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سخن ناشر
روابط و سیاست بین الملل به طور فزایندهای در حال پیچیدهترر شردن اسرت .کرنشگرران
بین المللی افزایش یافته و تنوع بیشتری به خود گرفترهانرد .روابرط خرارجی کشرورها دیگرر بره
دولتها و مجاری رسمی آنها محدود نمیشود .افراد ،شرکتها و سازمانها روابط خاص خرود را
دارند .اگر در قرن گذشته دولتها تنها بازیگر روابط بینالملل بودند ،اکنون انحصار بازیگری آنها
شكسته و کنشگران متعددی در روابرط برینالملرل ظهرور کررده و برر شركلگیرری سیاسرت
بین الملل و روندهای جهانی تأثیر میگذارند .همرراه برا افرزایش برازیگران قواعرد و هنجارهرای
بینالمللی به شكل پیچیدهای گسترش یافته و موضوعات و مسائل مورد نظرر دولرتهرا و سرایر
کنشگران متنوع و پیچیده شده است .در چنین محیطی سیاست خارجی کشورها برا مسرائل و
موضوعات گوناگونی روبرو بوده ،دستورکارهای متنوعی داشرته و بررای ترأمین اهرداف و منرافع
مورد نظر باید اقدامات گسترده و حساب شدهای را انجام دهد.
به تبع پیچیده شدن محیط بین الملرل و مناسربات کشرورها و بره طرور کلری کرنشگرران
بین المللی با یكدیگر ،مطالعه سیاست خارجی پیچیدهتر و درک و فهم آن دشوارتر شرده اسرت.
در سیاست خارجی کشورها عوامل گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصرادی و نظرامی در سرطوح
فردی و سازمانی و داخلی و خارجی نقش دارند .درک درست و دقیر سیاسرت خرارجی بردون
توجه به عوامل گوناگون مؤثر داخلی و خارجی ،موضوعات و مسائل در دسرتورکار ،کرنشگرران
فردی و سازمانی ،منافع متعارض و همسو ،میسر نخواهد بود.
درس سیاست خارجی در رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل مورد توجره اسرت و ترالش
میشود ،اصول مبانی شكلگیری سیاست خارجی دولتها به دانشجویان این رشته آموزش داده
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شود .تاکنون کتاب های زیادی در سیاست خارجی کشورها به رشرته تحریرر درآمرده و منتشرر
شده است .کتاب مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی متن روانری دارد و برا اسرتفاده از آخررین
یافتههای نظری و تجربی ای ن حوزه بره رشرته تحریرر درآمرده اسرت .کتراب عرالوه برر مقدمره
رویكردهای خاص مطالعه سیاست و رویكردهای الهامگرفته از روابط برینالملرل را در دو فصرل
جداگانه مورد کنكاش قرار داده و تشریح کرده است .رهیافت کنشگر خراص ،رویكررد مطالعره
تطبیقی ،سیاست دیوانساالرانه و سازهانگارانه رویكردهای هستند که به تفصیل تشریح شدهانرد
و نویسندگان کتاب تالش کردهاند به این پرسش چگونه مریتروان تغییرر در سیاسرت خرارجی
کشورها را مطالعه و درک کرد ،پاسخی شایسته دهند.
نویسندگان این کتاب دانشآموختگان روابط بین الملل و در حال حاضر مشغول تدریس این
در س در دانشگاه هستند .پژوهشكده مطالعات راهبرد ضمن تشكر و قدردانی از آنهرا بره خراطر
پیشنهاد و تألیف این کتاب ،مطالعه آن را برای دانشجویان رشرتههرای علروم سیاسری و روابرط
بین الملل مفید و راهگشا می دانرد .امیرد اسرت ایرن کتراب متنری بررای آمروزش دانشرجویان و
چررارچوبی برررای درک بهتررر و دقی ر تررر سیاسررت خررارجی دولررتهررا از سرروی کارشناسرران و
تصمیمگیرندگان باشد و به اتخاذ سیاستهای مناسب تر برای جمهوری اسالمی ایرران و ترأمین
اهداف و منافع ملی کمك نماید.

