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 سازه انگاری و سیاست خارجی افغانستان
 
 

برای این که نظریه سازه انگاری را در سیاست خارجی بهتر درک کنیم در نخست باید فهم و شناخت اساسی و کلیدی  
   .براساس ارزش و اهمیت که دارد مورد بررسی قرار دهیمو متغیرهای مستقل این نظریه را 

نظریه سازه انگاری ساختار بین الملل را یک امر اجتماعی می داند. که از شکل گیری بارورها، ایده ها و اهداف  
مشترک دولت ها و بازیگران باز تولید می شود. در این تلقی می توان گفت که اساس تفکیک ساختار و کارگزار در 

حلیل سیاست خارجی با امتناع روبرو می گردد. به دلیل این سیاست خارجی خود بخشی از ساختار است. و بدان  ت
شکل می بخشد و هم زمان خود معلول ساختار بین المللی است که از تعامل و باور های مشترک دولت ها ناشی می  

   .شود
و کارگزار را دو جز تشکیل دهنده یک شی و چیز می    میگوید: ساختار بنیان گزار این نظریه الکساندر وینت است

باشد که با دقت نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. با توجه به نظیریه سازه انگاری در تحلیل سیاست خارجی  
   .افغانستان نمی توان نقش کارگزار و ساختار را به گونه مستقل به ارزیابی گرفت

نظریه های سیاست خارجی به جای بررسی میکانیزم های تامین منافع ملی بیشتر   نظریه سازه انگاری برخالف سایر
این فرض که   دانند.  داخلی می  فرایند شکل گیری منافع را  انگاران  تاکید می کند. سازه  منافع ملی  روی تعریف 

آن ساخته می شود. بوروکراسی یا دولت دارای منافع شخصی هستند آن ها نشان می دهند که چگونه این منافع از بین  
منافع ملی مساله مهم است.   پس اگر مسله اصلی واقع گرایان محافظت از منافع ملی است. برای سازه انگاران تعریف

  (154، ص1392و دیگران،  ) اسمیت
در نظریه سازه انگاری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که در ذیل دو عنوان به هم مرتبط ساختار و کارگزار جای  

رند شکل دهنده سیاست خارجی است. ماهیت نظام بین الملل دیدگاه تصمیم گیرندگان، پندار ها و برداشت های  می گی
) سجادی،   است.  المللی سازنده سیاست خارجی  بین  بر روابط  گفتمان غالب حاکم  نهایت  در  و  ،  1397مشترک 

  ( 207ص
 

  ن:سازه انگاری و فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی افغانستا
 

تاثیرگذار در سیاست خارجی و تصمیم سازی در نظریه سازه انگاری ارزش های ذهنی تصمیم   از عوامل  یکی 
گیرندگان، باورهای مشترک سیاسی در سطح ملی و بین المل است. فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی افغانستان بر 

زامات فرهنگ سنتی و قبیلوی به صورت تعامالت بین المللی و رفتار سیاست خارجی این کشور تاثیرات جدی دارد. ال
   جدی رفتار سیاست مداران را تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاست خارجی در حد اراده شخص حاکم و دیدگاه ها و سالیق وی و مشاوران نزدیک او تقلیل می یابد. استخدام  
رمنافع جمعی و کالن ملی از دیگر  کارگزاران بر مبنای رابطه گرایی و خویشاوندگرایی تقدم منافع فردی و طبقاتی ب

  است. ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی
 

 : سازه انگاری و ذهنیت نخبکان حاکم
 

در نظریه سازه انگاری ذهنیت و تلقی نخبگان و دست اندرکاران سیاست خارجی از مولفه های مهم و تاثیر گذار در 
انگاری بر خالف نظریه های واقع گرایی و آرمان گرایی پدیده  تصمیم گیری های سیاست خارجی است. نظریه سازه  

  ها و مسایل سیاست خارجی را امور برساخته و تعریف شده می دانند.
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نخبگان سیاسی با ذهنیت مثبت یا منفی نخبگان سیاسی نسبت به کشورهای همسایه، منطقه و جهان سمت و سوی  
قر تاثیر  را تحت  دیپلماسی سیاست خارجی  تنظیم سطح دستگاه  و  مناسبات  بر قراری  در  ذهنیت  این  ار می دهد. 

