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سیا ست خا رجی یک کشور یعنی چه ؟
what is the foreign policy of a country

مد خل:

سیا ست خارجی یک کشور را میتوان روابط خارجی یا امور خارجی آن کشور نیز
یاد کرد ؛ که شامل خودعالقگی وخودانتخابی شده توسط دولت برای حفظ ونگهداری
از منافع ملی وبرای نیل به اهداف درمحیط بین المللی آن کشور میباشد .وروبراه کردن
روش های راهبردی کا ری درتعا مل با کشورهای دیگر مطمح نظر میبا شد که مطالعه
ای چنین ستراتیژی را بنام تجزیه وتحلیل سیا ست خارجی یاد میکنند ؛ و از سوی هم
درسا لهای اخیر با توجه به سطح ژرف نگری وعمیقتر از جها نی شد ن فعالیت های
فراملی ؛ کشورهارا نیز اجبار ْا با یکد یگر وبا با زیگران غیردولتی به تعامل واداشته
است  ،چونکه کنش  ،واکنش وکنش متقا بل میا ن کشورها به سطح باالی خود رسیده
که دیگر بدون داشتن روابط با دیگرکشورها ادامه حیا ت برای هیچ واحد سیا سی امکان
پذیر نیست – لهذادرپرتو این تعامل ارزیابی شده تحت نظارت بعد ْاتالش برای به حد
اکثر رساندن ویا دست یابی به مزایایی همکاریهای بین المللی ذوجوانب مطمح نظر
قرارمیگیرد  ،ازآنجایکه منافع ملی اهمیت بویژه ای خودرا دارد ؛ بناً سیا ست خارجی
توسط دولت ودراس آن توسط مسولین ارشد وکارفهم دولت طراحی وتوسط تیمی از
همنظران اگاه به منصه اجرا گذاشته میشود .د ستا ورد ملی میتواند بعنوان یک پیا مد
از همکا ریهای صلح آمیز بادیگر کشورها بدست آید ویا از طریق بهره برداری جا مه
عمل به تن کند .سیا ست خارجی معمو ًال توسط ریس جمهور ویا توسط وزیر امور
خارجه یک کشور طراحی وبکا ر گرفته میشود اما دربرخی از کشورها ی دیگر قوه
مقننه کشور نیز دارای اثرات قا بل توجه در تدوین وایجاد وبکارگیری سیا ست خارجی
میبا شد.سیاست خارجی یک کشور میتواند که با درک ویا با مدنظر گرفتن منافع کشور
درحال دیگرگونی ویا تغیرقرار گیرد ویا سیا ست خارجی یک کشور میتواند تاثیر عمیق
وماندگار خودرا دربسیاری از کشورهای دیگر در دایره روابط بین المللی بعنوان یک
کل بگذارد ما نند دکترین مونرو( )Monroeمتضا د با سیا ست میرکا نتلیست
( )Mercantilistاز کشورهای اروپا یی درقرن (نزدهم) واهداف کشورهای تازه به
دوران رسیده همچو امریکا ی مرکزی وکشورهای جنوب امریکا .
ولی به نظر من با وجود یادآوریها باال به ارتبا ط سیا ست خا رجی قبل ازهمه الزم
پنداشته میشود تا از وضیعت اجتماعی واقتصادی و فرهنگی یک کشور اگاهی همه
جانبه داشته باشیم واین را بدانیم که این کشور درکدام فا ز از فرما سیون اقتصادی
واجتماعی خود قراردارد وشیوه تولید در آن کشور چه نوع است چونکه سیاست خارجی

