
  

  

  

  هاي بررسی سیاست خارجی دولت

انقالبی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال 

  اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا آفریقا بر
   آبادي الهام رسولی ثانی

  چکیده

خصوص از تونس آغاز شد و به دیگر  در برخی از کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، به که وقایع انقالبی

، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسري پیدا کرد و منجر بـه پیـروزي   کشورها از جمله مصر، یمن

الملل را بـا   در تعدادي از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بین

هاي انقالبی جدید در این کشـورها در جهـت تـأمین     کند که سیاست خارجی دولت این سؤال مواجه می

  و همچنــین وقــایع بیرونــی چگونــه خواهــد بــود؟ در همــین راســتا، هــدف اصــلی مقالــه  منــافع ملــی

بدین منظور، در ایـن  . جیمز روزنا است» پیوستگی«ها بر اساس مدل  بررسی سیاست خارجی این دولت

هاي کالن و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشـورها، بـه    مقاله بعد از شناسایی رهیافت

دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس ایـن مـدل بـه     مدل تلفیق

هاي جدید در  بینی سیاست خارجی دولت این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیش

کند، متغیرهاي حکومتی  گیرنده، نقشی که وي بازي می منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیم

هاي ارزشی عمـده اسـت و در    گیري هاي جدید، جامعه و یا متغیرهاي غیرحکومتی که شامل جهت دولت

هاي جدید با آن  هاي محیطی که این دولت ها و فرصت نهایت، متغیرهاي محیطی یعنی همان محدودیت

  .  شوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم روبرو می

  کلیدي اژگانو

   الملل سیاست خارجی، خاورمیانه، انقالب، روزنامه و نظام بین 

                                       
  الملل دانشگاه تهران آموخته دکتري روابط بین دانش                                                    Email: erasooli@ut.ac.ir   

  15/11/90: تاریخ پذیرش        15/07/90: تاریخ ارسال

 93-111صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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   مقدمه

ــارجی    ــت خ ــناخت سیاس ــی و ش بررس

هــاي انقالبــی جدیــد در برخــی از     دولــت

کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا  یکـی از  

ترین مسائلی است کـه در حـوزه روابـط     مهم

الملــل و سیاســت خــارجی بایــد بــه آن  بــین

در همین راسـتا، هـدف اصـلی    . ته شودپرداخ

مقاله، پرداختن به این مهم با استفاده از یـک  

مـدل پیوسـتگی   (چهارچوب نظـري مناسـب   

منظـور، ابتـدا در دو    بدین. است) جیمز روزنا 

هـاي   مبحث مقدماتی بـه شناسـایی رهیافـت   

ــه و تحلیــل   ــه تجزی ــوط ب کــالن و خــرد مرب

ــل     ــور ک ــه ط ــورها ب ــارجی کش ــت خ سیاس

م و سـپس در مبحـث سـوم، مـدل     پردازی می

تلفیقی دو سطح تحلیل را که نماینده اصـلی  

آن جیمز روزنا است، مورد بررسی قرار داده و 

هـاي   بر اسـاس آن، سیاسـت خـارجی دولـت    

انقالبی موجود در منطقه خاورمیانه و شـمال  

  . کنیم آفریقا را بررسی می

خرد و هاي  مروري بر رهیافت. 1

سـت  تجزیه و تحلیـل سیا کالن 

  خارجی

تــرین   قبــل از بیــان و بررســی مهــم   

ــه و تحلیــل   رهیافــت ــه تجزی ــوط ب هــاي مرب

ها، الزم است با مفهـوم   سیاست خارجی دولت

البتـه بـه   . سیاست خارجی بیشتر آشنا شویم

طـور قطـع، ارائــه تعریفـی واحـد از سیاســت     

به عنوان مثال، در . خارجی کاري دشوار است

وم سیاسی اي مختلف عله ها و دانشنامه کتاب

تعـاریف بسـیار متفـاوت و     ،الملل و روابط بین

گوناگونی از مفهـوم سیاسـت خـارجی وجـود     

  ترین آنهـا   به ارائه مهمدارد، که در این مبحث 

   . پردازیم می

تـرین تعـاریف مربـوط بـه سیاسـت       مهم

  :خارجی

تـــوان  سیاســـت خـــارجی را مـــی .1

ــ  ــراي مجموع ــداماتی تجــویزاتی ب ه اق

مین منـافع  دانست که در راسـتاي تـأ  

ــاگون  ملــی از ســوي بخــش هــاي گون

دولــت یــک کشـــور در رابطــه بـــا    

الملـل   هاي دیگر در صحنه بـین  دولت

  .آید میبه اجرا در 

سیاســت خــارجی عبــارت اســت از  .2

مـرزي کـه از سـوي     هـاي بـرون   اقدام

ــمیم ــور     تص ــه منظ ــور ب ــران کش گی

هـاي بلندمـدت و    دستیابی بـه هـدف  

رینولـدز،  (گیرد  مدت صورت می کوتاه

 ).83ص  ،1380

 استراتژي یـا یـک   ،سیاست خارجی .3

ریـزي شـده    رشته اعمال از پیش طرح

ــدگان حکــومتی  توســط تصــمیم گیرن
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ــه   ــه مقصــود آن دســتیابی ب اســت ک