مناسبات تاثیرات جدی و عمیقی را از خود به جای می گذارند. ذهنیت منفی موجب جهت گیری منفی و همراه شک  
و تردید و بی اعتمادی به دیگران می شود. در حالی که ذهنیت مثبت این جهت گیری را به سوی هم گرایی و هم  

  می دهد. سویی سوق
 

 : سازه انگاری و زمینه های بستر اجتماعی و سیاست گذاری
 

از دید نظریه سازه انگاری تصمیمات سیاسی زمان مند و مکان مند است. این سخن به این معنا است که هر تصمیم  
که در زمینه سیاسی و اجتماعی خاص صورت می گیرد. و قابل فهم و تفسیر است. به صورت طبعی می توان گفت 

از عوامل متعددی است. که باور های سیاسی، ارزش های ذهنی،   زمینه و شرایط اجتماعی خود متاثر فهم و تفسیر
تلقی و برداشت تصمیم گیرندگان از فرصت ها و محدودیت های ملی هر یک به گونه ای فرایند تصمیم گیری را 

از خواست های جمعی و تقاضای مردم افغانستان تحت تاثیر قرار می دهد. در این زمینه نیازها و مقتضیات ناشی  
باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. این تقاضاها در واقع وردودی نظام سیاسی در عرصه سیاست گذاری خارجی  

  را تشگیل می دهد. تعریف اهداف ملی و اولویت بندی ان تحت تاثیر این جز ساختاری قرار دارد.
 

 :مقتضیات و الزامات ملیسازه انگاری و 
 

از مجموعه مسایلی که تحت عنوان  آن ها گیرندگان از الزامات ملی و تعریف در نظریه سازه انگاری فهم و تصمیم
الزامات ملی مطرح می شود به مراتب مهم تر از خود الزامات ملی است. زیرا بر اساس این دیدگاه در واقع الزامات  

در سیستم مردم   د. بلکه فهم ما از الزامات ملی مبنای تصمیم و اقدام قرار میگرد.ملی به صورت عینی و جود ندار
الزامات ملی انعکاس دهنده فهم مشترک جمعی و اکثر شهروندان است. هرچند در جامعه سنتی   سالری و دموکراتیک

  فهم و تفسیر دارندگان قدرت و یا فرد در این جایگاه می نشیند.
افغانستان ادامه فعالیت های ترورستی و خراب کارانه دیگر برنامه های دولت افغانستان را    دوام جنگ و نا امنی در

و ثبات سیاسی را در الوبت اهداف و برنامه های   یک سو برقراری امنیت با چالش جدی روبرو ساخت. این امر از
سی و اقتصادی کشور را تحت سیاست خارجی افغانستان در این دوره قرار داد و از جانب دیگر تعقیب اهداف سیا

تاثیر قرار داد. ایجاد تنش در سیاست خارجی افغانستان با جامعه جهانی و کشورهای غربی نیز تحت تاثیر گسترش 
نا امنی و ناکامی افغانستان و همکاران بین المللی در تامین هدف مشترک بود. هدفی که فلسفه و دلیل اصلی حضور  

  می دهد. مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در افغانستان.غرب در افغانستان را تشکلیل 
 

 : سازه انگاری و ویژه گی های کارگزار در سیاست خارجی افغانستان 
 

در سیاست خارجی کشورها به گونه ای مستقل از ساختار نمی تواند عمل نماید. انتخاب گزینه ای خاص   کار گزار
یگر بازیگران و در نهایت اولویت های اهداف ملی و تعریف منافع ملی همه از  در تصمیم گیری، واکنش در قبال د

دورن تعامل و رابطه دو سویه ای ساختار و کارگزار ناشی می شود. بنابراین از جهات گوناگون نقش کارگزاران را 
   تدا باید روش شود.در سیاست خارجی نمی توان نادیده گرفت. اما برای تبیین مناسب این نقش دو مسله در همین اب 

نقش و جایگاه کارگزار در سیاست خارجی کشورها با توجه به ساختار سیاسی و تعریف نظام سیاسی متفاوت    اول:
   می باشد.