یک کشور تبلور از سیا ست داخلی آن کشور میبا شد پس دراینجا پرسشی بوجود می آید
که کشورهای در تحت سلطه واشغا ل کشور دیگر میتواند سیا ست خارجی خودرا
خود تعین کند؟ و یا در سطح بین المللی خودرا با داشتن یک سیا ست خا رجی موافق
بحال خود مستقالنه معرفی نماید ،جواب این پرسش آنقدرساده هم نیست که درچند سطر
خالصه شود بلکه ضرورت آن دیده میشود تا این موضوع دریک مقاله جداگانه به شکل
مفصل تحت مطالعه قرار گیرد.
اما بخا طر درک وفهم درست از «سیاست خارجی » الزم پنداشته میشود تا بخوانش
ومطالعه رفرنس های چندی درارتباط به موضوع شناخت «سیا ست خارجی» اقدام
صورت گیرد وبخاطر آنکه توانسته باشیم مضمون ومحتوی اصلی وهمه جانبه «سیاست
خارجی» را درست درک نما یم واز پراگند گی و بیراهه روی جلوگیری بعمل آورده
باشیم ضرور میدانم که باالی موضوعات ذ یل تمرکز بیشتر نموده وهریک ازآن را
مفص ً
ال توضیح نمایم :
یک – تعریف از سیا ست خارجی .
دو -تاریخچه ای از سیا ست خارجی .
سه -قرن بیستم وروابط بین المللی
چهار :نظریه روابط بین المللی .
پنج " تیوریهای عمومی به ارتباط سیاست خارجی
شش  -تیوری بین المللی قدرت های بزرگ بین سالهای (.)8181-8181
هفت  -لست انستیوت های آموزش د یپلوماتیک .
هشت -سیا ست خارجی ایاالت محده امریکا .
نه  -سیا ست خارجی اتحا د یه اروپا .
ده -روابط خارجی کشور .
یازده– روابط خارجی روسیه.
دوازده – روابط خارجی کشور هند .
سیزده -سازمان اتالنتیک شما لی (نا تو).
چهارده  -سازمان ملل متحد .
پانزده– سیاست خارجی کشورهای جهان سوم واز جمله سیاست خارجی افغانستان .
شانزده -خالصه .
یک – تعریف ازسیا ست خا رجی  :سیا ست خا رجی بمعنی د نبا ل کردن
هدف های کشور درمحیط بین المللی ودر رابطه با جوامع ودولت ها و کشورها ی دیگر
است ؛ سیاست خا رجی راهنمای گزینش موضعیگیری درجهان بخا طر رسید ن به
اهداف بین المللی است  ،یعنی سیا ست خارجی با زیگران ویا مقامات دولتی را بخاطر
نیل به اهداف بین المللی راهنمای مینماید که ازچه شیوه ها باید کارگرفته شود تا که هدف
بد ست آید .سیا ست خارجی کشورهای مختلف باهم متفاوت میبا شد  .و یا به عباره دیگر
«سیا ست خارجی» دنبال کردن سیا ست های یک کشور در معا مال ت خود با دیگر
کشورها طراحی شده برای دست یابی به اهداف ومنا فع ملی میبا شد.

«سیاست خارجی »اصو ًال درمورد فعالیت های یک کشور درمحیط وشرایط خارجی
است درهمین ارتباط ؛سیا ست خارجی میتواند یک ستراتیژی ویا برنامه ای ازفعالیت ها
تعریف شود که توسط تصمیمگیران یک کشور دربرابر کشورهای دیگر ویانهاد های
بین المللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود برسند.
سیا ست خارجی همچنین پروسه ای شا مل اهداف مشخص ،عوامل معین خارجی
وابسته به اهداف فوق الذکر ؛ توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب  ،توسعه یک
ستراتیژی سودمند ،اجرای ستراتیژی ،ارزیابی وکنترول میباشد.
سیا ست خارجی در اشا ره به اهد ا ف بین المللی یک دولت تعین و انتخاب
ستراتیژی ان دولت بخا طرد سترسی به آن اهدافی است که پا لیسی سا زان و د ست
اندرکاران سیا ست خا رجی همان پنج مرحله ای را درنظرمیگیرند که با سیا ست های
عمومی هماهنگ باشد ،همان مراحل را دنبال میکنند که این مراحل عبارت اند از :
یک – تنظیم د ستورکا ر(: )Agenda settingپرابلم و یا یک مسله را در اجندا کا ری
برجسته ساختن .
دو -فرموالسیون ( : )Formulationایجاد پا لیسی ممکنه قابل بحث .
سه  -تصویب ( : )Adoptionتالش دولت بخاطر تصویب پا لسی طرحه شده اش.
چها ر -اجرا( :)implementationسا زمان دولتی در پی تصویب پا لیسی بخاطر
اجراءت بعدی.
پنج – ارزیابی (ٍ :)Evaluationارزیابی وقضا وت داوران وسا زمان های دادرسی
مبنی براینکه آیا این سیا ست موفق ویا کارایی بوده ؟
تعاریف سیا ست خا رجی ازنظراگاهان مشهور سیا سی :
 -1سیاست خارجی سیستم فعالیت های جوامع برای تغیر رفتار کشورهای دیگر وبرای
تنظیم فعالیت های خود آن کشور درچوکات محیط زیست بین المللی میباشد ( George
. )Modelsk
 -2سیا ست خارجی  :جوهر از تالش های یک کشور بمنظور پیش کشیدن وکسب منافع
ومصالح کشور در رویا روی با کشورهای دیگر است (.)Normal Hill
 -3سیاست خارجی ،عنصر کلیدی درفرایند که درآن یک دولت اهداف ومنابع گسترده
خودرا تفسیر وترجمه مینماید ومیخواهد که با انجام فعا لیت های اش در دوره های
واقعی ازعمل بغرض نیل به هدف ومنافع ملی خود فایق آید (. )Lonciln , Padelford
 -4سیاست خارجی یک دوره اندیشوی ویا تفکر از اقدام برای د ستیا بی به اهداف در
روابط خارجی بعنوان ایدیولوژی منافع ملی دیکته میشود (.)Dr. Mohinder Kuma

