت را بـه دیپلماسـی میدهـد بـه شـرط آنکه بـا هدایـت متخصصان و
مبتنـی بـر اعتبـار جهانـی آمریکا پیـش برود .ازنظـر بایدن زمـان بندی دسـتیابی به
اهـداف سیاسـت خارجـی در قالـب گام های اولیـه تهدیـدزدا و اعتمادسـاز و گام
هـای بعـدی بـا اهداف گسـترده تـر قابـل تحلیل اسـت.
بـر ایـن اسـاس میتـوان پیشبینـی کرد کـه با توجه بـه اولویـت دیپلماسـی برای
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بایـدن ،دولـت او بـه سـمت تعامـل دیپلماتیـک بـا ایـران حرکـت کنـد .مهمتریـن
مسـئله برای آمریکا ،بازگشـت ایـران به برجام و مهمترین مسـئله برای ایـران ،پایان
تحریمهاسـت .بایـدن معتقـد اسـت کـه تحریمهـا به خـودی خود هدف نیسـت؛
بلکـه بایـد درعینحـال که زمینه دسـتیابی به اهـداف آمریـکا را فراهـم میکند ،راه
گریـز قابـل دفاعـی برای کشـور تحـت تحریم قـرار دهـد .بنابرایـن انتظـار میرود
کـه ایـران و آمریکا بر سـر رویکرد گامبـهگام برای بازگشـت به برجـام مذاکره کنند.
آمریـکا بـرای جلوگیـری از کاهش زمان گریز هسـتهای ایـران ،باید هرچه سـریعتر
گام اولیـه اعتمادسـاز در بازگشـت بـه برجـام را بـردارد و در این صـورت ،میتواند
ً
از ایـران انتظـار داشـته باشـد کـه مجـددا بـه تعهـدات کامـل هسـتهای بازگـردد.
امیـدواری بایـدن این اسـت کـه در ایـن گام اولیه بتوانـد زمینههـای گامهای بعدی
را فراهـم کنـد .در ایـن مقالـه تمرکـز اصلـی بـر کشـف الگوهـای ادراکـی دولـت
بایـدن در حـوزه کالن سیاسـت خارجـی بـود ،امـا یافتههـای آن میتوانـد نقطـه
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شـروعی بـرای پژوهشهـای بعدی بـا تمرکز بیشـتر بر چشـمانداز احتمالـی رابطه
ایـران و آمریـکا در دوره بایدن باشـد.

جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی| حیدرعلی مسعودی

119

منابع

الف)فارسی
 تحلیـل.) رابطـه نگـرش دینـی و سیاسـت خارجـی ادراکـی۱۳۹۲(  مجیـد،بهسـتانی
.pp. 211–247 ,)5( 19  روابـط خارجـی.رمـزگان عملیاتـی بـازرگان و احمـدی نـژاد
) رخدادها و سـنجش تغییر در باورهای۱۳۹۷(  شایان, علیرضا و افراسـیابی،خسـروی
، باراک اوبامـا و انتخابات ریاسـت جمهوری یازدهـم در ایران.رهبـران (مطالعـۀ مـوردی
.pp. 651–670 ,)48( 47 سیاست
: تهـران:) مبانـی نظـری تبييـن و تحليـل سياسـت خارجـی۱۳۹۷( حمیـرا،مشـیرزاده
. سمت
ب)انگلیسی
Biden, Joe )2003(: Hearing Before The Committee On Foreign Relations United States Senate: One Hundred Eighth Congress First Session. Iran: security threats and US Policy. Available online at https://
www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-108shrg92476/html/CHRG108shrg92476.htm.
Biden, Joe )2006a(: Hearing Before The Committee on Foreign Relations United States Senate One Hundred Ninth Congress. Responding to Iran’s nuclear ambitions: Next steps. Available online at https://
www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg30620/html/CHRG109shrg30620.htm.
Biden, Joe )2006b(: Hearing Before The Committee On Foreign Relations United States Senate One Hundred Ninth Congress Second Session. A Nuclear Iran: Challenges And Responses. Available online at
https://www.govinfo.gov/app/details/CHRG-109shrg30835.
Biden, Joe )2006c(: Iran’s political/nuclear ambitions And U.S.
Policy options A compilation of Statements by witnesses Before the
Committee on foreign relations United states senate One hundred ninth