کارگزاران به صورت عام برخی از وظایف را به دوش دارند که اجرای ان پروسه تصمیم گیری و اقدام را    دوم:
  قرار می دهد.در سیاست خارجی تحت تاثیر 

سیاست خارجی افغانستان مجموعه اقدامات قایم به اشخاص و افراد بوده و کنش ها و واکنش ها آن غیرنهادینه و دایر  
مدار اراده ی شخص حاکم و نهاد ریاست جمهوری می باشد. میزان تخصص و سطح تحصیالت کارگزاران دستگاه 

ی نماید. اکثریت قاطع کارگزاران سیاست خارجی افغانستان از  سیاست خارجی کشور به خوبی این مسله را بازگو م
باشند. در مورد  سطح تحصیلی لسانس، آن هم در رشته های غیر مرتبط با مسایل سیاسی و بین المللی برخوردار می

اسی  مسله دوم نیز با توجه به انتظاراتی که از کارگزاران سیاست خارجی وجود دارد مهمترین وظایف اداره و بروکر
  سیاست خارجی را می توان در محورهای ذیل مطرح کرد.

 

  حافظه نظام:
 

جهت   ذهنیت تاریخی نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی بخش مهم دیگری است که از ذهنیت تاریخی، عاملی
گیری های تاریخی در قبال رخ داد های بین المللی است این ذهنیت بازتاب دهنده خاطرات تلخ و شیرین گذشته است 
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ارد. و این ذهنیت به گونه های متفاوت در  که در تصمیم گیری ها و جهت گیری های سیاست خارجی تاثیر میگذ
  سیاست گذاری خارجی افغانستان باز تاب دارد.

 

 : کارگزاران و کار آمدی در سیاست خارجی افغانستان
 

و   متخصص  برتیم  قوی عالوه  دیپلماسی  دستگاه  از  برخوردار  و  فعال  کارآمد،  خارجی  سیاست  دیپلماسی  دستگاه 
سیاست گذاری و تصمیم سازی نیازمند مجریان و دیپلمات های متحصص و توانمند صاحب نظر در عرصه های  

است. توانمندی در عرصه اجرای سیاست خارجی به اندازه تصمیم گیری نقش اساسی و مهم در کارامدی و موفقیت  
سیاست   دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی دارد. تصمیم گیرندگان و کارگزاران متخصص و آشنا با مباحث پیچیده

خارجی ماهیت نظام بین الملل و الزامات ملی و بین لمللی از ضروریات اساسی و کلیدی سیاست خارجی فعال و 
  بالنده است.

بدون شک می توان گفت که رابطه گرایی، خویشاوندگرایی و قبیله گرایی از مهمترین آفت های تخصص گرایی  
ن چنین نگاشته است. » افغانستان به عنوان یک کشور چند  است. دکتور سجادی در کتاب سیاست خارجی افغانستا

قومی بیش از هر کشور دیگری نیازمند ایجاد توازن قومی و مشارکت فراگیر در سطوح مختلف حکومتی و داری  
است. کارگزاران سیاست خارجی کشور با توجه به پیچیدگی های دیپلماسی قرن بیس و یک و با عنایت به شرایط 

کشور روابط    بپیچیده  اساس  بر  استخدام  باشد.  می  کارآمد  اجرای  و  موثر  گذاری  سیاست  در  الزم  ظرفیت  فاقد 
خویشاوندی و نه اصل تخصص و شایسته ساالری مهم ترین چالش در حکومت داری کشور و به ویژه دستگاه سیاست  

متاسفانه تعداد زیادی    خارجی است. از نظر ترکیب قومی هرچند برخی ابهامات جدی و جود دارد اما در عین حال 
از سفرا نه از جایگاه قومی که حتی از جایگاه قبیله و خانواده و بر اساس روابط شخصی با دارندگان قدرت این سمت 

  ( 220، ص 1397را احراز نموده اند.« ) سجادی، 
ها کافی    بدون شک می توان گفت که به منظور کارآمدی دستگاه سیاسی کشور صرف تحول در نهادها و ساختار

نیست. بلکه بازنگری در کارگزاران دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی امر ضروری و اساسی می باشد. سرمایه 
گذاری روی تربیت کارد های جوان و متخصص و آشنا با فنون و تکنیک های عصری سیاسی و عبور از فرهنگ  

   که باید مورد توجه قرار داده شود. خویشاوندگرایی در انتخاب و گزینش کراگزاران امر ضروری و جدی است
 

 نویسنده: آصف ایوبی
 

 ماستر روابط بین الملل 
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