دو-

تاریخچه ای از سیاست خارجی  :فیلسوف یونا ن با ستا ن «ارسطو»
انسان را بعنوان حیوان زیشعور اجتماعی تو ضیح وتعریف نموده ا ست  ،بنا براین
دوستی ها و روابط بین انسا ن ها از آغا زتعا مل ویا فعل وا نفعا ل انسا ن وجود داشته
است ویا به عباره دیگرانسان ازنظر«ارسطو» به مفهوم کامل کلمه یک حیوان سیا سی
است ؛ نه فقط یک حیوان گروهی یاجمعی پسند  ،انسان حیوانی است که تنها درمیا ن
جامعه میتواند فرد یت خود را با اشتغال ویا با بکا ر در تولید نعمت ما دی نشا ن دهد ؛
لذا نباید فراموش کرد که با گسترش وتوسعه ای ارگان ویا سا زمان در امورا نسا نی ؛

روابط بین مردم نیزشکل گرفت ویا سازمان یافت  ،پس میتوان گفت که تاریخ سیا ست
خا رجی به دوران های اولیه برمیگردد .آغا ز بکار وفعا لیت در امور انسا نی روابط
خارجی ونیاز به سیا ست خارجی بمنظور مقا بله وروبرو شد ن به آنها بعنوان یک
سازمان کهن وقد یمی اززندگی انسان در گروه ها وگروپ ها است که قبل از نوشتارها
این روابط بیشتر دهن به دهن انتقا ل داده شده که از نظر با ستا ن شنا سی شواهد
مستقیم آن تا هنوز درکتبیه ها و رسمها و  ....باقی ما نده است.
اد بیا ت از دوران با ستا ن ؛ کتا ب مقد س « »Bibleحما سه های اومری
(اشعا ر )Homericتاریخ هیرودت ( )Herodotusوتوسید ید ( )Thucydidesوبسا
اثار باقیمانده دیگر درمجموع نشان میدهد که انسانها در برخورد با انسا ن های بیگا نه
وخارجی چگونه به تجمع تجارب پرداخته اند وبا همد یگر چسان تعا مل نموده اند بویژه
که در اثار ونوشتارهای چین باستان وهند دیده شده است نشاندهنده آنست که اند یشه ها
مربوط به ارتباط روابط میان مردم درقا لب مکا تبا ت دیپلوماتیک بین حا کما ن ومقامات
کشورهای مختلف با درنظرداشت سیستم روابط سیاسی چند جانبه والیه ها همچو سلسله
ها ن وشاها ن مدیریت شده است وتاکید صورت گرفته که حتی کشورها ی قد رتمند با
داشتن روابط خا رجی محد ود وخود تعین کرده ای خود با درنظرداشت تعهدات اولیه
خود درامور کشورهای دیگر نه باید مداخله نما ید -رسا له های چاناکیا ()Chanakya
ودیگر دانشمندان وحفظ متون معاهدات باستان وهمچنین بسا رفرنس هاواثار نوشته شده
توسط اکثر نویسندگان شناخته شده باستانی و درمنا بع قد یمی چه که باقی مانده ویا تلف
شده اندگویا ویا شاهد این همه رویداد ها میباشد که انسانها بین خود چگونه روابط را ایجاد
وتامین نموده اند .
باید خاطرنشان ساخت که سیا ست خارجی برنا مه عمل توسط یک کشور در رابطه
با معامالت دیپلوما تیک خود با سا یر کشورها است .سیا ست خا رجی بعنوان یک راه
سیستیمیک برای مقا بله با مسا یلی که ممکن است با سا یر کشورها بوجود می اید
میبا شد در دوران مد رن هیچ کشور نمیتواند درانزوا زندگی کند پس مجموعه اقدامات
وکنش ها ی متقا بل واحدهای حکومتی ونها دهای غیر دولتی وهمچنین روند های سیاسی
میان ملت ها را روابط بین المللی ویا روابط خارجی میگویند .
سه :قرن بیستم :درقرن بیستم سه بارجنگ جها نی یکی بعد ازدیگررخ داد که درنتیجه
آن در روابط بین المللی یک نگرانی عمومی وهمچنین زمینه مهم مطا لعه وپژوهش
را به ارتباط سیا ست خارجی کشورها با ر آورد .بعد از جنگ جها نی دوم در طول
سال ( )0691بسیا ری از محققا ن وپژوهشگران بویژه آنها یکه درایاالت متحده امریکا
می زیستند ،بشمول از محققا ن از کشورهای مختلف دیگر را واداشت تا مبا لغ چندی را
درکا ر تحقیقا ت مصرف ویا هزینه کنند البته این کا ر تحقیقی وپژوهشی را برای روابط
بین المللی ونه برای سیا ست خارجی روی د ست گرفتند که بعد ًا این نظریه ها به تتدریج
به ارتباط روابط بین المللی؛ سیستم های بین المللی وسیاست های بین المللی آغازبه رشد
کردولی نیا ز به استخراج تیوری به ارتباط سیا ست خا رجی در هرایا لت مستقل که
بمثابه نقطه عطف شمرده میشد بکا ر آن غرض نیل به هدف بدون اغما ض ادامه داده
شد ؛ دلیل آن این بود که کشورها میخواستند که سیا ست خا رجی خود را درزیرسرپوش