معاونت پژوهشی

مقدمه
به گواهی تاریخ ،ایرانیان در بین ملتهای جهان جزء تأثیرپذیرترین مردمان از سیاست خرارجی خرود
و دیگر بازیگران بینالمللی هستند .کنفرانس تهران ( ،)3318موافقتنامره قروام -سرادچیكف ،پیمران
بغداد ،عهدنامه  3370الجزایر ،تواف کشورهای عربی حاشریه خلریف فرارس بررای تأسریس شرورای
همكاری خلیف فارس ،قطعنامه  ،031موافقتنامههای هستهای تهران و پاریس ،قطعنامههرای شرورای
حكام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و اخیراً نیز موافقتنامه هستهای ژنرو
(در سال  ،)31نمونههایی از تصمیمات سیاست خارجیاند که زندگی چند نسرل از ایرانیران را تحرت
تأثیر قرار داده و به محیط داخلی و پیرامونی آنها شركلدادهانرد .ترأثیر سیاسرت خرارجی برر زنردگی
داخلی ایرانیان به قدری بوده است که بحث بر سر سیاست خارجی تبدیل به یكی از مباحرث جراری
افكار عمومی در ایران شده است .از این رو ،یكری از انتظرارات بردیهی افكرار عمرومی از دانشرجویان،
پژوهشگران و اساتید روابط بینالملل و تا اندازهای علوم سیاسری توانرایی تجزیره و تحلیرل و تبیرین
سیاست خارجی کشورها است .دانشجویان روابط بینالملل نیز قبل از ورود بره دورههرای تحصریالت
تكمیلی در این حوزه مطالعاتی انتظار دارند ،بخش قابل تاملی از سرفصلهرای درسری مرورد مطالعره
ایشان در موضوع سیاست خارجی و روشهای بررسی آن باشد .شگفت آنكه علیرغم ایرن انتظرارات،
بررسی نظری سیاست خارجی و روشهای تحلیل آن نقش بسیار کمرنگی در سرفصلهرای درسری و
محتوای کالسهای آموزشی روابط بینالملل چره در دوره کارشناسری ارشرد و چره در دوره دکترری
دارند.
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این درحالی است که سیاست خرارجی ،عمرلگرایانرهتررین بخرش از مطالعرات و پرژوهشهرای
بینالمللی است که میتواند به طور مستقیم در راستای منافع و نیازهای ملری باشرد .از سروی دیگرر،
دست کم در کشوری مانند ایران که طی سده گذشته بخشری از مهرمتررین مشركالت آن ریشره در
سیاست خارجی خود و دیگران داشته است ،توقع طبیعی آن است که تحلیل سیاست خرارجی جرزء
اولویتهای نظام آموزشی ملی در حوزه روابط بینالملل باشد .البته بریتروجهی بره تحلیرل سیاسرت
خارجی ،سندرمی است که حوزه مطالعاتی روابط بینالملل کرم و بریش در همره دانشرگاههرای دنیرا
دچار آن بوده است ،که به نوبه خود ،عدم تناسب نظریهپردازیهای روابط بینالملل برا دنیرای واقعری
آن را ،که محصول سیاست خارجی دولتهاست ،به دنبال دارد .برای چنردین سرال ،بررسری تحلیرل
سیاست خارجی در متون اصلی روابط بینالملل مورد کم توجهی قرار گرفته برود و جایگراه مسرتقلی
نداشت .گاهی آن را زیر مجموعه دیدگاههای لیبرال و گاهی نیز در کنار واقعگرایی مورد بررسی قررار
میدادند ( .)Houghton, 2007با وجود این ،خأل ادبیات و متون آموزشری در زمینره تحلیرل سیاسرت
خارجی در دانشگاههای ایران ،بسیار شدیدتر و پررنگتر از دانشگاههای غربی است.