اهداف معین در چهارچوب منافع ملی 

سیاسـت  . المللی است و در محیط بین

خارجی همچنـین ابتکـار عمـل یـک     

دولت و یا واکنش آن در قبـال کـنش   

ــ ــر دول ــر این تدیگ ــه هاســت و دیگ ک

ــه  ،سیاســت خــارجی در نهایــت دنبال

سیاســت داخلــی هــر کشــوري اســت 

 ).215ص ، 1383علی بابایی، (

مجموعــــه  ،سیاســــت خــــارجی .4

تجویزاتی براي روابط خارجی رسـمی  

الملل  یک بازیگر مستقل در روابط بین

. در راستاي تأمین منـافع ملـی اسـت   

که در هر نظامی سیاسـت  نکته مهم آن

محور اصلی روابـط   ،هر بازیگرخارجی 

 هیـل، (دهـد   خارجی آن را شکل مـی 

 ).23 ، ص1387

سیاست خارجی شامل فراینـدهاي   .5

ــده  ــیار پیچی ــه در آن   بس ــت ک اي اس

ن و نهادهـایی   افرایندها، افراد، کارگزار

سیاست خارجی . صاحب نقش هستند

شامل تنظیم و اجرا و همچنـین خـود   

محصول و نتیجه تصمیمات به شـمار  

رود و راهنمـــایی اســـت بـــراي  مـــی

ــت   ــک دول ــه ی ــداماتی ک در وراي  اق

منظــور پیشــبرد  مرزهـاي خــویش بــه 

ــا ــازیگران  اهــداف خــود در رابطــه ب ب

ــه   ــومتی ب ــومتی و غیرحک ــل  حک عم

 ).231 ، ص1386 قوام،(آورد  می

ست خارجی راهبرد و یا رشـته  سیا .6

وسـیله   شده عمل است کـه بـه   طراحی

 دگان یک دولت در مقابـل گیرن تصمیم

المللـی   ها و واحدهاي بـین  دیگر دولت

ــه ــور ا ب ــال  منظ ــداف مشــخص اعم ه

 . (Plano, Dilton, 1988,p.6)شود  می

کنـد   قوام استدالل مـی  ،در همین رابطه

هاي سیاست خارجی خـود   که هر دولتی داده

کنــد کــه ســرانجام  را در جهتــی تنظــیم مــی

ــادي،   خواســت ــی، اقتص ــاي امنیت ــا و نیازه ه

مـدت و یـا    ، در کوتاهاش سیاسی و یا فرهنگی

وي همچنـین نقـش   . دشـو مین بلندمدت تـأ 

ــکل  ارزش ــا را در ش ــت  ه ــی و جه ــري  ده گی

دانـد و بیـان    سیاست خارجی بسیار مهم مـی 

هـاي سیاسـت    کند که گاهی اوقات هـدف  می

خارجی در چهارچوب یک باور و اعتقاد خاص 

  ).  136ص ، 1386قوام، (د شو تبیین می

ت مفهــوم بــه طــور کلــی، بــراي شــناخ 

سیاست خارجی، تنها شناسایی و آشـنایی بـا   

شـود،   تعاریف گوناگونی که از این مفهوم مـی 

کافی نبوده و یک تحلیلگر سیاست خارجی و 

الملل باید بتواند براي  پرداز روابط بین یا نظریه

هـا در صـحنه    فهم دقیق اعمال و رفتار دولت

الملـل جایگـاه دقیـق ایـن مفهـوم       نظام بـین 

ها و یا سـطوح گونـاگون    در رهیافتنظري را 
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مفهومی مـورد شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل     

ــد ــرار ده ــر  . ق ــروري ب ــه، م ــین زمین در هم

تاریخچه مطالعات سیاست خارجی حـاکی از  

هـاي سیاسـت    تـوان نظریـه   آن است کـه مـی  

خارجی را در سه رهیافت متدولوژیک کـالن،  

بـا بـروز   در واقع، . برد تقسیم کرد خرد و میان

 1960و  1950هـاي  ر دهـه ب رفتـاري د انقال

لملل در نتیجه یـک شـکاف   ا رشته روابط بین

ــه دو بخــش کــامالً متمــایز  درون رشــته اي ب

الملل و تجزیه و تحلیل سیاسـت   سیاست بین

شد، که  هایی متمایز تقسیم با هویت  خارجی

بنـدي دولـت قـرار     البته در مرکز این تقسـیم 

 ،جیتجزیه و تحلیل سیاسـت خـار  در . داشت

جعبه « هاي درونی آن به عنوان یک بر ویژگی

ــیاه ــی» س ــاه م ــت را   نگ ــار دول ــا رفت ــود ت ش

وسـیله توضـیح دهـد؛ در حـالی کـه در       بدین

، بـه روابـط آن بـا دیگـر     الملـل  سیاسـت بـین  

ــت ــه    دول ــل از آن توج ــامالت حاص ــا و تع ه

بتواند صفات سیسـتم را   در نهایتد تا وش می

-Kubalkova, 2001, pp.79) توضـیح دهـد  

81).  

 بنابراین همراه با انقالب رفتاري بود کـه 

اي جدا  رشته سیاست خارجی به عنوان رشته

شکل گرفت و یـک فضـاي    الملل از روابط بین

 .گرا بر آن حـاکم شـد   گرا و علم خردگرا، کمی

ــته  ــن رش ــت   ،در ای ــل سیاس ــه و تحلی تجزی

ی بــه عنــوان فراینــدي پیچیــده و    خــارج

هـم شـامل    شـود کـه   اي تعریف مـی  چندالیه

هـا در روابـط خـود بـا      که دولتاهدافی است 

کننـد و هـم شـامل     ها دنبال مـی  دیگر دولت

 ، صـص 1382 ،هادیان(وسائل رسیدن به آنها 

51-49 .(  

بعد از بیان این مقدمه کوتاه، به بررسـی  

از بــه عنــوان یکــی  ،نظریــه ســاختاري والتــز

به  نظریات مهم در حوزه سیاست و دیدگاه او

  ی پرداختـــه و ســــپس سیاســـت خــــارج 

هاي خـرد در حـوزه تجزیـه و تحلیـل      دیدگاه

سیاست خـارجی را مـورد بررسـی قـرار مـی      

   .دهیم

گونه که بیان  نهما :رهیافت کالن. 1-1

الملل اشاره  شد، این رهیافت به کل نظام بین

دارد و نویسندگانی که در این سطح از تحلیل 

هـاي   گیرنـد، بـر مفـاهیم و مفروضـه     قرار می

اعی و کلی توجه بسیاري داشته و بر تأثیر انتز

ها  الملل بر سیاست خارجی دولت ساختار بین

در این رهیافت، کشـورها بـه   . کنند تأکید می

ــین   ــام ب ــلی نظ ــوان کنشــگران اص ــل  عن المل

شـوند کـه    هاي بیلیارد تلقی می همچون توپ

ماهیت درونی آنها یکسان محسوب شده و بر 

بیلیـارد   چگونگی چرخش آنهـا بـر روي میـز   

 . الملل تأثیري ندارد بین

اي کـه در ایـن رهیافـت     نظریهترین  مهم

گیرد، نظریـه سـاختاري کنـت والتـز      قرار می

 الملل  نظریه سیاست بینکتاب والتز در . است

گرایی ساختاري خـود   به تشریح واقع) 1979(

ــه ایــن معنــا کــه پــردازد؛ مــی بــه تبیینــی  ب

. زنـد  یالملل دست م ساختاري از سیاست بین

در  دکـه علـل جنـگ را بایـ    و با اشاره بـه این ا
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به طورکل توجه خود را از سطح نظام جست، 

بـه  . کنـد  ها دور میها و عوامل درونی آن دولت

ــه نظــر وي ــق جامع ــذیري  ، ســاختار از طری پ

ــث   ــا باعـ ــان آنهـ ــت میـ ــگران و رقابـ کنشـ

شــان در طــول زمــان  هــاي رفتــاري مشــابهت

تقل از تیـب، سـاختار مسـ   بـدین تر . شـود  می

 ،هــاخصوصـیات واحــدها و تعــامالت میــان آن 

در واقـع، والتـز بـا    .  کند را تعیین می هارفتار

توانـد   ، نمـی دهـد  قدرتی که بـه سـاختار مـی   

هــا  هــا را در سیاســت خــارجی دولــت تفــاوت

از  شـباهت را   نـوعی  ،تبیین کرده و در مقابل

ــی    ــان م ــا بی ــارجی آنه ــت خ دارد   در سیاس

)Griffits, 1999, pp.54-58(.   

اي سـاختاري بـه   هـ ، متغیردر نظریه وي

عنوان عوامل محدودکننده اعمال دولتمـردان  

هستند و گیرندگان سیاست خارجی  و تصمیم

دستور کـار و مـورد توجـه ایـن     در  دبای آنچه 

جی گیرندگان در فرایند سیاسـت خـار   تصمیم

هاست، چرا  باشد، توجه به قدرت نسبی دولت

ند باعث حذف توا یاین امر مکه عدم توجه به 

هـاي   الملل و یا شکست یک دولت از نظام بین

پی وي در زمینه سیاست خارجی شـود  در پی

)Lake, 1989, pp.466-467 .(  

چنین در نظریه خود، قـدرت را  والتز هم

دانـد و   اي براي رسیدن به امنیـت مـی   وسیله

معتقد است که با توجه به معماي امنیتی که 

ملل وجود دارد، همـه  ال ندر نظام آنارشیک بی

 ندهسـت ها به دنبال کاالي نایاب امنیت  دولت

اصلی سیاست خـارجی   هدف ،بدین ترتیب و

اسـت  امنیـت بـراي بقـا     ،هـا  براي همه دولت

)Griffiths, 2007, p.13.(  دم عـ  ،به طور کـل

گیـري   توجه این نظریـه بـه چگـونگی شـکل    

گـرا   ها از یک سو و مادي هویت و منافع دولت

ــرا  ــر و جبرگ ــودن آن از ســوي دیگ ــث  ،ب باع

نظریه جامع سیاسـت   ناتوانی آن در ارائه یک

گیـري ترجیحـات    خارجی و چگـونگی شـکل  

-Kowert, 1997, pp.45) شده اسـت  ها دولت

49).  