رسمی ویا سیا ست خا رجی ر ا از نظرهمگا ن محرم نگه دارند آنطوریکه میدانیم
امروزسیا ست خارجی محرم نگه داشته میشود که این نوع پنها ن کاری یک بخش
ضروری وآهنین درچها ر چوب تدوین سیا ست خارجی پنداشته میشود.
جنگ جهانی دوم وویرانی های ناشی از آن که بشریت را به تهدید وچالش های
بزرگ مواجهه ساخت مبرمیت واهمیت روابط بین المللی را در د ستورکا ر واجندای
همه کشورها قرارداد و اکنون چنین به نظر میرسد که ادامه تدوین سیاست خارجی
درسطح ملی به حیث یک فرایند به دقت مصون و محفوظ با قی ما نده است وآنهم
بمنظور دسترسی گسترده تردولت در امر ثبت وریکارد وتدارک ارقام از منابع کا ر
وفعالیت ها اکاد میک روابط بین المللی درچوکات از علوم سیا سی با درنظرداشت
منا فع عمومی که تدریج ًا موجبا ت توسعه و انکشا ف دوره های تحصیالت تکمیلی
وکارشنا سی را فراهم میسازد پژوهش ها تشویق میشود وبه تدریج روابط بین المللی
بعنوان یک دسپلین اکادمیک درتمام پوهنتونهای سراسر جهان برای خود جا پیدامیکند .
موضوع تالش سا زنده ای « آ یا » ویا « نه » شهروندان مبنی بر مشارکت شان در
ذ ینفع بودن د سپلین ویا رشته ء از «هنر» ویا اینکه آیا این چنین د سپلین ها ویا رشته
ها وارتبا طا ت بین الفرهنگی وبین الفردی وبسا ارتبا طا ت دیگر ممکن است که نقش
مهمی را درآینده روابط بین المللی بازی کند ؟ موضوعی ا ست که آموزش ومطا لعه
آن مورد عالقه اکثر گروپ ها وگروه ها گردیده است .
نویسند گان ویا آنها یکه به تحقیق وپژوهش سیا ست خارجی درقرن بیست پرداخته اند
بی خبراز آن ؛ که « آیا » سا زمان ها ویا« نه» سازما ن های که از نزدیک به ارتباط
سیا ست خارجی پرداخته اند ؟ که این خود در ورود به سیستم وحفظ تجربه آماری نه
دورتر ازنگهد ا ری آرقام احصا یوی توسط سا زما نهای صنا یع دارای حق بیمه
وارزیا بی از وقوع خطر (بگونه مثال وقتی که حالت ()Cاتفاق افتاده است وباعث ایجاد
حالت های ( )Eو( )Lگردیده است ) چگونه این حاالت بوقوع پیوسته ارزیا بی شده
ونتا یج آن چه بوده است ؟ اما هنگا میکه نتایج حاصله صلح آمیز و منجربه روابط بهتر
دوستی شده است این خود از طریق یک عملکردی بد ست آمده ا ست وما با ید بدانیم
که این عملکرد چه بوده است ؟
نویسده گا نی که با سیا ست خارجی سروکاردارند آنها رامیتوان به دو دسته ویا کالس
تقسیم کرد :
 -1نوسیده گا ن زما ن جنگ جها نی که به درما ن سیا ست بین المللی وسیا ست
خارجی دربی تفا وتی واحد ساحه از مطا لعه میپرداختند یعنی تنها موارد و مسا یل
زمان جنگ را مطا لعه میکردند .
ْ
ترجیحا ویا با میل بیشتر
 -2نویسنده گا نی که سیا ست خارجی را بعنوان یک منبع
نسبت موضوع سیا ست های بین المللی را تحت مطالعه قرار میدادند.
« گروه ویا کالس دوم کارویا مطالعه خودرا به سیا ست خارجی محد ود میکند ».
کار ویا مطالعه گروه ویا کالس دوم به تیوری از سیاست خارجی مختص میگردد ولی
این گروه تالش نه نموده اند که تیوری سیا ست خارجی را تنظیم وتدوین نمایند  ،کا ر
کرده گی های بیشتر هانس موگان توس ( )Hans Morgenthousدر مورد عنا صر

اصلی سیا ست خارجی متمرکز شده واین موارد را بیشتر تحت پوشش قرارداده است .
نیا زبه یک نظریه کلی ازسیا ست خارجی (  :برای هرچه روشن شدن وتوضیح
نظریه کلی از سیاست خارجی الزم پنداشته میشود تا قبل از همه نظریه روبط بین المللی
را مورد مطالعه قرار دهیم:

چها ر :نظریه روابط بین المللی« :فشرده ازمقاله ای قاسم کرباسیان»
تعریف :چنا نچه درفوق یاداورشده بود یم اینک با ر دیگر به تعریف روابط بین الملل

میپردازیم وآن اینکه روبط بین المللی مجموعه اقد اما ت وکنشهای متقا بل واحدهای
حکومتی ونهادهای غیردولتی وهمچنین روندهای سیا سی میا ن ملت ها را روابط بین
المللی میگویند.
نظریه پردازی درمورد روابط بین الملل رامیتوان تا یونا ن وهند باستا ن وسپس
درقرن وسطی ودوران مد رن « ازرنسا س تا دوران روشنگری وبعد از آن » دنبا ل
کرد  ،البته عده ای روابط بین الملل را براسا س روابط میا ن واحدهای وستفا لیا یی
«حاکمیت وستفا لی"  =" westphalian Sovereigntyاین یک اصل در حقوق بین
الدول است ؛ که بر پایه اصل عدم مداخله درامور داخلی کشور د یگر است وهردولت
ملی برقلمرو وامورداخلی اش دارای حاکمیت است » یعنی از سا ل « »0961به بعد
نسبت میدهند پایه های « ملی » تعریف مینما یند بهرصورت این پد یده ومطا لعه آنرا به
جها ن اسا سی روابط بین الملل  ،بعد ازپیدایش سیستم کشوری در اروپا درقرن هفدهم
وبعد از قرارداد ( )0961وستفا لیا ریخته شد وبا انقالب کبیر فرانسه درسال ()0816
تکامل یافت .
پدیده روابط بین الملل در دهه سوم قرن بیستم  ،ابتدا بعنوان یک رشته اکادمیکی در
اکاد یمی های ایاالت متحده امریکا مثل در پوهنتون ها رد ورد وکلمبیا و بعد از جنگ
جهانی دوم شکل مشخص تری بخود گرفت  .دانشمندان این رشته چها رچوب های
مفهومی متفاوت خودرا براساس مبانی فرانظری مختلف ارایه کردند .از اواخر دهه
«، » 0 631وجود تعارض دردیدگاه های نظری دراین حوزه مورد توجه قرار گرفت
وبه یکی از مشخصه های پایدار رشته روابط بین المللی تبدیل شد.
برخی صاحب نظران  ،که تحت تاثیر متفکران علوم سیا سی وحقوق دانها قراردارند
معتقد ند که عنا صرنظریه پردازی دراین رشته  ،دراثارحقوق دانانی چون « گروسیوس»
«پوفند رف»  ،ومحققا نی همچو ن «اراسموس» « ،سالی» « ،ماکیاولی» «،هیوم» ،
«روسو» ویادداشت های سیاستمدارانی مثل «بیسمارک» یافت میشوند .
این گونه ازروابط بین الملل تا قبل ازجنگ اول جها نی اغلب بر کادرهای اروپایی
استوار بوده و قدرت های تعین کننده «جنگ وصلح»  « ،جامعه بین المللی » ؛ دولت
های بزرگ اروپایی بودند وعمده ترین مسایل آن عصر مثل «مستعمرات » بلوک بندی
واتحادیه سا زی » « ،حل وفصل بحرانها» و«اقتصاد بین الملل» بستگی به اراده آنان
داشت اما بعد از جنگ جهانی اول زوال این ساختار آغاز شد وطی دو دهه ؛ اروپا از
دور خارج شد ونظم نوین دیگری برجامعه بین المللی حکمفرما شد.
تفاوت روابط بین الملل  ،سیاست بین الملل  ،وسیاست خارجی دراین است که روابط

بین الملل مجموعه اقدامات حکومتها درعرصه بین الملل وفعالیت های شرکتها وموسسات
غیردولتی را شامل میشود ؛ اما سیا ست بین الملل  ،به رفتا ر دولت ها وعکس العمل یا
پاسخ دولت های دیگر اشاره دارد ودر واقع تنها به عملکرد دولت ها محد ود ا ست
واین درحا لی است که سیا ست خا رجی دربرگیرنده تصمیم های یک دولت درعرصه
روابط خارجی است .
یاداشت  :مقاله مفصل قاسم کرباسیان را میتوانید در تحت این عنوان ( international
 ) relationsمطالعه نماید.
نظریه روابط بینالملل ((به انگلیسی)( ،: International relations theory
مخفف انگلیسی)): IR theoryبه مطالعه نظری روابط بینالملل گفته میشود؛ که تالش دارد
چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بینالملل ارائه کند[] «۱.اوله هالستی» نظریههای