گذشته از این نكات آموزشی و عملگرایانه ،از چشمانداز نظری نیز غفلت از سیاست خارجی
منجر به عدم تناسب آن با دنیای واقعی روابط بینالملل میگردد .اگر هدف اصلی رشرته روابرط
بینالملل ،تولید معرفتی برای توصیف ،تبیین و پیشبینری رفترار برازیگران برینالمللری باشرد،
چگونه میتواند بدون توجه به مؤثرترین رفترار دولرت در عرصره برینالمللری (تصرمیمگیرری و
سیاستگذاری خارجی)  ،ره به مقصود ببرد؟ از همین رو ،علیرغم آنكه نظریرات جدیرد مردعی
کاهش نقش دولت در نظم بینالمللی پساوسرتفالیایی هسرتند ،تحلیرل سیاسرت خرارجی طری
سالهای اخیر بار دیگر مورد توجه پژوهشگران غربی روابط بینالملل قرار گرفتره اسرت .حتری
برخی از پژوهشگران از احیای این زیر رشته پس از پایان جنگ سرد سخن گفتهاند (

Hudson

 .)and Vore: 1995به همین دلیل ،شاید بتوان گفت که تحلیل سیاست خارجی طری دهره اول
قرن بیست و یكم رفته رفته تبدیل به یك بحث زنده و جاری در محافل علمی روابط بینالملرل
شده اسرت کره مصرداق آن آثرار نسربت ًا مهرم در ایرن حروزه اسرت (بررای نمونره بنگریرد بره:
.)Kubalkova, 2001; Hudson, 2007; Smith, Hadfield, Dunne, 2008
تحلیل سیاست خارجی ،بررسی اداره و اجرای روابط میان کنشگران مختلف به ویژه دولتهرا
در نظام بینالمللی است .دیپلماسی ،اطالعات ،مذاکرات تجاری و تبادالت فرهنگری نمونرههرایی از
موضوعات مورد بررسی در تحلیل سیاست خرارجی اسرت .بررسری فراینرد تصرمیمگیرری ،محرور
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اساسی تحلیل سیاست خارجی است .بدین ترتیب ،تحلیل سیاست خارجی ارتبراط میران محریط
پیرامونی و داخلی دولتها و نقش عوامل تأثیرگرذار فروملری در ایرن ارتبراط را مطالعره مریکنرد.
تحلیل سیاست خارجی به مثابه یك حوزه مطالعاتی به دلیل تمرکز انحصاری آن بر چگونگی اداره
روابط بین دولتی و همچنین نگرش هنجاری آن ،در چارچوب رشته روابط بینالملل توسعه یافتره
است .درحالی که پژوهشگران روابط بینالملل به دنبال تفسیر ویژگیهای عام نظام بینالمللیانرد،
متخصصان تحلیل سیاست خارجی وظیفه اساسی خود را فهم چگونگی اداره دولت و تصمیمگیری
میدانند .در عین حال ،فعالیت پژوهشگران تحلیل سیاست خارجی هنجاری است؛ چرا که هردف
آنها ،بهبود تصمیمگیری سیاست خارجی است تا بدین وسیله دولتها بتواننرد نترایف و پیامردهای
مطلوبتری از سیاستهای خود به دست بیاورند .بعد هنجاری دیگر در تحلیل سیاسرت خرارجی،
تالش این حوزه مطالعاتی برای افزایش امكان روابط مسالمتآمیز میان دولتها با افزودن بره درک
ما از فرایند سیاستگذاری خارجی است.