برخالف رهیافـت  :  رهیافت خرد. 2-1

کـالن نســبت بــه تجزیـه و تحلیــل سیاســت   

ارجی، نویسندگان ایـن رهیافـت بـر تـأثیر     خ

سیاسـت   ر رفتـار و شـورها د ساختار داخلی ک

به اعتقاد ایـن دسـته   . کنند خارجی تأکید می

تفاوت در رفتار کشورها حـاکی   ،از تحلیلگران

در همــین . از اهمیـت ســاختار داخلـی اســت  

در مطالعات تجزیه و تحلیـل سیاسـت    ،زمینه

خارجی  با تولید معرفت در دو حـوزه نظـري   

  : روبرو هستیم

منـابع   )گیـري، ب  نظریات تصـمیم  )الف

 . بستر سیاست خارجیو داخلی 

گیري؛ تکوین و  در حوزه نظریات تصمیم

گیري سیاسـت خـارجی در سـه سـطح      شکل

هـاي   گیرنده و سیاسـت  هاي تصمیم فرد، گروه

 و و در حـوزه نظریـات منـابع    ،سـاالرانه  دیوان

و آقـاي   بستر سیاست خارجی، نظریات خـانم 

اســپروت در مــورد محــیط و تــأثیرات آن بــر 
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یاست خـارجی، مـورد   گیري س گی شکلچگون

ــرار مــی ــد بررســی ق  ,Bilgin, 2008) گیرن

pp.227-228).  

 

 گیري نظریات تصمیم - )1(جدول شماره 

 

بررسی منابع داخلی  -) 2(شماره  جدول

  سیاست خارجی

  

» پیوستگی جیمز روزنا«مدل . 2

مدل ترکیب دو سـطح  به عنوان 

   تحلیل سیاست خارجی

بـه طــور کـل، تحلیلگرانــی کـه در ایــن    

گیرند، براي تجزیـه و   سطح از تحلیل قرار می

هــاي نظــام  تحلیــل سیاســت خــارجی دولــت

الملل از هر دو سطح تحلیل خرد و کـالن   بین

استفاده کرده و به دنبـال پلـی بـراي ارتبـاط     

دنبـال  در واقع، به . میان این دو سطح هستند

مباحث متدولوژیک و ارزیابی تجربـی کـارایی   

هر یک از دو رهیافت نام برده شده در مقالـه،  

هـا و   توجـه بـه نقـش باورهـا، برداشـت      :فرد) الف

گیرنده  از محـیط   ها توسط فرد تصمیم برداشت سوء

گیــري و همچنــین تمرکــز بــر  در فراینــد تصــمیم

ــت ــاي ر رهیاف ــل   وانه ــه و تحی ــانه در تجزی شناس

جـرویس و شـاپیرو از   . هـا  سیاست خـارجی دولـت  

هاي خود از ایـن   جمله افرادي هستند که در تحلیل

 jervis: بنگریـد بـه  (کنند  سطح تحلیل استفاده می

   ).Shapiro 1973و یا  2006

گیرندگان سیاست خارجی  توجه تصمیم :گروه) ب

ت خـارجی و  گیرنده در سیاسـ  هاي تصمیم به گروه

هــا و  همچنــین توجــه بــه عوامــل ایجــاد شکســت

ــد   هــاي تصــمیم موفقیــت هــاي گروهــی در فراین

جنیس از جمله افرادي است کـه در  . گیري تصمیم

: بنگریـد بـه  ( این سطح از تحلیل کار کـرده اسـت   

Janis 1972  .(  

ــوان :ج ــت دیـ ــاالرانه سیاسـ ــه  :سـ توجـ

گیرندگان سیاست خـارجی بـه نقشـی کـه      تصمیم

خصـوص در   هـا، بـه   گیـري  ها در تصمیم راسیبوروک

اجرایـی کـردن آنهــا دارنـد و همچنــین توجـه بــه     

ــدودیت ــه  مح اي و عملــی موجــود در   هــاي روی

آلیسـون و  . گیرنـده  بوروکراتیک تصمیمي ها سازمان

هالپرین از جمله افرادي هستند که در این سطح از 

  ).Allison and Halprein 1972(اند  تحلیل کار کرده

   

  :به) FPM(گیرندگان سیاست خارجی توجه تصمیم

گیـري   عوامل محیطی به عنوان بستر تکوین و شکل: الف

  خارجی؛سیاست 

مقدورات و محـذورات موجـود در محـیط داخلـی و     : ب

  بیرونی؛

ـاذ   : ج ــب در اتخـ ــی مناس ــه محیط ــک نظری ــتن ی داش

  هاي سیاست خارجی؛ تصمیم

شناختی و محیط عملیاتی در  تطابق میان محیط روان: د

  ها؛ گیري فرایند تصمیم

نظریه خانم و آقاي اسپروت را با تمرکزي که بـر عوامـل    

ــ  ــی ک ــی و نقش ــی محیط ــل م ــن عوام ــد در  ه ای توانن

تـوان در   گیري سیاست خارجی داشته باشند، می تصمیم

  ).Sprout,1965(ها جاي داد   این دسته از تحلیل
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ــه  ــل ده ــه   1960از اوائ ــت ارائ ــدامات جه اق

رهیافت سومی کـه بتوانـد دو سـطح تحلیـل     

کالن و خرد را به هم اتصال دهـد، آغـاز شـد    

  ). 304 ، ص1381 ،زاده سیف(

او بـا   .یکی از این افراد، جیمز روزنـا بـود  

خـود و  » نظریه سیاسـت خـارجی   پیش«ارائه 

» پیوستگی سیاست خـارجی «همچنین مدل 

زمینه را براي اتصال دو سطح تحلیل خـرد و  

در همـین راسـتا، جیمـز    . کالن فـراهم کـرد  

روزنا در سطح خرد به چهار عامـل شخصـیت   

گیرنـدگان، نقـش، حکومـت و     فردي تصـمیم 

امل، عوامل اجتماعی توجه داشت و به این عو

 المللی را نیز اضافه کرد عامل مهم محیط بین

(Rosenau, 1971, p.98).  