روابط بینالملل را به عینکی آفتابی تشبیه میکند که به بیننده اجازه میدهد تنها رویدادهای برجسته
مربوط به نظریه را مشاهده کند .یک طرفدار واقع گرایی ممکن است به طور کامل رویدادی که یک
سازهانگار ،متعصبانه بر آن حمله میکند را نادیده بگیرد و یا بالعکس .واقع گرایی ،لیبرالیسم و سازه
[ ]۲
انگاری سه نظریه مشهور و مورد اقبال در روابط بینالملل میباشند .
نظریههای روابط بینالملل را میتوان به دو دسته نظریههای «اثباتگرا/خردگرا» ،که بر تحلیلهای
سطح دولت متمرکز است ،و بپسااثباتگرا/بازتابی» که معانی بست یافته از امنیت را اعم از طبقه ،با
مفاهیمی همچون جنسیت و امنیت پسااستعمارگرایی ترکیب میکند ،تقسیم کرد .سیاری از نحلههای
فکری در نظریه روابط بینالملل نیز وجود دارند؛ از جمله سازه انگاری ،نهادگرایی ،مارکسیسم،
نوگرامشیانیسم و غیره .با این حال ،دو مکتب اثباتگرای اندیشه ،رایج ترین آنها محسوب میشوند:
واقع گرایی و لیبرالیسم؛ هر چند به طور فزایندهای ،سازه انگاری در حال تبدیل شدن به جریان اصلی
]
[۳
در روابط بینالملل میباشد .
پنج -تیوریهای عمومی به ارتباط سیاست خارجی :

مدخل:چنین به نظر میرسد که دومشکل منطقی مانع یک درک درست وجامع از پدیده
های سیاست بین المللی وخارجی شده میتواند  .او ًال که پتانسیل تعویض سیا ست خارجی
رابطه ای دارد که درطی زمان ودر فا صله ها میتوان ا نتظا ر آن را کشید که عوامل
مشا بهی نیز بتواند به اجرای اقد ا ما ت مختلف سیا ست خا رجی منجر شود.دومین مسله
ونگرانی وجودبالقوه قوانین گاهی اوقات مربوط به حوزه درست آن می باشد.این مخا لفت
منطقی از مشکل جاگزینی است وچنین پیدا است که فرایند های مختلف به احتما ل زیاد
میتوانند به نتایج مشا بهی منجر شوند .اینجا چنین به نظر میرسد که هیچ یک از این دو
مشکل دراد بیا ت فعلی بخوبی درک نمیشود ؛ پس اگر این هردو مشکل نا دیده پنداشته
شوند باوجودیکه آنها بالقوه مهم هستند؛ باآنهم این اگاهان امور سیاسی پیشنها د میکنند که
محققان که عالقمند به یک اساس جامع یا یک پارچه سازی جامع درمورد سیاست خارجی
وپد یده روابط بین المللی هستند با ید تمرکز فکری خود را برتیوری متوسط وکاربرد
بر آنها با استفاده ازرویکردهای استاندارد تجد ید نظرکنند لذا ما توصیه میکنیم که بررسی
برخی از رویکردهای تیورتیکی ویا نظری (بزرگ) که در ادبیات (سنتی ) موجود است
تحت مرور قرار گیرد .؛ سنتیز جدید سنت وعلم ورویکردهای بزرگ ومتوسط وباریکی
که در بین موجوداست به نظر میرسد که این موضوع مورد نیاز است که درنهایت امر

برخالف استدالل طرفداران یکه برخورد میبا شد ؛ لذا ما استدالل میکنیم که راه های
پربارتر برای نظریه پردازی وپژوهش که درسطح میکرو لیول ()micro level
قراردارند نیا ز دقیقتر و متمرکزتر برتصمیمگیری ومحاسبات سودمند مورد انتظار وفعل
وانفعال فرایند های متقابل درسیا ست خارجی دارد.
****
رشته تحصیلی روابط بین المللی :رشته تحصیلی روابط بین المللی ( international
 )relationاغلب ًابه دوبخش تقسیم می شود :یک روابط بین المللی «سیستیمیک» که چشم
آنداز پرنده ( )birdرادرنظام بین المللی بگونه کلی وتحلیل وتجزیه سیا ست خارجی بخش
دو(سیستیم فرعی ) روابط بین المللی درنظر میگیرد ؛ که این هردوبخش از روابط بین
المللی را دولت ها دراقدامات واجراء ت خود جا داده وآنرا گسترش میدهند چونکه دولتها
آن رابعنوان اساسی ترین واحد این سیستم می شناسند ولی البته که بادرنظرداشت دیدگاه ی
از هم متفا وت برای آنکه تا تشخیص شود که این تما یز تا چه حد قوی وقا بل دید است .
دربخشی از تما یز این دید گاه ها واضح است که این خود بستگی به چگونگی تعریف
(سیاست خارجی ) دارد مفهوم سیا ست خا رجی ازتا کید براعما ل خا رجی دولت«دولت
ها» تا عملکرد ترسیم ویا تصویرمرزی بین جوامع سیاسی است ِ مفهوم سابق سیاست
خارجی ِ محققان را به تمرکزبروی چیزهای مانند فرایندهای تصمیگیری موظف میساخت
درحالیکه اخیر ًا آن محققا ن تما یل شا ن را بر مبنای سیا ست گذاری خا رجی متقا بل
با زتولید وتحول سیستیمیک نشان دادند .درسیاست روابط بین المللی ایاالت متحده امریکا
اغلب ًا گرایش چنین است :وآن اینکه ما در سیا ست خارجی ایاالت متحده امریکا تا هنوز
دو زیر مجموعه متمایز ازهمد یگر را می بینیم و آن اینکه سکا لرشیف ()scholarship
خارج از امریکا برارتبا طا ت ووابستگی های متقا بل بین زمینه ها تاکید دارد ولی در
هر صورت این سکا لرشیف به نوبه خود (که درتحت تاثیر است ) تا ثیر میگذارد وآن
اینکه دانشمندان چگونه مفهوم این تیوری را درتحلیل وتجزیه سیاست خا رجی وآنچه
که ممکن به نظریه «پردازی» مربوط باشد باید که بدانند. .
لذا بطورکلی ودرارتباط به نظریه های «سیستیمیک» چنین به نظر میرسد که موضوع
سیا ست خارجی اغلب ًا به مد ل یا نظریه های مغلق وپیچیده تر و(یاکمترتقلبی ) نیاز دارد
زیرا بسیا ری از عوامل یا مغیره ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند  .واز سوی دیگر
برخی از پزوهشگران حتی معتقد هستند که چنین پیچیده گی تیوریهای سیاست خا رجی
را عمدت ًا بعنوان افزاری برای توضیح ( post hocمربوط به اشتباه استدالل از توالی
زمانی به یک رابطه عالی است ) با کمی استفاده برای پیش بینی کردن یک بعد حیاتی
که اغلب ًا با نظریه ها مرتبط میباشد بکاربرده میشود ؛ بهر حال در قرن بیست ویکم میان
محققان پژوهشگر (تحقیقاتی) روابط بین المللی توافقی به وجود آمده است که برخی
ازاین نوع تفکرنظر ی وتیورتیکی با ید نقش یک پا رچگی ویا متحد القول را درتحلیل
ازسیا ست خارجی با زی کنند ؛ صرف نظر از اینکه آیا درابتدا ابزاری برای توجیهه
درموارد خاص وجود داشت ویا که نه ؟ که میتوانست نظریه عمومی وخا صی را در
کشور پیش بینی میکرد؟ بنا براین مطالعه با هد ف تا کید برهردو روش صریح نظریه
پردازی وهمچنین انواع گسترده ای آنچه که درمتن کالسیک از بحث بروی تیورهای

سیا ست خارجی آمده ا ست کمک خواهد کرد .
کالسیک ها باید برای مطالعه ویا خواندن یک دیدگاه خاص از از دیدگاه وسیع تر
تاریخی استفاده کنند که کا م ً
ال مورد نیا ز با شد آنها د ر رسید ن به این بخش یک عده
محدود یت ها را بر می شما رند که ما نع رسید ن شان به این بخش از دید گاه میشود .
باید خاطر نشا ن ساخت که ضرورت آن دیده نمی شود که یک محقق همه کارهای
زیرین را درارتباط با ساحه وحوزه مورد نظر هرچه دقیقتر بگنجاند ویا تعریف نما ید.
بعنوان مثا ل (هودسن « »Hudsonدرسا ل « »7118درکتا ب درسی چنین اشاره کرده
است ) که اکنون مفاهیم خط روشن تقسیم بین «سیاست خارجی » و«مناسبات بین المللی »
عمدت ًا باهم درارتباط والزم وملزوم اند – والتس ( )Waltzدرسا ل ( )0696گفت که
بخا طردرک ازمفهوم روابط بین المللی وسیا ست خا رجی مد رن دو زمینه جدا گا نه ای
را ازنظرتصورویا ترسیم وسطوح تحلیل وتجزیه باید درنظر گرفت  .همچنا ن سنا ید ر
« » Snyderوهمکاران او درسا ل ( )7117در یک نشریه فوق العاده خود یک رهبرد
وطرز روش را پیشکش نمود که در پرتو آن میتوان سیا ست خارجی را بسیار متما یز
ودرعین حا ل مثبت وهمه جا نبه فهمید .بهرصورت اکثر سهمگیران ومشترکین سنتی
اروپا یی لزوم ًا این خط سیا سی را دنبا ل نمیکنند .ولی با وجود آنهم برخی تفاوت های
حیا تی { مث ً
ال مورگن تاوو « »Morgrnthauدرسال ()0661؛ ارون « »Aronدرسا ل
( )0699و بول « »Bullدرسا ل (} )0688را تنها درسیاست خارجی بگونه جدا ناپذیر
با فرایند های «سیستیمیک» مرتبط دانستند – بهر صورت در برخی از موارد ا ز دهه
( )0691تحلیل وتجزیه سیا ست خارجی تحت نها د انجمن سیا ست خا رجی ( foreign
 )policy Associationبعنوان یک ساحه ویا حوزه جد ا گا نه بویژه در ایا الت متحده
امریکا وبخصوص با توجه به مفا هیم مختلف نظریه وتیوری روزن نیو ()Rosenau
در سال ( )0699ایجا دوگسترش داده شد ؛ این جدایی با انتشار نظریه الیسون وهمکاران
اش درسا ل ( )0666درسه لنز یا مد ل یا درسه تصویر«کاهش» درمورد اخذ تصمیمات
اساس ًا یکسان فشار زیادی را تحمل کرد.
------------------------------------------------------------------------------------

الیسون( )Allisonگراهام ( )Grahamوفلیپ زیلکو()Philip Zelikow
اصول تصمیمگیری  :توضیح بحران موشک کوبا ؛ نیویارک تایمز النگمن (.)1111

تصمیمگیری بمنظور مطالعه موثر سیاست خارجی به جای حمایت از برتری احتمالی
یک نظریه بطورقانع کننده نشان میدهد که سه لنزویا مد لهای مختلف (بازیگری منطقی ،
روش سا زما نی  ،سیا ست های دولتی) دید گاهای مختلفی از تصمیمگیری های کلیدی
را بازی میکند ؛سه تصویر (کاهش) دربحران موشک کوبا ؛ آنرا برای هر دوره ای
مقد ما تی سیا ست خارجی ضروری میداند.
-------------------------------------------------------------------------------ارون ریموند ( )Aron Raymondصلح وجنگ  :نظریه روابط بین المللی ستی ،
باغ نیویارک ،روز دوشنبه ({ :)1111صرفه جویی دراستناد یا نقل قول ها  ،صادرات
استناد پست یا ایمل الکترونیکی استناد}:

کالسیک قد یمی اروپا یی روابط بین المللی یقین ًا که قسمتی از سنت واقع گرایا نه است
هرچند که نه ازنوع «توپ بلیارد» این نشا ن دهنده ای اعتقا د ارون ریموند است که
سیاست خارجی را نباید از سیستم پویا شناسی (دینمیک) جدا کرد او ( )0تیوری اش را
{بطور مساوی بر وحد ت  ،معنی واهدا ف سیا ست خارجی  ،سیستم های بین المللی ،
قطبیت  ،وجنگ متمرکز میکند  )7(.جامعه شناسی (" عوامل تعین کننده وثابت سیاست
خارجی ) و( )3تاریخ (متمرکز بر انقالب هسته ای و ( )6تجربی یا کنش شناسی که
تفصیل آن در ذیل چنین است :
کنِششناسی یا پراکسیولوژی (به انگلیسی ،)Praxeology :مطالع ٔه استنتاجی ُکنِش
ُ
انسان است .این شاخه ا ز علم بر این اصل کلی (اصل کنش) نهادها ست که هر عمل
ارادیای که از انسا ن سر میزند برای کاهش یا زدودن ناراحتی (به معنی عدم راحتی)
است .از دیگر اساس کنششناسی این است که نزد انسا ن ،در شرایط مساو ی ،زدودن
ناراحتی در آیند ٔه نزدیک بهتر از زدودن ناراحتی در آیند ٔه دورتر است .در مکتب اقتصادی اتریش،
علم اقتصاد یکی از مهمترین شاخه های کنش شنا سی است .لودویگ فن میزس سردمدار
مکتب اتریش در کتاب کنش انسانی ،علم اقتصاد را شامل مفاهیمی نظیر ،پول ،بهره و تورم.
[]۱
از همین دو اصل استنتاج میکند.

---------------------------------------

دوام دارد