براساس دیدگاه دیوید سینگر ،در مطالعه سیاست جهانی پژوهشگران به بررسری پدیردههرای
بینالمللی در یكی از سه سطح تحلیل بینالمللی ،دولتی (ملی) و فردی میپردازنرد .از ایرن میران،
تحلیل سیاست خارجی به طور سنتی ،سطوح تحلیل فرردی و دولتری را کلیردهای درک ماهیرت
نظام بینالملل میداند .همچنین با توجه به آنكه جهانی شدن با تغییر در نظام برینالمللری امكران
روابط فرامرزی غیردولتی را افزایش داده اسرت ،تحلیرل سیاسرت خرارجی نیرز بایرد برا گسرترش
دیدگاههای خود امكان بررسری طیرف گسرتردهای از برازیگران غیردولتری ماننرد فعراالن زیسرت
محیطی و شرکتهای چندملیتی را فراهم آورد .براین اساس ،یكی از بحثهای محوری در تحلیرل
سیاست خارجی ،بحرث «سراختار-کرارگزار» اسرت .هماننرد سرایر شراخههرای علروم اجتمراعی،
پژوهشگران تحلیل سیاست خارجی نیز براساس میزان اهمیت و نقشی که برای عوامل سراختاری
(محدودیتهای ناشی از نظام برینالمللری) یرا کرارگزاری انسرانی (نقرش انتخرابهرای فرردی در
شكلدادن به نظام بینالمللی) در تحلیل سیاست خارجی و محیط تصمیمگیرری قائرلانرد ،بره دو
دسته تقسیم میشوند .البته تمرکز بیشتر پژوهشگران تحلیل سیاست خارجی در مطالعه فراینرد
سیاستگذاری خارجی بر روی کارگزاری انسانی ،نقش تصمیمگیرران و ماهیرت تصرمیمهرا بروده
است .این رویكرد به ویژه پس از دهه  3331و چرخش سازهانگارانره افرزایش نیرز یافتره اسرت .در
واقع ،در بسیاری از ابعاد ،سازهانگاری ارزش نظری زیادی برای تحلیل سیاست خارجی دارد.
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تحلیررل سیاسررت خررارجی اشررتراکات زیررادی بررا دیگررر حرروزههررای مطالعرراتی مرررتبط بررا
سیاستگذاری دارد .بحث بر سر کاربسرت رویكردهرای مختلرف روششرناختی شرامل انتخراب
عقالنی ،روانشناسی و مطالعات سازمانی منجر به توسعه چشرمانردازهای مختلفری در سیاسرت
خارجی شده است .هم چنین برخی از چشماندازهای تحلیل سیاسرت خرارجی ماننرد مطالعرات
دیپلماتیك ،وابستگی قابل توجهی به روش تاریخی دارند.
همان طور که از این چند پاراگراف میتوان دریافت ،تحلیل سیاست خارجی پنجرههای زیادی
برای درک نقش دولت و کنشگران فروملی و غیردولتی در فرایند تصمیمگیری سیاسرت خرارجی
میگشاید .هرچند که منظره هر کدام از این پنجرهها با یكدیگر متفاوت است اما همگی آنها رو بره
سوی پیامد نهایی کشاکش دولتها با یكدیگر یعنی نظام بینالمللی باز میشوند .در واقرع ،تحلیرل
سیاست خارجی پنجرههایی را میگشاید که سایر حوزههای مطالعاتی برای درک روابط بینالملرل
آنها را باز نكردهاند .درحالی که روابط بینالملل بر نقش محدودیتهای ساختاری نظرام برینالملرل
تأکید میکند ،تحلیل سیاست خرارجی برر نقرش اجتنرابناپرذیر کرارگزاری انسرانی در تحروالت
بینالمللی تأکید دارد .به بیان هادسون ،مهمترین نقش تحلیل سیاست خرارجی در نظریره روابرط
بینالملل ،شناسایی نقطه تالقی نظری میان عوامل مادی و معنایی مؤثر بر رفتار دولتی است .ایرن
نقطه تالقی دولت نیست بلكه تصمیمگیران انسانی هستند (.)Hudson, 2005
دانشپژوهی در باب تحلیل سیاست خارجی منجر به برآمدن راهكارهای نوینی بررای ورود بره
جعبه سیاه سیاستگذاری شده است که دست کم طی دهره اخیرر ملمروستررین راه بررای درک
سیاست جهانی به شمار آمده است .امروزه این باور به طور گسترده مورد پذیرش قرارگرفتره اسرت
که بروندادهای سیاست خارجی ،محصول برهمکنش متغیرهای مستقل از سطوح تحلیل متفراوت
شامل عوامل فردی ،سازمانی ،فرهنگی و اجتمراعیانرد .البتره انتقراداتی نیرز بره تحلیرل سیاسرت
خارجی وارد است ایرن انتقرادات شرامل فقردان نظریره کرالن ،ابتنرای بریش از انردازه بره مبرانی
اثباتگرایی ،تقلیلگرا بودن ،و آمریكایی بودن اکثر مطالعات موردی و دادههرای تجربری آن اسرت
(.)Garrison, 2003: 156
این کتاب را میتوان راهنمای مقدماتی برای آشنایی با تحلیل سیاسرت خرارجی بره شرمار
آورد .سیاست خارجی به بیان کریستوفر هیل ،کنش هدفمند در راسرتای توسرعه منرافع اسرت
) .(Hill, 2003: 285مطالعه سیاست خارجی در ادبیات دانشگاهی با اصطالح تحلیل سیاست خرارجی
مطرح میشود و تمرکز آن بر نیات و کنشهای دولت در رابطه با جهان پیرامونی و واکنشهای سرایر
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دولتها در برابر آن است .هدف این کتاب ،تجزیه و تحلیل دقی و جزیی تمرام ابعراد نظرری تحلیرل
سیاست خارجی و یا بررسی سیاست خارجی یك کشور خاص نیسرت ،بلكره تنهرا دلیرل تردوین آن،
معرفی این حوزه مطالعاتی به دانشجویان روابط بینالملرل و ایجراد زمینرهای اولیره جهرت مطالعرات
پیشرفتهتر است .به طور خالصه میتوان گفت که اهداف کتاب شامل موارد زیر است:
 .3معرفی مفاهیم اساسی در تحلیل سیاست خارجی؛
 .8زمینهسازی برای کاربست یافتههای ادبیات تحلیل سیاست خرارجی در مباحرث روابرط
بینالملل؛
 .1ظرفیتسازی برای تحلیل سیاست خارجی کشورها؛
 .1آشنایی دانشجویان با منابع اصلی در ادبیات تحلیل سیاست خارجی؛
تدوین این کتاب در راستای اهداف چهارگانه فوق به انجام رسیده است و گرآوردنردگان آن
انتظار دارند که دانشجویان پس از مطالعه کتاب ،قادر به ارزیابی و تحلیل فرایند تصرمیمگیرری
در سیاست خارجی و بحث درخصوص عوامل و متغیرهای مختلرف مرؤثر برر سیاسرت خرارجی
باشند .البته انتظار میرود که خوانندگان تا حد کمتری امكان مقایسه و ارزیابی سیاست خارجی
کشورها را نیز به دست بیاورند.
کتاب از هفت فصل تشكیل شده است .فصل اول ،مبانی تحلیرل سیاسرت خرارجی اسرت و
هدف آن آشنایی با مفاهیم اساسی ایرن حروزه مطالعراتی مریباشرد .فصرل دوم ،رهیافرتهرا و
مدلهای نظری تحلیل سیاست خارجی را بررسی میکنرد .فصرل سروم ،نظریرههرای سیاسرت
خارجی مبتنی بر نظریات روابط بینالملل را بررسی کرده است که در واقع مكمل فصل قبل بره
شمار میآید .این فصل ،برگردان مقاله ولكر ریتبرگر در سرال  8111برا عنروان «رهیافرتهرای
مطالعه سیاست خارجی الهام گرفته از نظریات روابط بینالملل» میباشد .فصل چهارم ،برگردان
مقاله والری هادسون در سال  8110با عنوان «تحلیل سیاست خارجی :نظریه کنشگر خراص و
بنیادهای روابط بینالملل» میباشد که در یك کالم تحلیل سیاست خارجی را شرالوده و بنیران
شكلگیری روابط بینالملل معرفی میکند .فصل پنجم ،برگردان مقالرهای برا عنروان «سیاسرت
خارجی در رهیافت مقایسهای» است که با توجه به اهمیت مطالعات تطبیقی در تحلیل سیاست
خارجی در کتاب گنجانده شده است .فصل ششم ،ترجمه مقالرهای از یوترا ولردز اسرت کره بره
بررسی انتقادی الگوی نظری کالسیك «سیاستهرای دیروانسراالرانه» برا اسرتفاده از رهیافرت
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سازهانگاری میپردازد .فصل هفتم و پایانی نیز برگردان مقالهی جاکوب گوستاوسرون در زمینره
مطالعه چرایی و چگونگی تغییر و تحول در سیاست خارجی است.
با توجه به آنكه کتاب پیشرو ،مجموعره ای از مطالرب ترألیفی و ترجمرهای اسرت ،الزم بره
توضیح میباشد که مقاالت انگلیسی از میان متونی انتخاب شدهاند که طی سرالهرای اخیرر در
کالسهای درسهای مرتبط با سیاست خارجی در دانشگاه تهرران بره عنروان منبرع مطالعراتی
معرفی گشتهاند .البته نظر به اینكه گردآورندگان کتاب ،به دنبال تدوین متنی برای دانشرجویان
کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند ،مقاالتی برای ترجمه انتخاب گردیده است کره مطالعره و
درک آنها آسان باشد .در عین حال ،با توجه به محدودیت حجم کتاب و تعردد مقراالت و منرابع
مناسب برای ترجمه ،کامالً مشخص است که این مجموعره نمریتوانرد مردعی نماینردگی تمرام
رویكردهای نظری و علمی در تحلیل سیاست خارجی باشرد بلكره تنهرا متنری مقردماتی بررای
مطالعات زمینه ای در این حوزه به شمار میرود .با وجود این ،مقاالت انتخاب شده از سه ویژگی
برخوردارند )3( :مطالعه این مقاالت شناخت عمومی نسبتاً جامعی از چشمانرداز نظرری تحلیرل
سیاست خارجی در اختیار خوانندگان قرار میدهد؛ ( )8منابع مورد اسرتفاده در مقراالت کره در
کتابنامه آمده است ،مجموعهای کامرل از مترون اصرلی تحلیرل سیاسرت خرارجی را در اختیرار
خوانندگان قرار میدهد؛ و ( )1مقاالت ترجمه شده مكمل دو فصل تالیفی کتاب است.
سرانجام اینكه ،انتشار این مجموعه با تمام نواقص و کمبودهایش بدون حمایت و راهنمرایی
معاون محترم پژوهشی پژوهشكده مطالعات راهبردی ،جنراب آقرای دکترر محمرود یرزدانفرام،
ممكن نبود .شاید یكی از دالیل کمبود متون آموزشی فارسی در تحلیل سیاست خرارجی ،عردم
پذیرش انتشار چنین مجموعههایی از سروی موسسرات پژوهشری اسرت .پژوهشركده مطالعرات
راهبردی طی دو دهه اخیر نقش مؤثری را در تولید متون مرتبط برا تحلیرل سیاسرت خرارجی
داشته است (هیل3117 ،؛ کاالهان3117 ،؛ یزدانفام )3138 ،و این بار نیرز در راسرتای همرین
رویكرد ،انتشار این کتاب را به عنوان گامی برای پرکردن خأل پژوهشی در این حروزه مطالعراتی
در دستورکار قرار داد .لذا گردآورندگان کتاب مراتب سپاسگرزاری خرود را از رویكررد علمری و
ایجابی مدیریت پژوهشكده و همكاران علمی و اجرایی آن اعالم میدارند.