 منحصـر بـه فـرد    خصوصیات :فرد .1

و نخبگان، از عوامـل   گیرندگان تصمیم

گیري  شکل تأثیرگذار بر چگونگی مهم

گیــري سیاســت خــارجی     و جهــت 

الملـل   هـا در عرصـه نظـام بـین     دولت

هـاي   این متغیـر، تمـامی جنبـه   . است

ــمیم ــی ارزش گی تص ــدگان یعن ــا،  رن ه

استعدادها و تجربیات پیشـین آنهـا را   

ــی ــامل م ــود ش ــه. ش ــه   جنب ــایی ک ه

ــه ــا   گزین ــاي سیاســت خــارجی و ی ه

گیرنـدگان   رفتارش را از دیگر تصـمیم 

 .کند متمایز می

مجموعـه دوم از متغیرهـاي   : نقش .2

خـارجی از نقشـی کـه     رفتارمربوط به 

کنـد، ناشـی    گیرنده اشغال می تصمیم

کـه البتـه تـأثیر ایـن عامـل      شود؛  می

ــیات    ــرفتن خصوص ــر گ ــدون در نظ ب

کننـدگان نقـش در    اشـغال  شخصیتی

 . شود نظرگرفته می

ــومتی .3 ــاي حکـ ــه   :متغیرهـ بـ

هایی از ساختار حکـومتی اشـاره    جنبه

هاي سیاست خارجی را  دارد که گزینه

مقدور و یا محدود کرده و به طور کل 

 . گذارند بر آنها تأثیر می

بــه آن دســته از  :متغیــر جامعــه .4

هاي غیرحکومتی یک جامعه که  جنبه

ــأثیر     ــارجی ت ــت خ ــار سیاس ــر رفت ب

در ایـن زمینـه،   . گذارد، اشاره دارد می

هـاي ارزشـی    گیـري  توان به جهت می

عمده یک جامعه اشـاره کـرد کـه در    

هاي سیاسـت خـارجی    محتواي آرمان

 . آن مشارکت دارند

ــا  .5 ــی و یـ متغیرهـــاي محیطـ

قــات و شــامل اتفا :المللــی بــین

هاي محیطی  ها و مقدوریت محدودیت

المللی است که در خارج از یـک   بین و

ــی  ــت رخ مـ ــه و دولـ ــد و  جامعـ دهـ

ها و  هاي سیاست خارجی دولت گزینه



ت
دول

ی 
ج

ار
خ

ت 
س

یا
 س

ی
س

رر
ب

 
نه

یا
رم

او
خ

ه 
طق

من
ر 

 د
ید

جد
ی 

الب
نق

ي ا
ها

 ...
  

 

 

100  

گیرندگان آنها را محـدود و یـا    تصمیم

 ,Rosenau, 1971) کنـد  مشروط مـی 

pp.108-109). 

روزنا سعی داشـت در ایـن مـدل میـزان     

امـل داخلـی و عامـل    نفوذ هر یـک از ایـن عو  

گیـري و اجـراي    المللی را در شکل محیط بین

سیاست خارجی مورد ارزیابی قرار دهـد و در  

واقع، نوعی تبیین علی را در سیاست خارجی 

در همــین زمینــه، وي بیــان    . فــراهم آورد 

فــرد، نقــش، (کنــد کــه عوامــل داخلــی  مــی

و همچنین عامـل محـیط   ) حکومت و اجتماع

اي هستند و  رهاي واسطهالمللی خود متغی بین

ــادي ســاختار سیاســی،   ــابعی از عوامــل بنی ت

اقتصادي و اجتماعی کشورها و نـوع سیاسـت   

  . شوند آنها محسوب می

ایــن عوامــل بنیــادي بــه طــور مشــروح  

  : عبارتند از

کشورها، کـه از ایـن    قدرت سیاسی .1

توان به دو دسـته   لحاظ کشورها را می

هـاي بـزرگ و کوچـک تقسـیم      قدرت

  . کرد

که کشـورها را بـه    درت اقتصاديق .2

دو دسته کشورهاي به لحاظ اقتصادي 

پیشــرفته و کشــورهاي بــه لحــاظ    

 .کند اقتصادي عقب افتاده تقسیم می

ماهیت باز و یا بسته بودن سـاختار   .3

دهنده وجـود و یـا    که نشان اجتماعی

وجــود تغییــر خودکــار نخبگــان  عــدم

جامعه در سـطوح مختلـف مـدیریتی    

 . است

ناپــذیري  و یــا رخنــه پــذیري رخنــه .4

به این معنا کـه اگـر   . ساختار فرهنگی

اي به جریان دریافت اطالعـات   جامعه

العمـل مثبـت نشــان    از بیـرون عکـس  

ــه ــن  دهــد، جامع ــر ای ــاز و در غی اي ب

اي بسـته بـه حسـاب     صورت، جامعـه 

 . آید می

 هـــاي موضـــوعی مختلـــف حــوزه  .5

(Rosenau, 1971, pp.110). 

  )3(جدول شماره 

  کشور کوچک  ور بزرگکش  نوع قدرت

اد
ص

قت
ع ا

نو
  

اقتصاد پیشرفته             

  افتاده اقتصاد عقب

  اقتصاد پیشرفته

  افتاده اقتصاد عقب

عه
ام

 ج
وع

ن
  

  ج باز

  ج بسته

  ج باز

  ج بسته

  ج باز

  ج بسته

  ج باز

  ج بسته

گ
هن

فر
ع 

نو
  

  فرهنگی.پ.ر

  فرهنگی.ناپ.ر

  فرهنگی.پ.ر

  فرهنگی.ناپ.ر

  فرهنگی.پ.ر

  فرهنگی.ناپ.ر

  فرهنگی.پ.ر

  فرهنگی.ناپ.ر

  رسوخ پذیري فرهنگی: فرهنگی.پ.ر  

  رسوخ ناپذیري فرهنگی: فرهنگی.رناپ  
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بنابراین به نظر روزنا، هـر چـه از سـمت    

راست جدول به سوي سمت چـپ آن، یعنـی   

از قدرت بزرگ، با اقتصاد پیشرفته، جامعه باز 

پذیر به سوي قدرت کوچـک،   و فرهنگ رسوخ

جامعـه بسـته و فرهنـگ     با اقتصـاد کوچـک،  

گـراي   رویم، از نقش عام ناپذیر پیش می رسوخ

هـاي   نهادین کاسته شده و به تـأثیر جبریـت  

هـاي فـردي افـزوده     محیطی و یا خودکامگی

 ,Rosenau, Davis and East, 1972) شود می

p.146).  

تأثیر متغیرهاي دخیل « -) 4(جدول شماره 

  »نظریه سیاست خارجی روزنا در مدل پیش

  یافته  کشور بزگ توسعه

به لحاظ اجتماعی باز و 

  پذیر فرهنگی رخنه

  افتاده  کشور کوچک عقب

به لحاظ اجتماعی بسته و 

  ناپذیر فرهنگی رخنه

  فرد  نقش

  الملل نظام بین  جامعه

  نقش  حکومت

  حکومت  الملل  نظام بین

  جامعه  فرد

: نمونه چنین کشوري

  ایاالت متحده آمریکا

  غنا: نمونه چنین کشوري

یکی دیگر از مباحث جدي که روزنـا در  

تحلیل سیاست خارجی در مـدل پیشـنهادي   

دهد، بحث چگونگی انطباق هـر   خود ارائه می

کنشگر دولتی در مواجهه با محیط بیرونـی و  

 ،در همین زمینه. تقاضاهاي ناشی از آن است

سیاسـت خـارجی فراینـدي     ،از دیدگاه روزنـا 

یـک  : شـود  ه از دو بخش تشـکیل مـی  است ک

هـایی اسـت کـه بـه طــور      قسـمت آن ورودي 

عامدانــه و یــا غیرعامدانــه بــه شــکل تقاضــا،  

مخالفت و یا حمایت از سوي محـیط بیرونـی   

. شود گیري یک کشور می وارد دستگاه تصمیم

الملل و  تواند جامعه بین این محیط بیرونی می

نهادهاي آن و یا یک جامعـه سیاسـی خـاص    

ــ  ارجی نیــز باشــد و قســمت دوم سیاســت خ

ــمیمات و  بر ــا همــــان تصــ ونــــدادها و یــ

بـال  هایی است که یک دولت در ق گیري جهت

ــی  ــروز مـ ــود بـ ــدادها از خـ ــد  آن درونـ دهـ

)Rosenau, 1971, pp.121-122.(  

روزنا معتقد است با ورود این درونـدادها  

گیـري یـک دولـت، رفتـار      به دستگاه تصمیم

سیاست خارجی آن جنبه واکنشـی بـه خـود    

 ن خود حاکی از رفتار خارجی آنگرفته که ای

گویی به یک تقاضـاي بیرونـی   بازیگر در پاسخ

تواند سازگار و یـا   میاین رفتار واکنشی . است

در صـورت سـازگار   . ناسازگار با محیط باشـد 

بودن رفتـار خـارجی یـک دولـت بـا محـیط       

توان گفت که آن دولت با محـیط   ، میبیرونی

  خـود ایـن انطبـاق     و خود منطبق شده اسـت 

تواند یا از روي میل و رضایت و یـا از روي   می

 ,Rosenau, 1971(نارضـایتی و اجبـار باشـد    

pp.134-36(دولت بـه   ،، که در هر دو صورت

ــا   ــود را ب ــا محــیط روي آورده و خ ــاق ب انطب

بـه   .تقاضاهاي محیطی سـازگار کـرده اسـت   
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ها به منظـور   عبارت دیگر، از نظر روزنا، دولت

ابله بـا محـیط بـه    حفظ و صیانت خود در مق

ــه اقـــدامات     اقـــدامات گونـــاگون از جملـ

تـرین   آورنـد، کـه مهـم    گرایانه روي می انطباق

ــد از  ــات عبارتنــ ــن انطباقــ ــاق : ایــ انطبــ

ــایت ــه رض ــان 1مندان ــاق طغی ــه و انطب  2گرایان

  . المللی ها در مواجهه با محیط بین دولت

گونــه کــه بیــان شــد، در انطبــاق  همــان

چـون بـا خطـر    مندانه، واحد تحلیلـی   رضایت

مندانـه تـن بـه     داخلی مواجه نیست، رضـایت 

گرایانـه، از   دهد و در انطباق طغیان انطباق می

آنجایی که در یک واحـد تحلیلـی تقاضـاهاي    

یابنـد،   داخلی بر تقاضاهاي خارجی تقدم مـی 

اش را تنهـا   گرایانـه  این واحد، اقدامات انطبـاق 

ــام     ــروري نظ ــاختارهاي ض ــظ س ــرف حف ص

توانـد بـه انطبـاق بـا      ان نمیگرداند و چند می

  . محیط خود بپردازد

تـرین نکـات مـدل     بعد از آشنایی با مهم

پیشـنهادي جیمـز روزنــا در زمینـه تجزیــه و    

هـا در عرصـه    تحلیل سیاست خـارجی دولـت  

ــین ــل، در مبحــث بعــدي ســعی   نظــام ب المل

خواهیم کرد تـا از ایـن مـدل بـراي تجزیـه و      

 هـاي انقالبـی   تحلیل سیاست خـارجی دولـت  

موجـــود در خاورمیانـــه و شـــمال آفریقـــا و 

                                       
1. Acquiescent Adaption   
2. Interansingent Adoption  

بینی این سیاست در آینده بـر   همچنین پیش

  . اساس سناریوهاي مختلف بپردازیم

روزنــا و » پیوســتگی«مــدل . 3

هــاي  سیاســت خــارجی دولــت

  انقالبی خاورمیانه و شمال آفریقا 

) کشـور تـونس  (تحوالت انقالبـی کـه از   

آغـاز شـد و بــه دیگـر کشـورهاي خاورمیانــه     

چون لیبی، مصـر، بحـرین، یمـن و اردن و    هم

ــه و    ــر تجزی ــرد، ه ــرایت ک ــوریه س ــی س حت

تحلیلگـر سیاسـت خـارجی را بـا ایـن ســؤال      

سازد که نوع سیاست خـارجی کـه    مواجه می

هـاي جدیـد انقالبـی در مواجـه بـا       این دولت

محیط بیرونی اتخاذ خواهند کرد، چه خواهـد  

  بود؟

هاي علمـی   شرط از آنجا که یکی از پیش

پـردازي و   ودن و دقیق بودن هر نـوع نظریـه  ب

تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، داشتن یـک  

چهارچوب نظري خاص اسـت، بنـابراین الزم   

است بـراي بیـان هرگونـه تحلیلـی در مـورد      

سیاســت گذشــته ایــن کشــورها و همچنــین 

سیاست احتمـالی کـه آنهـا در آینـده اتخـاذ      

خواهند کرد، از یک چهارچوب نظري مناسب 

گونـه کـه در ابتـداي     اده کنیم؛ که هماناستف

مقاله نیز به آن اشاره شد، ما در ایـن نوشـتار   

سعی خواهیم کرد از مـدل پیشـنهادي روزنـا    
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ــن   در تجزیــه و تحلیــل سیاســت خــارجی ای

  . ها استفاده کنیم دولت

بنــدي مــدل    بــر اســاس جــدول رده  

تـر بـه آن    ، که پـیش »پیوستگی جیمز روزنا«

شــورها در زمــره  پــرداختیم، اکثــر ایــن ک  

نیافتـه بـا جامعـه     کشورهاي کوچـک توسـعه  

زیـرا  . ناپذیر فرهنگی قرار دارنـد  بسته و رسوخ

گیـري سیاسـت خـارجی     در چگونگی و جهت

آنها به ترتیـب عـواملی از جملـه فـرد، نظـام      

الملل، نقش، حکومت و در پایـان، جامعـه    بین

  . نقش داشته دارد

تک این کشورها نیـز   مطالعه موردي تک

ــت م ــئله اس ــین مس ــد هم ــن . ؤی ــر ای در اکث

کشــورها، مــا بــا حکومــت افــراد خودکامــه و  

اقتدارطلبی روبرو بودیم که چندین سـال بـر   

گیـري   کشورشان حکومت کـرده و در جهـت  

سیاست خـارجی کشـور، قبـل از همـه چیـز      

شــان،  ذهنــی 4، فراینــدهاي شـناختی 3باورهـا 

شان و برداشـت آنهـا از    هاي شخصیتی ویژگی

خلی و بیرونی تأثیرگذار بـوده اسـت   محیط دا

Waast,2010,p.188).(   

هــا و  در مرحلــه دوم، عامــل محــدودیت

تـوان بـه عنـوان     هاي محیطی را می مقدوریت

اثرگذارترین عامل بـر سیاسـت خـارجی ایـن     

چراکه این کشـورها بـه   . کشورها قلمداد کرد

                                       
3. Belief  
4. Cognitive Process  

دلیل بحران مشـروعیت داخلـی و بـه عنـوان     

هـا   شدت بر حمایت بهیک بازیگر عقالنی باید 

هاي محیطی تکیه داشـته و ضـرورتاً    و تشویق

ها و تقاضاهاي ناشی از این محـیط   محدودیت

  ).Waast,2010,p.190(پذیرفتند  را هم می

در مرحلـــه ســـوم، نقشـــی کـــه ایـــن 

گیرندگان به عنوان فـرد شـماره یـک     تصمیم

داري و رئیس حکومـت، بـدون هـیچ     حکومت

البتـه  . کردنـد  محدودیت قـانونی اشـغال مـی   

هـاي شخصـی آنهـا،     بدون توجـه بـه گـرایش   

ــل در تصــمیم  ــذارترین عام ــري اثرگ ــاي  گی ه

سیاست خارجی، در مرحله بعد، نوع حکومت 

کـه داراي مـاهیتی کـامالً    استبداي و مطلقـه  

موروثی بوده است، بـه   -سلطنتی و خانوادگی

کننـده و   همراه فقـدان هرگونـه نهـاد نظـارت    

آخـرین  . محدودکننده تأثیرگذار  بـوده اسـت  

گیـري   دهی و جهـت  عامل تأثیرگذار در شکل

ها، افکار عمـومی و   سیاست خارجی این دولت

  . هاي ارزشی عمده است گیري جهت

ــی  ــر م ــه نظ ــ ب ــدل  رس ــاس م ــر اس د ب

ــا« ــل »پیوســتگی روزن ــب عوام ، همــین ترتی

ــن    ــارجی ایـ ــت خـ ــر سیاسـ ــذار بـ   تأثیرگـ

تـرین   هاي انقالبی را ـ کـه فـرد را مهـم     دولت

گیري  عامل و جامعه را آخرین عامل در جهت

ــرار داده   ــونگی آن ق ــارجی و چگ سیاســت خ
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تـرین عامـل وقـوع ایـن      اسـت ـ بتـوان مهـم    

  . کردحرکات انقالبی و اعتراضی بیان 

تـوان از   از این منظر، به عنوان مثال، می

نقــش کمرنــگ و یــا بــدون رنــگ جامعــه در 

هاي سیاست خارجی  گیري تصمیمات و جهت

ها نام برد که باعث شده اکثـر ایـن    این دولت

ــري،   جنـــبش ــد رهبـ ــاي اعتراضـــی فاقـ هـ

دهی و یا ایدئولوژي مشخصـی باشـند    سازمان

 هـاي اجتمـاعی و وسـائل    که از طریق شـبکه 

  ارتبـــاط جمعـــی رشـــد و گســـترش پیـــدا 

 ). El.Mahdi, 2009, p.1011(اند  کرده

ــه در     ــایی ک ــه از آنج ــر آنک ــه دیگ نکت

ها بعـد   گیري سیاست خارجی این دولت شکل

از فرد، عامل محیطی بیشترین تأثیر را داشته 

ــته   ــی از خواس ــت، یک ــر ایــن    اس ــاي اکث ه

ــبش ــتگی    جنــ ــی، وابســ ــاي اعتراضــ هــ

المللـی   یرونی و بینشان به محیط ب کشورهاي

العملی و نه ابتکـاري سیاسـت    و پویش عکس

ایـن    ).Kull,2007(هاست  خارجی این دولت

هـایی از   ها، همچنین خواهان حکومت جنبش

ساالرانه و دموکراتیک هستند تـا   جنس مردم

این مؤلفه بتوانـد بـه عنـوان یکـی از عوامـل      

هاي آینده  تأثیرگذار بر سیاست خارجی دولت

  .نقش جامعه را افزایش و ارتقا دهد خوبی به

در نهایت اگر بخـواهیم آینـده سیاسـت    

ــر اســاس مــدل  خــارجی ایــن دولــت هــا را ب

مــورد » پیوســتگی سیاســت خــارجی روزنــا«

ــل و     ــه عوام ــد ب ــیم، بای ــرار ده ــایی ق شناس

  :متغیرهاي زیر توجه کنیم

توانـد در   اولین عاملی که مـی  :فرد .1

گیـري سیاسـت    گیـري و جهـت   شکل

هـا در آینـده نقـش     این دولتخارجی 

داشته باشـد، خصوصـیت شـناختی و    

ــراد  رفتـــــاري فـــــرد و یـــــا افـــ

اي اسـت کـه در آینـده     گیرنده تصمیم

ــت  ــام حکومـ ــت  زمـ داري را در دسـ

شناسایی اینکه چـه کسـی   . گیرند می

ــدهاي   ــا، فراین ــق، باوره ــا چــه عالی ب

شــناختی و درك از محــیط داخلــی و 

ــلی   ــرد اصـ ــوان فـ ــه عنـ بیرونـــی بـ

یرنده در دولت جدید بر سـر  گ تصمیم

آیـد، از نکـاتی اسـت کـه هـر       کار می

تجزیه و تحلیلگر سیاست خارجی باید 

بینـی سیاسـت    براي شناسایی و پیش

خارجی این کشورها در سطح خرد به 

بــه عنــوان مثــال، در . آن توجـه کنــد 

کشوري چون مصر که شـاهد تحـول   

انقالبی بوده است، برداشت فردي کـه  

ین و یــا جنــبش  المســلم  از اخــوان

گـري اسـت، بسـیار متفـاوت از      سلفی

برداشت یک نظامی ارتشی و یـا یـک   

دمــوکرات انقالبــی اســت کــه صــبغه 
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اسالمی نـدارد و بـیش از هرچیـز بـه     

ــد    ــر پایبن ــی در مص ــود دموکراس وج

ــت ــه   . اس ــالی ک ــه، در ح ــراي نمون ب

اي  ها مذاکره با آمریکا را گزینه اخوانی

، داننـد  در دسترس و قابـل قبـول مـی   

ــلفی ــی از   سـ ــا برخـ ــاط بـ ــا ارتبـ هـ

تـر از گزینـه    هـا را مطلـوب   عربستانی

ــا غــرب ارزیــابی مــی  کننــد  ارتبــاط ب

   ).2 ، ص1390،شریعتی دهقان(

این اختالفات ادراکی در دیگر کشورهاي 

انقالبی مورد بحـث در ایـن مقالـه نیـز قابـل      

-Anderson, 1996, pp.64) مشـاهده اسـت  

یبـی کـه در   به عنوان مثال، در کشـور ل . (65

حال حاضر شـوراي انتقـالی زمـام امـور را در     

ــتی   ــی و برداش ــات ادراک دســت دارد، اختالف

ــی   ــلی یعنـ ــان دو جریـــان اصـ مهمـــی میـ

نسبت به محیط »  ها لیبرال«و » گراها اسالم«

داخلی و بیرونی، چگونگی انطبـاق بـا محـیط    

المللی و تعامل با کشورهاي غربـی وجـود    بین

   ).1ص ، 1390  ،زاده زیاد(دارد 

گروهـی،   هـاي میـان   اگر به ایـن تفـاوت  

گروهی را نیـز اضـافه کنـیم،     هاي درون تفاوت

چراکـه در میـان   . شـود  مشکل صدچندان می

هــاي ادراکــی و  اعضـاي هرگــروه نیــز تفــاوت 

برداشتی قابـل تـوجهی وجـود دارد کـه نـوع      

هـاي آنهـا را نسـبت بـه محـیط       گیـري  موضع

. کنـد  اطراف و موضوعات مختلف متفاوت مـی 

به عنوان مثـال، جنـبش سـلفیه در کشـوري     

هـاي بسـیار    همچون مصر، خـود بـه گـرایش   

شود کـه روي کـار آمـدن     متفاوتی تقسیم می

هـا، سیاسـت    فردي از هر کدام از این گرایش

خارجی متفـاوتی را نسـبت بـه دیگـري رقـم      

ــد مــی ــثالً برداشــت فــردي از جماعــت  . زن م

م هـاي مهـ   اسالمی، به عنوان یکی از گـرایش 

سلفی که معتقد به مبارزه مسلحانه هسـتند،  

رو و  هاي میانه با برداشت فردي از دیگر سلفی

هـاي تنـدرو بسـیار متفـاوت اسـت       یا سـلفی 

)Fielding, 2010, p.433 .(  

بنابراین، به عنوان نتیجه این مبحث باید 

گونه بیان کرد که از آنجایی کـه در اکثـر    این

هاي هــاي انقالبــی موجــود در کشــور جنـبش 

خاورمیانه و شمال آفریقـا نیروهـاي مختلفـی    

هاي متفاوتی  وجود دارند که هر کدام خواسته

گرایـی،   خـواهی، اسـالم   را ازجمله دموکراسـی 

کننـد،   مطرح مـی ... بهبود وضعیت اقتصادي و

بنابراین شناسـایی اینکـه کـدام یـک از ایـن      

گیـري ایـن    توانـد آینـده تصـمیم    ها مـی  گروه

ــرد،   ــت گی ــور را دس ــدهکش ــی  در آین شناس

سیاست خـارجی ایـن کشـورها بسـیار حـائز      

  . اهمیت است

یکی دیگر از عوامـل مهمـی   : نقش .2

ــرد     ــل ف ــه عام ــه ب ــد از توج ــه بع ک
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گیرنده باید به آن توجـه کـرد،     تصمیم

ــرد    ــه ف خصوصــیات نقشــی اســت ک

ــمیم ــه بــه     تص گیرنــده بــدون توج

ــا و   ــردي و باورهــ ــیات فــ خصوصــ

ــت ــود، آن را اشــغال    برداش هــاي خ

به عنوان مثال، اگر این نقـش  . کند می

جمهـوري اسـت، بـا     یک نقش ریاست

هــاي  هــا و مقــدوریت چــه محــدودیت

ــن . قــانونی مواجــه اســت شــناخت ای

ها براي یـک    ها و مقدوریت محدودیت

توانـد در   تحلیلگر سیاست خارجی می

بینی رفتار آینده یک  شناسایی و پیش

  . دولت بسیار کارگشا و مفید باشد

ســومین   :حکــومتیمتغیرهــاي  .3

ــوع   ــایی ن ــد در شناس ــه بای ــاملی ک ع

هـاي انقالبـی    سیاست خارجی دولـت 

مورد بحـث مـورد توجـه بسـیار قـرار      

بـه  . گیرد، متغیرهاي حکـومتی اسـت  

هایی  گفته روزنا، این متغیرها به جنبه

از ســاختار حکــومتی اشــاره دارد کــه 

هاي سیاست خارجی را مقـدور   گزینه

کل بر آنها  و یا محدود کرده و به طور

 . گذارد تأثیر می

ــت   ــک حکوم ــد ی ــت جدی ــه حکوم اینک

باشـد یـا حکومـت ایـدئولوژیک و یـا       5نظامی

                                       
5. Militaristy 

ــی   ــاهیتی مل ــا م ــومتی ب ــک،  -حک دموکراتی

گیـري سیاسـت خـارجی و     تواند در جهت می

واکنش به دروندادهاي محیطی کـه در قالـب   

شود، بسیار  تقاضا یا مخالفت به دولت وارد می

به عنوان مثـال، ایـدئولوژیک   . تأثیرگذار باشد

شود تا آن دولت بـر   بودن یک دولت باعث می

اســاس ایــدئولوژي خــود دوســتان، رقیبــان و 

الملل تعریـف   دشمنانش را در عرصه نظام بین

کرده و براي هریک، نـوع خاصـی از رابطـه را    

ایـن دولـت همچنـین ممکـن     . مشخص کنـد 

است براي حفظ ایدئولوژي خـود، یـک نظـام    

اي بسـته ایجـاد    یر فرهنگی و جامعهناپذ رخنه

این در حـالی اسـت کـه یـک حکومـت      . کند

دموکراتیــک، بــر اســاس قواعــد دموکراتیــک 

خود، نوع دیگري از رابطه را با جهـان بیـرون   

کند و احتماالً در رفتـار و سیاسـت    تعریف می

خارجی خود بـه تطـابق بیشـتري بـا محـیط      

  . دست خواهد زد

امی نیـز  براي یک حکومت با ماهیت نظـ 

ــرکوب    ــی و س ــت داخل ــأمین امنی ــاالً ت احتم

ــرار خواهــد داشــت و   ــت ق مخالفــان در اولوی

سیاست خارجی نیز بیشتر تحت تأثیر تـأمین  

  . امنیت داخلی قرار خواهد گرفت

عوامل مهمـی   دیگر از یکی :جامعه .4

گیـــري و  کـــه در چگـــونگی شـــکل

ــت ــارجی   جهـ ــت خـ ــري سیاسـ گیـ
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هاي انقالبی مورد بحـث، نقـش    دولت

ی دارد و به آن باید بسـیار توجـه   مهم

ــا،   ــه گفتــه روزن ــا ب کــرد، جامعــه و ی

ــه ــثالً    جنبـ ــومتی مـ ــاي غیرحکـ هـ

. هاي ارزشی عمـده اسـت   گیري جهت

در همین راستا، اگر حضور جامعه بـه  

معناي قدرت نهادهاي مدنی به لحاظ 

کمی و کیفی و همچنین تأثیر قـاطع  

افکار عمومی باشد و به عنوان یکـی از  

در شکل گیـري سیاسـت    عناصر مهم

خارجی آینده این کشورها قرار گیرد، 

مـا در ایــن کشــورها شــاهد سیاســت  

گرایانـه   خارجی بسیار عقالنی و تطابق

با محیط و همچنین ابتکاري خـواهیم  

 . بود

آخرین عامـل   :متغیرهاي محیطی .5

ترین عامـل در شناسـایی    و شاید مهم

هـاي انقالبـی    سیاست خارجی دولـت 

خاورمیانه و شـمال   موجود در منطقه

آفریقا، شناسایی متغیرهـاي محیطـی   

هاي  ها و مقدوریت از جمله محدودیت

المللی براي این  موجود در محیط بین

ــت ــدودیت  دولـ ــت؛ محـ ــا و  هاسـ هـ

هایی که در محیط خـارجی   مقدوریت

هـاي   دهد و گزینه ها رخ می این دولت

ــمیم ــا    تص ــا را ب ــان آنه ــري نخبگ گی

. کنـد  ه میمحدودیت و یا امکان مواج

هـاي محیطـی    به عنوان مثال، واکنش

هـاي   هـا یـا حمایـت    در قالب مخالفت

المللی نسبت بـه روي کـار آمـدن     بین

گراهـا و یـا نیروهـاي لیبـرال و      اسـالم 

دموکرات در هر یک از این کشورهاي 

انقالبی، بسیار متفاوت خواهـد بـود و   

تواند سیاسـت خـارجی    همین امر می

هاي کامالً  یتاین کشورها را با محدود

 Nawaw(متفـــاوتی روبـــرو کنـــد 

2006:184.(  

در پایان باید اضافه کرد از آنجا کـه ایـن   

بندي  کشورها در حال حاضر بر اساس تقسیم

هـاي مـورد نظـر وي بـه لحـاظ       روزنا و مؤلفه

هـاي کوچـک، بـه     قدرت سیاسی جزء قـدرت 

ــدرت  ــدرت اقتصــادي جــزء ق ــاي  لحــاظ ق ه

اجتمـاعی بسـته    نیافته و داراي ساختار توسعه

و همچنین یک ساختار فرهنگی غیرمتنفـذ و  

بسته هستند، در آینـده و حـداقل بـا نگـاهی     

رود  مدت نیـز انتظـار مـی    خوشبینانه در کوتاه

شان به  گیري فرایند سیاست خارجی در شکل

الملـل،   ترتیب عواملی همچون فرد، نظام بـین 

نقش، حکومت و در نهایت جامعـه، بیشـترین   

  . گذاري را داشته باشندتأثیر و اثر

ــت ــین در   ایــن دول ــد، همچن ــاي جدی ه

ــا      ــه ب ــود و در مواج ــیط خ ــا مح ــاق ب انطب
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دادهاي بیرونی شـاید بـا مشـکل روبـرو      درون

خـوبی   شوند و نتوانند تقاضاهاي محیطی را به

بـه عبـارت دیگـر، بـه اقـداماتی      . پاسخ دهند

ــاق ــان  غیرانطب ــا طغی ــه و ی ــه در  گرایان گرایان

  . ي آورندسیاست خارجی رو

  فرجام

ــی و      ــه، بررس ــن مقال ــلی ای ــدف اص ه

هـاي   شناسـی سیاسـت خـارجی دولـت     آینده

انقالبی جدید در منطقه خاورمیانـه و شـمال   

 »جیمز روزنا پیوستگیمدل «آفریقا بر اساس 

بـدین منظـور، بـراي آشـنایی بیشـتر بـا       . بود

مبحث نظري این مقالـه، کـه در واقـع مـدل     

الن را در ترکیب دو سطح تحلیـل خـرد و کـ   

هـاي   تجزیه و تحلیل سیاست خـارجی دولـت  

الملل مدنظر دارد، سـعی کـردیم در    نظام بین

تـرین تعـاریف    مبحث اول، بعـد از ارائـه مهـم   

مربــوط بــه سیاســت خــارجی، بــه شناســایی 

هاي کالن و خرد و تجزیـه و تحلیـل    رهیافت

هــاي  آن پرداختــه و از رهگــذر ایــن رهیافــت

یـک سـطح از   نظري ـ که هـر یـک تنهـا بـر      

تحلیل توجـه داشـتند ـ در مبحـث دوم، بـه      

  . بررسی تفصیلی مدل ترکیبی روزنا بپردازیم

در همین راستا، بیان کردیم کـه جیمـز   

روزنـا در تجزیـه و تحلیـل سیاسـت خـارجی      

الملـل در سـطح    ها در عرصه نظام بـین  دولت

ــل   ــار عام ــه چه ــرد ب ــردي  : خ ــیت ف شخص

ل گیرنـدگان، نقـش، حکومـت و عوامـ     تصمیم

اجتماعی توجه داشته و به این عوامل، عامـل  

المللـی را نیـز اضـافه کـرده      مهم محیط بـین 

همچنین بیان کردیم که از نظـر روزنـا،   . است

اي هستند کـه   این متغیرها متغیرهاي واسطه

 -خود تابعی از عوامل بنیادي ساختار سیاسی

اقتصادي و اجتماعی کشورها و نـوع سیاسـت   

  .شوند آنها محسوب می

بعد از آشنایی با مبحث نظري روزنـا، در  

مبحث سوم این مقالـه، بـه بررسـی سیاسـت     

هـاي انقالبـی مـورد بحـث در      خارجی دولـت 

چهارچوب نظري وي پرداخته و به این نتیجه 

بنـدي مـدل    رسیدیم که بر اساس جدول رده

ــره  »پیوســتگی« ــن کشــورها در زم ــر ای ، اکث

نیافتـه بـا جامعـه     کشورهاي کوچـک توسـعه  

ناپذیر فرهنگی قرار دارند که در  و رسوخ بسته

گیري سیاست خـارجی آنهـا    چگونگی و جهت

در گذشته و قبل از وقوع تحوالت انقالبی بـه  

الملـل،   فرد، نظام بین: ترتیب عواملی از جمله

نقش، حکومت و در پایان جامعه نقش داشته 

  . است

شناسی سیاسـت خـارجی    در مورد آینده

نتیجه رسیدیم که هر  ها نیز به این این دولت

پــرداز سیاســت خــارجی و  تحلیلگــر و نظریــه

ــین  ــط ب ــونگی   رواب ــایی چگ ــل در شناس المل

گیـري فراینـد سیاسـت     گیـري و جهـت   شکل
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ــت ــه   خــارجی ایــن دول ــد ب ــده بای هــا در آین

  : شناسایی و تحلیل دقیق عوامل زیر بپردازد

بــه معنــاي درك دقیــق    :فــرد .1

خصوصیت شناختی و رفتاري فرد و یا 

اي کـه در آینـده    گیرنـده  راد تصمیماف

داري را در این کشـورها   زمام حکومت

  .گیرند در دست می

بــه معنــاي توجــه بــه    : نقــش .2

خصوصیات نقشی اسـت کـه آن فـرد    

ــمیم ــه بــه     تص گیرنــده بــدون توج

ــا و   ــردي و باورهــ ــیات فــ خصوصــ

ــت ــود، آن را اشــغال    برداش هــاي خ

 .کند می

ســومین   :متغیرهــاي حکــومتی .3

ــد د  ــه بای ــاملی ک ــوع ع ــایی ن ر شناس

هـاي انقالبـی    سیاست خارجی دولـت 

مورد بحث در این مقاله مـورد توجـه   

قرار گیرد، متغیرهاي حکـومتی اسـت   

که به گفتـه روزنـا ایـن متغیرهـا بـه      

هایی از ساختار حکـومتی اشـاره    جنبه

هاي سیاست خارجی را  دارد که گزینه

مقدور و یا محدود کرده و به طور کل 

 . ذاردگ بر آنها تأثیر می

ــه .4 ــه    :جامع ــه ب ــاي توج ــه معن ب

ــه ــثالً    جنبـ ــومتی مـ ــاي غیرحکـ هـ

. هاي ارزشی عمـده اسـت   گیري جهت

در همین راسـتا، اگـر حضـور جامعـه     

معناي قـدرت نهادهـاي مـدنی بـه      به

لحاظ کمی و کیفی و همچنین تـأثیر  

قاطع افکار عمومی باشد و بـه عنـوان   

گیـري   یکی از عناصـر مهـم در شـکل   

ایـن کشـورها   سیاست خارجی آینـده  

مـورد توجــه قــرار گیـرد، مــا در ایــن   

کشورها شاهد سیاست خارجی بسیار 

گرایانـه بـا محـیط و     عقالنی و تطـابق 

 . همچنین ابتکاري خواهیم بود

بـه معنـاي    :متغیرهاي محیطـی  .5

شناسایی متغیرهاي محیطی از جملـه  

هاي موجـود   ها و مقدوریت محدودیت

. المللـــی اســـت  در محـــیط بـــین 

هایی کـه در   مقدوریت ها و محدودیت

ــت  ــن دول ــارجی ای ــا رخ  محــیط خ ه

گیـري   هـاي تصـمیم   دهد و گزینـه  می

ــا   ــا محــدودیت و ی نخبگــان آنهــا را ب

 .سازد امکان مواجه می

در پایان و به عنوان نتیجه باید بیان کرد 

از آنجایی که این کشورها در حال حاضـر بـر   

هـاي مـورد    بندي روزنا و مؤلفـه  اساس تقسیم

لحاظ قدرت سیاسی جـزء قـدرت    به: نظر وي

هاي کوچک، به لحاظ قدرت اقتصـادي جـزء   

ــه و داراي ســاختار  هــاي توســعه قــدرت نیافت

ــاختار    ــک س ــین ی ــاعی بســته و همچن اجتم
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فرهنگی غیرمتنفذ و بسته هستند، در آینـده  

مـدت   و حداقل با نگاهی خوشبینانه در کوتـاه 

گیري فراینـد سیاسـت    رود در شکل انتظار می

ن به ترتیب عواملی همچـون فـرد،   شا خارجی

الملل، نقـش، حکومـت و در نهایـت     نظام بین

جامعه بیشترین تـأثیر و اثرگـذاري را داشـته    

هاي جدید ممکـن اسـت در    این دولت. باشند

ــا      ــه ب ــود و در مواج ــیط خ ــا مح ــاق ب انطب

دادهاي بیرونی با مشکل روبـرو شـوند و    درون

خـوبی پاسـخ    نتوانند تقاضاهاي محیطی را بـه 

ــداماتی   ــر، بـــه اقـ ــارت دیگـ داده و بـــه عبـ

ــاق ــان  غیرانطب ــا طغی ــه و ی ــه در  گرایان گرایان

  . سیاست خارجی روي آورند
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