120

congress. Available online at https://www.govinfo.gov/app/details/
CPRT-109SPRT27613/context.
Biden, Joe )2014(: Remarks by the Vice President at the John F.
Kennedy Forum, Harvard University. Harvard Kennedy School, Boston, Massachusetts. Available online at https://obamawhitehouse.
archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum.
Biden, Joe )2019(: Former Vice President Joe Biden Speech on
Foreign Policy in New York City. Available online at https://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU8v_2qsntAhUzAxAIHUKKAdUQtwIwB3oECAgQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.c-span.org%2Fvid
eo%2F%3F462515-1%2Fvice-president-joe-biden-speech-foreign-policy&usg=AOvVaw0CcSycfbcJtZfJurems0bH.
Biden, Joe )2020a(: Biden interview with Thomas Friedman,. CNN.
USA. Available online at https://www.nytimes.com/2020/12/02/opinBiden, Joe )2020b(: Joe Biden’s Democratic National Convention
)DNC( speech. Available online at https://joebiden.com/2020/08/25/
watch-highlights-of-joe-bidens-dnc-speech/, updated on August 21.
Biden, Joe )2020c(: Why America Must Lead Again. In Foreign Affairs Magazine, 2020. Available online at https://www.foreignaffairs.
com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-leadagain, checked on 11/6/2020.
Biden, Joe )2020d(: There’s a smarter way to be tough on Iran. Opinion by Joe Biden. CNN. USA. Available online at https://edition.cnn.
com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joebiden/index.html ¼.

۹۹  زمستان،)6۴  (پیاپی۲  شماره،1۲ دوره،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی

ion/biden-interview-mcconnell-china-iran.html.

121

جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی| حیدرعلی مسعودی

Biden, Joe; Harris, Kamala )2020(: Biden and Harris interview
with CNN,. USA. Available online at Available at https://edition.cnn.
com/2020/12/04/media/biden-harris-tv-interview/index.html.
Crichlow, Scott )1998(: Idealism or Pragmatism? An Operational
Code Analysis of Yitzhak Rabin and Shimon Peres. In Political Psychology 19 )4(, pp. 683–706. DOI: 10.1111/0162-895X.00127.
Dyson, Stephen Benedict )2001(: Drawing policy implications from
the ‘Operational Code’ of a ‘new’ political actor: Russian President
Vladimir Putin. In Political Science 34 )3(, pp. 329–346.
Holsti, Ole R. )1976(: Foreign policy viewed cognitively. In Robert
Axelrod )Ed.(: Structure of decision. The cognitive maps of political
elites. Princeton, Guildford: Princeton University Press, pp. 18–54.
Lubold, Gordon; Jamerson, Joshua )2020(: Biden National Security Adviser Sees U.S. Rejoining Iran Nuclear Deal. In The Wall Street
Journal, 12/8/2020. Available online at https://www.wsj.com/articles/biden-national-security-adviser-sees-u-s-rejoining-iran-nuclear-deal-11607399179, checked on 12/14/2020.
Peake, Jeffrey S. )2016(: Presidential Agenda Setting in Foreign Policy. In Political Research Quarterly 54 )1(, pp. 69–86. DOI:
10.1177/106591290105400104.
Sprout, Harold; Sprout, Margaret )1957(: environmental factors in the
study of international politics. In The Journal of Conflict Resolution 1
)4(.
Stephen G. Walker, Mark Schafer and Michael D. Young )1998(:
Systematic Procedures for Operational Code Analysis: Measuring and
Modeling Jimmy Carter’s Operational Code. In International Studies
Quarterly 42 )2(.

122

Tower, John G. )1981(: Congress versus the President. The Formulation and Implementation of American Foreign Policy. In Foreign Affairs
60 )2(, p. 229. DOI: 10.2307/20041078.
Walker, Stephen G. )1977(: The Interface Between Beliefs and
Behavior Henry Kissinger’s Operational Code and the Vietnam
War. In Journal of Conflict Resolution 21 )1(, pp. 129–168. DOI:
10.1177/002200277702100107.
Young, Michael D.; Schafer, Mark )1998(: Is There Method in
Our Madness? Ways of Assessing Cognition in International Relations. In Mershon International Studies Review 42 )1(, p. 63. DOI:
10.2307/254444.

۹۹  زمستان،)6۴  (پیاپی۲  شماره،1۲ دوره،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی

