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 چکيده
 اتیوعملگر است. این کشوور های اقتصادی و نظامی جهان، کشوری مداخلهعنوان یکی از قدرتفرانسه به

نظامی زیادی در خارج از خاک خود در آفریقا و خاورمیانه انجوا  داد  اسوت و جووجهی خوا  بوه اموور 

شود جر در این منطقه بازی کند. در این مقاله جلاش مییانه دارد. فرانسه در جلاش است جا نقشی پررنگخاورم

ی فرانسوه در بالادسوتاسناد  جرینمهمجا با روشی جوصیفی و جحلیلی و با بررسی کتاب سفید دفاع که یکی از 

وانند مکمل آن باشند، بوه ایون ججنظیم سیاست خارجی و دفاعی این کشور است و برخی اسناد دیگر که می

های حضور فرانسه در منطقه های حضور فرانسه در منطقه چیست؟ محدودیتها پاسخ دهیم: انگیز پرسش

جواند در منطقه حضور بیابد؟ بر این اساس مقالوه بوه سوه چیست؟ فرانسه در چهارچوب کدا  راهبردها می

هوای حضوور فرانسوه در انگیوز  -2خاورمیانوه،  نقاط حضور فرانسه در -1بخش اصلی جقسیم شد  است؛ 

های حضوور جرین انگیز رسد که مهمهای حضور فرانسه در خاورمیانه. به نظر میمحدودیت -3خاورمیانه، 

پیموانی بوا و هم فرانسه در خاورمیانه شامل حفظ امنیت انرژی، مقابله با جروریسوم، حفوظ امنیوت مدیترانوه

های های حضور فرانسه در این منطقه نیز شامل محدودیتباشد. محدودیت فارسهای حوز  خلیجپادشاهی

-گونه نتیجوهشود. در نهایت اینهای حقوقی میای، مورد جردید بودن کارآمدی مداخله و محدودیتبودجه

 المللی در این منطقه حضور نخواهد داشت. با اینهای بینشود که فرانسه احتمالاً خارج از ائتلافگیری می

مند است در غیاب آمریکا، مانند آنچه که در لیبی و موالی اجفواا افتواد، بوه رهبوری وجود، این کشور علاقه

 المللی بپردازد.های بینبرخی از ائتلاف
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 همقدم. 1

هوای غربوی اسوت. ای مهم و استراجژیک مورد جوجه قدرتعنوان منطقهمنطقه خاورمیانه به

جورین انود. مهمآفرینی در این منطقه داشوتهها چندین دهه است که سعی در نقشاین قدرت

جورین جوان در جولید نفت و قرار گورفتن مهمدلایل حضور غربیان در منطقه خاورمیانه را می

در ایون منطقوه، همسوایگی بوا اروپوا از دریوی دریوای  -جنگه هرمز–جهان  گذرگا  انرژی

 مدیترانه و ... جستجو کرد. 

دور خا  فرانسه که از دریی دریوای مدیترانوه در همسوایگی بوا ایون منطقوه قورار به

عنوان عضوو جر بازی کند. این کشور  بوهگیرد سعی دارد که در معادلات آن نقشی پررنگمی

و کشووری  امنیت سازمان ملل، پنجموین قودرت اقتصوادی و نظوامی جهواندائمی شورای 

های متعددی در خارج از خاک خوود زد ، های اخیر دست به عملیاتگر که در سالمداخله

هوای فرانسوه از جری در منطقه خاورمیانه بازی کند. انگیز مند است نقش پررنگبسیار علاقه

منیت انورژی، حفوظ امنیوت دریوای مدیترانوه و حضور در این منطقه متفاوت است؛ حفظ ا

 ها هستند. مقابله با جروریسم برخی از این انگیز 

مسوتقیم، درصودد اسوت جوا  گریفرانسه با جوجه به گرایش آمریکا برای کاهش مداخله

ی را در مداخلات در این منطقه بر عهد  بگیرد. بسویاری از جحلیلگوران فرانسوه جرمهمنقش 

که در غیاب آمریکا و بوا هودایت  های مالی و لیبیدر عملیات آمد شیپیط معتقدند که شرا

دور مستقیم درگیر نشوود، که منافع آمریکا بهاند، در آیند  نیز، درصورجیفرانسه انجا  گرفته

جوان از نظر دور داشت کوه در منطقوه خاورمیانوه، همچنوان ایون قابل جکرار است. البته نمی

ابتکار عمل را در دسوت دارد و امکوان فرمانودهی بورای کشوورهای متحد  است که ایالات

 دیگر در این منطقه کمتر است جا در دیگر منادی.

های جهوانی در ایون منطقوه بور  بوات و امنیوت بدیهی است که هرگونه مداخله قدرت

هوا و بدیهی است که شوناخت انگیوز  نیهمچنگذارد و جمهوری اسلامی ایران نیز جأ یر می

دهوی سیاسوت جواند ما را در جهتهای غربی برای مداخله در این منطقه میات قدرتامکان

 گر،  یاری کند.های مداخلهخارجی خود در مقابل قدرت
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 های اصلی پرسش. 4-4

شود و در ادامه با اسوتفاد  در این مقاله به بررسی ابعاد حضور فرانسه در منطقه پرداخته می

، اسوناد مکمول آن و جحولوات «کتاب سفید دفواع»انسه با عنوان دفاعی فر-از سند راهبردی 

 های زیر پاسخ دهیم:کنیم جا به پرسشمنطقه جلاش می

ها موجب اهمیت یافتن خاورمیانه در سیاست امنیتی و دفواعی فرانسوه کدا  انگیز  .1

 شود؟می

 جواند در این منطقه حضور داشته باشد؟فرانسه در چهارچوب کدا  راهبرد می .2

 انداز حضور فرانسه در منطقه چگونه است؟مچش .3

قورار اسنادی که باید مورد جوجه  نیجرمهمها، یکی از پاسخگویی به این پرسش منظوربه

ی دفواعی زیربرناموهی بورای بالادسوت، کتاب سفید دفاع است. کتاب سفید دفاع، سندی ردیگ

 2449، 1791، 1732های لچهار سند با عنوان کتاب سفید دفاع در سوا جاکنونفرانسه است. 

 2413در این مقاله از آخرین کتاب سفید منتشرشود  در سوال  که منتشر شد  است 2413و 

صحنه جهانی شواهد جحولوات بسویاری بوود   جاکنون 2413از سال  اگرچهشود. استفاد  می

 -دهد که خطوط و مسائل اصلی در راهبورد دفواعیاست، اما جریان این جحولات نشان  می

ای و هایی که مربووط بوه مسو له هسوتهها، مانند بخشیتی فرانسه، به غیر از برخی بخشامن

برنامه موشکی ایران است، احتمالاً چندان دستخوش جغییر نخواهند شد. ضمن اینکه مطوابی 

ساله دارد و کتاب سوفید  11آنچه در کتاب سفید آمد  است این کتاب افقی بلندمدت، یعنی 

جووان و گسترش کتاب سفید حاضر خواهد پرداخت. علاو  بر ایون می بعدی جنها به جکمیل

فوارس، ملاحظه کرد که مسائلی مانند بودجه دفاعی، دفاع اروپایی، امنیوت مدیترانوه و خلیج

 آفرینی آمریکا و... همچنان پابرجاست.  مسائل جروریسم و مهاجرت، کاهش نقش

بور  انوهیخاورمدفاعی فرانسوه در در این مقاله جلاش خواهد شد خطوط اصلی سیاست  

اساس کتاب سفید دفاع مورد کاوش قرار گیرد و جحولات آن در چنود سوال اخیور بررسوی 

شوود و در گری فرانسه پرداخته مویهای مداخلهشود. در قسمت اول به ابعاد و چهارچوب

رار های فرانسه را برای حضور در منطقه مورد کواوش قوشود جا انگیز قسمت دو  جلاش می
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پوردازیم. های فرانسه برای حضور در منطقه مویدهیم و در نهایت به امکانات و محدودیت

شود با بررسوی اسوناد رسومی جحلیلی است و جلاش می-روش جحقیی در این مقاله جوصیفی

ها و امکانات این کشور و جحولات مربوط بوه حضوور آن منتشرشد  از سوی فرانسه، انگیز 

 شد  پاسخ داد  شود. ای مطرحهدر منطقه، به پرسش

 

 پیشینه تحقیق .2-4

رویکورد »مقالوه   جواکنونلاز  به ذکر است که در مورد رویکرد فرانسه نسوبت بوه خاورمیانوه 

به چاپ رسید  است. این مقالوه بوا  (91-71: 1393)ایزدی، از دکتر پیروز ایزدی« فرانسه به خاورمیانه

جر با جوجه بوه در منطقه را که جستجوی نقش پررنگ جوجه به جاریخ آن، رویکرد نوین فرانسه

گرایوی در دور  ریاسوت گیورد و بیشوتر بوه آجلانتیوکموی کاهش نقش آمریکا باشود، نادیود 

سیاسوت خوارجی فرانسوه در قبوال »پوردازد.  همچنوین از وی مقالوه جمهوری سارکوزی می

شود  اسوت. ایون مقالوه بوه موضووع نیز منتشور  (113-193: 1371)ایزدی، «خاورمیانه و شمال آفریقا

گیری کرد  کوه فرانسوه درصودد اسوت جوا گونه نتیجهبه شکل مفصل پرداخته و این گفتهشیپ

گر جغییور در مداخلات به یک قدرت بزرگ مداخله کنند مشارکتنقش خود را از یک قدرت 

میانه پرداختوه های مختلف اقتصادی و امنیتی حضور فرانسه در منطقه خاوردهد. مقاله به جنبه

های سیاسوی و روابوط دیپلماجیوک متمرکوز اسوت. است. با این حال این مقاله، بیشتر بر جنبه

هوای نظوری در بوازنگری بسوتبون»همچنین مقاله دیگری نیز از علیرضا ملاقدیمی، با عنوان 

بوه  به چاپ رسید  اسوت. ایون مقالوه نیوز بیشوتر (111-132: 1393)ملاقودیمی، «سیاست عربی فرانسه

مسائل سیاسی و دیپلماجیک پرداخته است و بوا جوجوه بوه جواریخ آن بیشوتر بوه مسو له جغییور 

 سیاست عربی فرانسه در دوران سارکوزی جوجه نشان داد  است.  

  

 پیشینه حضور فرانسه در منطقه . 5-4

 اما جوا جوایی کوه ایون؛ جاریخ برخورد مرد  خاورمیانه و فرانسه جاریخی بسیار دولانی است

های آن جوان ریشهشود، میالملل و برخوردهای نظامی مربوط میروابط در سطح روابط بین
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های صلیبی در قورن سویزدهم را در قرون وسطی جستجو کرد. نخستین بار، در دول جنگ

میلادی، لویی نهم، مشهور به سنت لویی، جلواش کورد در لبنوان مسویحیت را جورویج کنود. 

دن گروهی از مسیحیان در لبنان بود که به مسویحیان موارونی حاصل این جلاش به وجود آم

هوای فرانسووی بوه لبنوان وارد شودند و ف وودال جیجودربهشهرت یافتنود. از هموین دوران 

ها جا زمان خلفای عثموانی حضوور داشوته و هایی پراکند  جشکیل دادند. این ف ودالحکومت

میلوادی، بور سراسور  13انی در قرن سپس بیرون راند  شدند. پس از چیر  شدن جرکان عثم

جا ابتدای جنگ جهانی اول، فرانسه مانند دیگر کشورهای غربی حضوور چنودانی   این منطقه

در منطقه نداشت. در این دوران روابط بین کشورهای منطقه و  فرانسوه بیشوتر بوه حضوور 

محودود  حمایت پادشوا  فرانسوه از مسویحیان منطقوه دورهمینججار فرانسوی در منطقه و 

شود. پادشوا  فرانسوه، بورای حفازوت از ججوار خوود بوا دولوت عثموانی وارد قوورارداد موی

کاپیتولاسیون شد و عملاً ججار خود را در خاک عثمانی در کنف حمایت قضوایی و حقووقی 

 . (21/14/1793)امپریالیسم فرانسه در خاورمیانه، قرار داد 

های مسویحی در زموان ایلخانیوان و بوا حضور فرانسویان در ایران نیز در قالب میسویونر

روابوط ایوران و فرانسوه هدف مسیحی کردن مغولان مهاجم به ایران بود  است. پس از این، 

، سلسوله صوفویه عباسشوا جحت جأ یر روابط عثمانی با پادشا  فرانسه قرار گرفت. جا زمان 

، به دلیول عباسشا اول،  داد، اما در زمان فرانسوایچندان اجاز  حضور به فرانسویان را نمی

پیشنهاد میانجیگری پادشا  فرانسه میان ایوران و عثموانی،  امنیوت مسویونرهای فرانسووی را 

  .جضمین کرد

ی جا پیش از پایان جنگ جهانی اول و قورارداد سوایکس پیکوو، بوه دورکلبهبا این حال، 

و ایوران(، فرانسوه  هوای عثموانیهای نسبتاً قدرجمند در غرب آسیا )دولتدلیل وجود دولت

 حضور مؤ ری در این منطقه نداشت.

در زموان قاجاریوه نیوز کووه ایوران صوحنه کشوومکش نیروهوای انگلویس و روس بووود،  

های سیاسی داخلی خود، حضوور چنودانی در ایون فرانسویان به دلیل مشکلات و کشمکش

فوین »ه قورارداد جواند مربووط بوجرین حضور فرانسویان در این دور  میمنطقه نداشتند. مهم
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و بورای مودت کوجواهی منجور بوه حضوور  منعقودباشد که میان ایران و فرانسوه « کنشتاین

 در ایران شد.« ژنرال گاردان»مستشاران نظامی فرانسوی، جحت فرماندهی 

در دول قرن نوزدهم نیز، با ضعیف شدن دولوت عثموانی، کشوورهای غربوی سوعی در 

، 1934ثمانی کردند. برای مثوال فرانسوه در سوال حضور در منادی جحت سلطه امپراجوری ع

نیرو را برای محافظت از مسیحیان موارونی بوه لبنوان اعوزا  کورد. در ایون  3444در حدود 

خصوو  هوایی از امپراجووری عثموانی، بهاز را  ججارت، در بخوش جیجدربهدوران، فرانسه 

هوای عثموانی بوه از بدهیدرصد  34، 1711پرداخت. در سال سوریه و لبنان، به مداخله می

 . (همان)اروپا، در ارجباط با فرانسه بود 

اما عمد  حضور فرانسویان در این منطقه پس از قرارداد سایکس پیکوو اجفواا افتواد. بوا 

بریتانیا، مشهور به قورارداد سوایکس  -سری فرانسه فروپاشی امپراجوری عثمانی، بنا بر جوافی

دو کشور فرانسه و بریتانیا جقسیم شد. فلسطین، عراا و  ، این منطقه بین1713پیکو در سال 

 اردن به انگلیس رسید و سوریه و لبنان به فرانسه. 

پس از جنوگ جهوانی دو ، روابوط فرانسوه بوا کشوورهای منطقوه بیشوتر جحوت جوأ یر 

یی از کشورهای منطقه مانند مراکش، جونس و الجزایر قرار گرفت. در ایون بوین، استعمارزدا

هوای ضود اسوتعماری بور وجهوه جر شد  و بیش از بقیه جنبشایر از همه دولانیجنگ الجز

و  1713فرانسه جأ یر گذاشت. پس از این نیز مداخله فرانسه در جنگ کانال سووئز در سوال 

 ملی شدن کانال سوئز جوسط جمال عبد الناصر قرار گرفته بود.

نیستی گرایش داشوت. ایون میلادی بیشتر به سمت رژیم صهیو 34فرانسه جا اواسط دهه 

ای رژیوم هوای هسوتههای رژیم صهیونیسوتی بوود و نیروگوا کنند  اصلی سلاحکشور جأمین

 .(131: 1371ایزدی، )گرفت صهیونیستی نیز جوسط فرانسه در اختیار این کشور قرار 

با این وجود با به رسمیت شناختن دولت خودگردان فلسطینی جوسط ژیسکار دسوتن و 

های رژیم صهیونیستی در قبال اعراب، فرانسه جوانست وجهه خود را سیاست محکو  کردن

بازسازی کند )همان( و روابطی که ژنرال دوگل با رهبران منطقوه برقورار کورد، موسوو  بوه  

 کرد.را در منطقه حفظ می ها منافع این کشورجا مدت فرانسه« سیاست عربی»
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بیش از پیش به کشورهای عرب منطقه  جمهوری ژیسکار دستن، فرانسهدر زمان ریاست

ی جسلیحاجی مهمی را با عربستان و عراا امضا کرد. همین امور هوم قراردادهانزدیک شد و 

جوورین باعووش شوود در دووول هشووت سووال جنووگ ایووران و عووراا، فرانسووه یکووی از بزرگ

بوا مخالفوت ژاک شویراک  2443.  در سال (133: 1371)ایزدی، سلاح عراا باشد  کنندگاننیجأم

جور در نوزد مورد  ای بسویار مطلووبحمله نظامی آمریکا باعش شد که کشور فرانسه، وجهه

 منطقه پیدا کند. 

جر آن به پوس فارس نیز حضور داشت، حضور جدیاگرچه فرانسه در جنگ دو  خلیج 

گردد. از این دوران به بعد، با از پیوستن فرانسه به شاخه نظامی ناجو، جوسط سارکوزی برمی

ائتلواف بوه رهبوری  یس پایگا  نظامی فرانسه در امارات و مشارکت فرانسه در عملیواتجأس

آفرینوی فرانسوه در دور با جغییر چهر  کشوورهای منطقوه، نقشآمریکا در افغانستان و همین

جووان از های ضد جروریستی میدور شرکت در ائتلافو همین سوریه« ارجش آزاد»کمک به 

ینی فرانسه در منطقه سخن گفت که ویژگوی مشوخآ آن جمایول آفردور  جدیدی از نقش

 گر است. فرانسه به جبدیل شدن به یک قدرت مداخله

 

 نقاط حضور فرانسه در منطقه خاورميانه . 2

جووان موورد های گونواگونی مویی حضور فرانسه در منطقه خاورمیانه را از دیدگا دورکلبه

عنوان ابعواد مختلوف جوانند بهفرهنگی و نظامی می بررسی قرار داد. ابعاد سیاسی، اقتصادی،

اما در این مقاله اختصاصواً بوه حضوور ؛ حضور فرانسه در منطقه مورد شناسایی قرار بگیرند

های منتشرشد  از حضور فرانسوه در منطقوه نظامی فرانسه پرداخته خواهد شد. مطابی نقشه

 جوان نتیجه گرفت که: می

ای خارج از این کشوور در لیبوی در ظامی فرانسه در منطقهبیشترین میزان حضور ن الف(

 قالب عملیات بورخان است. 

در عوراا و  شومالب( حضور نظامی فرانسه در منطقه غرب آسیا در قالب دو عملیات 

نظوامی فرانسووی در  744و عملیات دمان در لبنان است. در قالوب عملیوات دموان،  سوریه
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نیوروی  1244یوز در قالوب یوک عملیوات مشوترک، ن شوماللبنان حضور دارنود. عملیوات 

 هواپیمای رافال این کشور را درگیر کرد  است.  11فرانسوی و 

حضور نظامی فرانسه در منطقوه غورب آسویا در قالوب جأسویس یوک  2447ج( از سال 

جر شد  اسوت. بور اسواس ایون گوزارش در سوال و جدی جرپررنگپایگا  نظامی در امارات 

 اند.  رانسوی در این پایگا  حاضر بود سرباز ف 314، 2413

هوای نظوامی د( آنچه که در این نقشه به آن اشار  نشد ، ولی بسیار مهم است، آمووزش

خصوو  اموارات( بوا فرانسه به شورشیان سوری و مانورهای مشترک کشورهای عربی )به

 ارجش فرانسه است. 

 

 
 www.défense.gouv.frمنبع: 
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شود که شوامل های دیگری را نیز شامل میالبته این حضور جنها نظامی نیست بلکه جنبه

هوا های مختلف این آمووزششود. جنبههای نظامی، بهداشتی، ارجبادی و فنی نیز میآموزش

 در نقشه زیر نشان داد  شد  است: 

 
 www.défense.gouv.frمنبع: 

نین در نقشه زیر موقعیت پایگا  نظامی فرانسه در  امارات متحد  عربی نیز به دقت همچ

 نمایش داد  شد  است: 

 
 www.défense.gouv.frمنبع: 
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 های حضور فرانسه در خاورميانهانگيزه. 3

عنوان عضوی از اجحادیه اروپا، از صلح و  باجی که این اجحادیوه بورای کشوورهای فرانسه به

برد. درواقع پس از جنگ جهانی دو ، بوا جشوکیل ارمغان آورد  است بهر  می عضو خود به

بنای صلح میان آلموان و فرانسوه را گذاشوت و که نخستین سنگ سنگزغالاجحادیه فولاد و 

نوعی از صلح ساله، این کشور به همرا  دیگر کشورهای اروپایی به  14پس از دی فرایندی 

از کشورهای عضو اجحادیه اروپا جهدیودی  کدا چیهی که اگونهبهاند؛ پایدار دست پیدا کرد 

کننود. جهدیودات را از محیط پیرامونی بلافصل خود، در درون اجحادیه اروپوا، دریافوت نموی

امنیتی بیشتر از خارج از مرزهای اجحادیه، از سمت مرزهای شرقی )مرز با روسیه( و دریای 

این وجود حفظ امنیت اروپا پس از جنوگ جهوانی  شود. بامدیترانه، متوجه این کشورها می

شود  اسوت. آفرینی قابل جوجه آمریکا، انجوا  عمد  در قالب ناجو  و با نقش صورتبهدو ، 

بر این اساس دفاع از مرزهای سرزمینی در مقابل قدرت جهدیودگر خوارجی بورای فرانسوه، 

عی و امنیتوی فرانسوه هوای دفواشود. در چنین محیطی اولویتاولویتی فوری محسوب نمی

عضوو ایون اجحادیوه  نیجرفعالهای عضو اجحادیه اروپا و جرین قدرتعنوان یکی از بزرگبه

گوری ایون کشوور در ی جعریف شد  است که مداخلهاگونهبههای خارجی ناجو، در عملیات

 پذیر شود. های آن امکانخارج از مرز

گونه جعریوف این( 13 :2413)زارت دفاع ی استراجژیک فرانسه در کتاب سفید وهاتیاولو 

 شد  است: 

 ی اصلی کشور؛هاتیفعالادامه  نیو جضمحفازت از مرزهای ملی و شهروندان فرانسه  -

 جضمین امنیت اروپا و فضای شمال آجلانتیک با همکاری شرکا و متحدین نزدیک اروپایی؛ -

 فارس؛مشارکت در جأمین امنیت خاور نزدیک و خلیج -

 کت در جأمین صلح جهانی.مشار -

اگرچه از بین چهار اولویت استراجژیک دفواعی فرانسوه، دو اولویوت مربووط بوه حفوظ 

از  موسوعشود، با این وجود، دریافتی امنیت مرزهای فرانسه و متحدین غربی این کشور می

های خارجی شود که نوعی مشروعیت برای مداخلهمفهو  مرزهای ملی این کشور باعش می
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گوری در های سو  و چهار  به شکل مستقیم به مداخلهجاد شود. علاو  بر این، اولویتآن ای

 شوند. خارج از مرزهای فرانسه منجر می

بر این اساس، منادی مهم برای فرانسه در کتاب سفید وزارت دفاع، به این جرجیوب ذکور 

درصدد است کوه از  فراجر از ابزارهای لاز  برای حفازت از مرزهای ملی، فرانسه»شوند: می

در منادی دارای اولویت از نظر دفاعی و امنیتوی  دهندیمی نظامی که به وی اجاز  هاتیقابل

نقش بازی کند، برخوردار گردد. این منادی شامل حاشیه اروپا، حووز  مدیترانوه، بخشوی از 

به  هاتیلقابشوند. این فارس و دریای هند میخلیج -از ساحل جا آفریقای استوایی –آفریقا 

المللی در دیگر نقواط جهوان صلح و امنیت بین را درفرانسه اجاز  خواهند داد جا سهم خود 

 .(92 :)همان«ادا کند

 جوان در چهار دسته قرار داد:گری در منطقه را میهای فرانسه از مداخلهی انگیز دورکلبه

( 1جأمین امنیت انرژی؛ ( 3جأمین امنیت حوز  دریای مدیترانه؛  (2مبارز  با جروریسم؛ ( 1

 فارس.های حوز  خلیجپیمانی با پادشاهیهم

 

 و پیچیدگی تهدیدات در کشورهای شکننده شدنیجهانتروریسم، . 4-5

شدن  جرد یچیپیکی از خطراجی که در کتاب سفید بر آن جأکید شد  است، گسترش سریع و 

هوایی دور خوا  دولتبوه است. در این مورد شدنیجهانکه درواقع حاصل  هاستبحران

. بر این اسواس اندکه جوانایی کنترل سرزمین خود را ندارند مورد نظر نویسندگان قرار گرفته

در مقابل جهدیدات و خطرات، دولت در خط مقد  دفاع و نخسوتین حلقوه زنجیور اسوت، »

ی ی ابعوادزودبوهشوود کوه مسو له اینکه این حلقه ناکارآمد یا سرکوب شد  باشد باعش می

نشان داد  است که نارسوایی  21دهه اول از قرن  جدید بیابد که چندان قابل کنترل نیست...

ای درازمودت و شوایع ها در اعمال کارکردهای اساسی حاکمیتی، خود پدید برخی از دولت

جواند در منوادی دور از مرکوز وجوود داشوته باشود کوه از است...برای مثال این نارسایی می

دور موازی زی خارج هستند؛ مانند ساحل، یمن، پاکستان و افغانستان... بهکنترل قدرت مرک

های شود که گرو های شکنند  باعش میی دولتهانیسرزمو جوسعه قاچاا از هر نوعی در 
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هوا بوه دسوت ی نسوبت بوه دولوتجوریقوسازند  آن کشورها، ابزارهای اقتصادی و نظامی 

 .(14-11 :)همان«بیاورند

از کشورها برای فرانسه، با جوجه به اینکوه  گونهنیاد بازگشت به  بات در رسبه نظر می

جواند جأ یری مستقیم بر امنیت فرانسوه ی در کشورهای خاورمیانه و حوز  مدیترانه می باجیب

شود. در مذاکرات جدوین کتاب سوفید دفواع،  کلنول بگذارد، یک مس له امنیتی محسوب می

جواند بر قابلیوت دفواعی اگر امنیت می»گونه اشار  کرد  است: ینبرونو ژوکر به این مس له ا

آن نیز قابل ملاحظه است. وقتوی فرانسوه در خاورمیانوه و اروپوای  برعکسما جأ یر بگذارد، 

های آن در سرزمین ما قابل مشاهد  است. برخوردهای میوان کند، بازجابمرکزی دخالت می

امنیت و دفاع جأ یر متقابل دارند...بازگشت به  بات  جوامع ممکن است پیش بیاید...اینجا نیز

 .(73: 2449)مذاکرات مربوط به کتاب سفید دفاع، « های جهان، یک مس له امنیتی استدر بعضی بخش

ی و قودرت گورفتن ریگشوکلجواند منجر بوه دور خا  جحولات در این کشورها میبه

نظوارت دولوت مرکوزی بوه فعالیوت  ها کوه بوه دور ازهای جروریستی شود. این گرو گرو 

حتوی  پردازند با استفاد  از ابزارهایی مانند قاچاا انسان، آ ار جاریخی، مواد مخدر و گوا می

کننود و بوا اسوتفاد  از ای دسوت پیودا مویهای منطقوهفروش نفت به قدرجی بیش از دولت

یی و آمریکوایی جوانند حیطه عمل خود را به کشوورهای اروپوامی سرعتبهابزارهای جدید 

جواننود که در ابعاد وسویع انجوا  شووند، مویگونه حملات درصورجینیز گسترش دهند. این

هوای که چنین جهدیداجی با اسوتفاد  از سولاحکشور مورد هدف خود را فلج کنند، درصورجی

ای انجوا  گیورد، قابلیوت های میکروبی، بیولووژیکی و حتوی هسوتهغیر متعارف مانند سلاح

 سوامانمنددر حقیقوت بعود . »(19: 2413)وزارت دفواع فرانسوه، شوود ها بسیار بیشتر مینجهدید آ

 .(11 :)همان«خطرات بزرگ و ویژگی فراملی جهدیدات جقویت شد  است

جورین جهدیود عنوان بزرگدر کتاب سفید وزارت امور خارجه نیز جروریسم جکفیری  بوه

ت اموور خارجوه بوه سرپرسوتی ژوپوه و مورد جوجه قرار گرفته است. در کتاب سوفید وزار

افغانسوتان، خاورمیانوه، »جرین منادی از این نظور کشوورهایی ماننود ، مهم(11 :2449)شوایتزر 

ای و های فرانسه، اشاعه هسوتهاند. در این کتاب یکی از نگرانیدانسته شد  «مغرب و ساحل



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1441، بهار 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 19

 

هوا یوا قابلیوت سولاح که ایونزمان شدن آن با جرویج جروریسم جکفیری است. درصورجیهم

های جکفیری بیفتد، این امر جهدیود بزرگوی را شد  به دست گرو استفاد  از اورانیو  ضعیف

، مسائل خاورمیانه 2424متوجه فرانسه خواهد نمود. در ادامه نیز آمد  است که در افی سال 

میوان  سالهستیبی قرارداد امنیت .(13: 2413)وزارت دفاع فرانسه،در مرکز جوجه قرار خواهد گرفت 

 . (31همان، )شود جواند در همین راستا فهمید  فرانسه و افغانستان می

 

 تأمین امنیت حوزه دریای مدیترانه  .2-5

حوز  مدیترانه از جهات گوناگونی برای فرانسه دارای اهمیت است. این دریا مرزهای آبوی 

خصوو  سوتقیم پوای اروپوا و بهدور مدهد و بوهکشور اروپا را با آفریقا و آسیا جشکیل می

کند. در کتاب سوفید ایون کرانوه  و سوریه باز می فرانسه را در مسائلی مانند، مس له فلسطین

از اروپا، استراجژیک دانسته شد  است؛ به این دلیل که روابط اقتصادی، فرهنگی و انسانی با 

مشترک میوان کشوورهای دو پیدا کرد  است. علاو  بر این، منافع  سابقهیباین منطقه ابعادی 

است، مسائلی مانند شوهروندان دوجوابعیتی،  گرفتهسوی دریای مدیترانه نیز مورد جأکید قرار 

ی و ججهیزات استراجژیک. مسائل مشترک امنیتی در موورد جروریسوم، قاچواا و گذارهیسرما

هوم کورد  مس له پناهندگان نیز از مواردی است که حفظ امنیت این  دریا را بورای فرانسوه م

 است.

در موورد اهمیوت مدیترانوه بورای کشوورهای ( 32-33 :)همواندر کتاب سفید وزارت دفاع 

به دلیل نزدیکوی ژئوپلیتیوک، عموی روابوط انسوانی و اهمیوت روابوط »اروپایی آمد  است: 

ی عربوی باعوش هواانقلاب، کنودیمواقتصادی و انرژی که اروپا را به جنوب مدیترانه متصل 

که امنیوت اروپوا درصوورجی مودتیدولوان. در اندشود رگ بورای اروپوا ایجاد چالشوی بوز

شود. با این وجوود جر باشند، بهتر جضمین میو مرفه جرکیدموکراجای آن همسایگان مدیترانه

ی افرادی در ایون هایروین آمدن دیپدجواند، عامل جنش و ]قدرت[ می ، انتقالمدتکوجا در 

ار اروپاییان بیشتر به سمت حفظ وضع موجود کشید  شود. منطقه شود و باعش شود که افک

با این وجود کنشگران خارجی جنها جأ یری محدود بر نتایج وقایعی دارنود کوه بویش از هور 
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. در غیاب دیدگا  و اصولی مشترک، هیچ قدرت، ائتلواف کنندیمچیز از منطقی ملی پیروی 

)وزارت دفواع فرانسوه، « ولات جهان مسولط شوودالمللی، قابلیت آن را ندارد که بر جحیا نهاد بین

2413 :33-32). 

 پردازیم: های مختلف اهمیت این منطقه از جهان میدر زیر به جنبه
 

 مدیترانه؛ گذرگاه انرژی  .1-2-3

،  بین (1-1: 2413، 2به نقل از فرمون) 1مالت  بر مبنای آمارهای مرکز پیشگیری و مبارز  با آلودگی

میلیون جون، از دریوی ایون  144نفتی جهان، حدوداً به میزان  ونقلحمل درصد از 21جا  24

دور سالانه از این دریا کش بهکشتی نفت 344جا  214شود. بر این اساس، بین دریا انجا  می

 4.3مقابل مساحت اندک این دریا )%   نفت را در ونقلحملکنند. اگر این حجم از عبور می

شوویم. ایون ای جهان( قرار دهیم، بیشتر متوجه اهمیوت آن مویهاز سطح دریاها و اقیانوس

شوند. یکوی از ایون منوابع میزان از نفت از منابع مختلفی به سمت دریای مدیترانه روان می

کند. بخوش دیگوری از از نفت مورد نیاز اروپا را جأمین می %21فارس است که حدود خلیج

شوود. از سووی دیگور، دیترانه شرقی جأمین مویاین نفت از آفریقا، دریای سیا ، روسیه  و م

کنند که دریوای مدیترانوه را بوه الطارا عبور میکشتی از جنگه جبل 33444سالانه در حدود 

فوارس هوا حامول نفوت خلیجکوشکند. بخش بزرگی از این نفوتاقیانوس ادلس متصل می

درهای شمال دریوای در این جریان، بن . اندحرکتی کشورهای اروپایی در سوبههستند که 

و  ی جنووبی بیشوتر صوادرکنند  نفوت، میعانوات گوازیبنودرهاو  واردکنند مدیترانه بیشتر 

 .  همان()هستند محصولات پتروشیمی 

های انرژی در جهان جرین گذرگا جوان ملاحظه کرد که مدیترانه جبدیل به یکی از مهممی

انوه بورای غورب یکوی از شد  است و بدیهی است کوه حفوظ امنیوت حووز  دریوای مدیتر

 شود.های اصلی دانسته میاولویت
 

                                                           
1. REMPEC 

2. Antoine Frémont 
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 مغرب عربی؛ حوزه نفوذ سنتی فرانسه .2-2-3

دور سونتی و ای دارد، به این دلیل که این منطقوه بوهمغرب عربی  برای فرانسه اهمیت ویژ 

 ه سابقه استعماری فرانسه در آن، دارای پیوندهای جاریخی با این کشور بوود  اسوت.واسطبه

 -از عورب %94 اکنوونهمامروز  نیز پیوندهای فرانسوه بوا ایون بخوش بسویار مهوم اسوت. 

درصود از مهواجرین منطقوه بوه فرانسوه،  %94زبانان جهان عرب، فرانسه از %91فرانسویان، 

فوارس، متعلوی بوه مغورب عربوی بیشتر از منطقوه خلیج %14از مبادلات ججاری؛ یعنی  14%

ن فرانسوی با یکی از سه کشور مغرب عربی ارجبواط مسوتقیم است. علاو  بر این شش میلیو

ها در فرانسه دست به عملیات زدنود هایی که در این سالجروریست %144دارند و درنهایت 

. امانوئول مکورون نیوز در 1(2413 /3/ 34)الکروئوی،یا مغربی بودند و یا اصالتی مغربوی داشوتند 

ن کشور، اعلا  کرد کوه مغورب عربوی یکوی از سخنرانی برای سفرای فرانسه در خارج از ای

 های مرکزی فرانسه خواهد بود.اولویت
 

 غرب و عضو ناتو پيمانهمترکيه؛  .3-2-3

غرب و فرانسه محسوب شد  است. در  پیمانهمعنوان عضو ناجو، جرکیه نیز در این منطقه به

امنیوت منطقوه،  در جو،جرکیه، عضو فعال نوا»گونه آمد  است: کتاب سفید در مورد جرکیه این

جایگاهی ویژ  دارد: موقعیت جغرافیایی و جاریخ این کشور، آن را در میانوه چنودین منطقوه 

ای جرکیه، پویایی اقتصادی و پتانسیل صونعتی و دهد. عمل و جأ یر منطقهاستراجژیک قرار می

جملوه فرانسوه دور میزان روابطی که با دیگر کشورهای اجحادیه اروپوا، ازآن، همین فناورانه

 .(11: 2413)وزارت دفاع فرانسه، «سازدیمدارد، از جرکیه یک متحد درجه اول 

خصوو  بوا قودرت گورفتن اخیر، به هایسالرسد که جحولات با این وجود به نظر می

بیشتر رجب دیب اردوغوان در نتیجوه رفرانودو  قوانون اساسوی، کواهش آهنوگ پیشورفت 

ای، در کتواب سوفید سیه و ایران در مورد مسائل منطقهاقتصادی و نزدیک شدن جرکیه به رو

 بعدی در این مورد ججدیدنظر شود. 

                                                           
1. EL KAROUI, Hakim  
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کوه پویش از ایون مودلی بورای  هیوجرک (14: 2413 1،)اویسون نایسوابناز نظر گرو  جحقیقاجی 

هوای متعوددی شود، اموروز  بوا چوالشدموکراسی، پیشرفت اقتصادی و  بات محسوب می

ی ریازسورگزگشت حکومت فردی با قدرت گرفتن اردوغان، روست؛ ازجمله قدرت باروبه

، درگیوری نظوامی در سووریه بورای (PKK)خصومت با کردهای حزب کوارگران کردسوتان 

جلوگیری از قدرت گرفتن کردها در جنوب این کشور و جهدیدات امنیتی از جانب داعوش. 

دیودنظر کنود. بوا ایون از نظر نویسندگان این سند، فرانسه باید در روابط خود بوا جرکیوه جج

ای، فرانسه باید روابط خود را بوا وجود، به دلیل نقش پررنگ جرکیه در جما  معادلات منطقه

های احتمالی که ممکن است جرکیه را درگیر کننود، از آشوب»ی جنظیم کند که اگونهبهجرکیه 

یه اروپوا در اجتناب کند و به حفظ ساختار نهادی و اجتماعی مناسب برای پیوستن به اجحاد

در نهایت همکاری مؤ ری را با ایون کشوور در چهوارچوب روابوط  و این کشور کمک کند

ی از نظر نویسندگان این سوند، جرکیوه متحودی دورکلبه(. 14همان، «)چندجانبه داشته باشد

عنوان یک منبع آشووب و جواند به شکل بالقو  بهشود اما میبزرگ برای فرانسه محسوب می

 معادلات در نظر گرفته شود.  زنند برهم
 

 مسئله فلسطين . 4-2-3

ای که بوا رژیوم صهیونیسوتی داشوته، در روابط گسترد  رغممیلادی، به 1734فرانسه از دهه 

ی خود در راسوتای جشوکیل کشوور مسوتقل فلسوطینی، هایریگموضعجلاش بود  است جا با 

برای جشوکیل کشوور مسوتقل  وجهه خود را در نزد کشورهای عربی منطقه حفظ کند. جلاش

موضع مشوترک جموا  راسوای جمهوور فرانسوه و یکوی از  جاکنونفلسطینی، از همان زمان 

 بود  است. « سیاست عربی فرانسه»رئوس سیاست گلیستی در قبال جهان عرب موسو  به 

یکی دیگر از ابعاد اهمیت مس له فلسطین بورای فرانسوه، جوأ یر منفوی ایون درگیوری در 

دیه کشورهای ساحلی دریای مدیترانه است. درواقع کاملواً دور از انتظوار اسوت جشکیل اجحا

که مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی، بتوانند در یک اجحادیه شورکت و بوا یکودیگر در 

                                                           
1. Groupe Avicenne 
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مورد مسائل مختلف حوز  دریای مدیترانه به جوافی دست پیدا کننود و جلواش بورای یوافتن 

پایان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند و جشکل کنفورانس  حل در مورد مس له فلسطین دررا 

 صلح در پاریس شدت گرفت.  

 

 فارسامنیت خلیج. 5-5

فارس نیز برای فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار است. دلایول ایون اهمیوت را منطقه خلیج

دورکلی بر اساس اسنادی مانند کتواب سوفید وزارت دفواع و کتواب سوفید وزارت اموور به

سی درصد از انرژی مورد نیاز جهان از جنگوه ( 1 جوان در این موارد خلاصه کرد:ه میخارج

سرعت ابعاد اقتصوادی وسویعی جواند بهگذرد. لذا هرگونه ناآرامی در این منطقه میهرمز می

فرانسه در این منطقه منافع اقتصوادی بسویاری دارد. قراردادهوای فوروش ( 2به خود بگیرد، 

ای از ایون دهای ججاری متعدد با کشورهایی مانند عربستان و قطر نمونوهجسلیحات و قراردا

فارس پیموان امنیتوی و دفواعی فرانسه با کشورهای بسیاری در حاشیه خلیج (3منافع است. 

کند. در کتاب سوفید وزارت اموور پیمان خود حساب میعنوان همدارد و این کشورها را به

  (33: 2449)ژوپه و شوایتزر،  .ها جأکید شد  استخارجه بر حفظ و گسترش این پیمان

ای منطقوه»گونه آمد  است: فارس ایندر کتاب سفید وزارت دفاع در مورد اهمیت خلیج

خود یک اولویت محسووب  خودیشود، بهفارس میکه شامل ساحل شرقی مدیترانه جا خلیج

، هرکودا  دارای پوویش انودهوای متفواوجی کوه ایون منطقوه را چنودپار  کرد شود. جنشمی

جواننود جودا از یکودیگر فهمیود  هوا نمیمخصو  به خود هستند. با این وجود، این جنش

شوند، چراکه امنیت منطقوه بایود در کلیوت خوود فهمیود  شوود. خلویج ]فوارس[ اهمیوت 

جنها بورای فرانسوه و جموا  ای دارد: امنیت این منطقه یک مسو له بوزرگ نوهاستراجژیک ویژ 

های نوزهوور جهوانی اسوت. ایون متحد  و دیگر قدرتاروپایی بلکه برای ایالاتکشورهای 

جواننود جوأ یری جهوانی و در منطقه...خطرات مقابله متعددی را در خود جای داد   کوه موی

از صادرات جهوانی  %34ی است که انقطهسطح کر  زمین داشته باشند. جنگه هرمز همچنان، 

 .(12-13: 2413وزارت دفاع فرانسه، )«شودنفت از دریی آن انجا  می
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جنشی در این منطقه، مانند آسیب رسیدن به کشتیرانی در جنگوه هرموز یوا موورد  هرگونه

ی نظامی فرانسه و آمریکا در این منطقه، یا حتی مورد حمله قرار هاگا یپاحمله قرار گرفتن 

شوووند، بوورای ایوون کشووورها پیمووان غوورب محسوووب موویگوورفتن کشووورهایی کووه هم

است. از نظر نویسندگان این سند هرگونه درگیری در منطقه خاورمیانه، از  زیبرانگتیحساس

بوه  جرعیوسوجواند ابعادی سرعت میاند، بهخواند « پیمانیهای همبازی»دریی آنچه که آنان 

جوانود خود بگیرد )همان(. در عین حال عد   بات و اقتدار در کشورهای این منطقه نیز موی

جورین و عنوان فووریهای جروریستی منجر شود که در کتاب سفید بهو صدور گرو به رشد 

 جرین جهدید شناخته شد  است. مهم

 

 فارسهای حوزه خلیجپیمانی با پادشاهیهم. 1-5

خصوو  بوا سوه کشوور اموارات ی امنیتی و نظامی بههانامهجفاهمفرانسه در این منطقه از دریی 

مرجبط شد  است و در ابوزبی یک پایگا  نظوامی جأسویس کورد  کوه متحد  عربی، کویت و قطر 

هر سه نیروی دریایی، هوایی و زمینی این کشور در آن حضوور دارنود. علواو  بور ایون، کشوور 

 فارس دارد. فرانسه مبادلات امنیتی و دفاعی بسیار زیادی نیز با بیشتر کشورهای حوز  خلیج

جرین خریداران جسلیحات فرانسوی هسوتند. گاز سوی دیگر، کشورهای این منطقه، بزر

درصود از کول سفارشوات جسولیحات  19، 2413بنابر اعلا  وزارت دفاع فرانسوه در سوال »

 1/23بود  است. در این میوان عربسوتان سوعودی بوا  انهیخاورمفرانسه متعلی به کشورهای 

و  ر، عموانمیلیوارد یوورو( در مقوا  اول، موراکش، اموارات، قطو 1.7درصد کل سفارشات )

 .(37: 1371)ایزدی،«های بعدی قرار دارندالجزایر در مقا 

هوای امنیتوی امضوا ناموهفارس جفواهماگرچه فرانسه با بسیاری از کشورهای حوز  خلیج

ها میان فرانسه و امارات متحد  عربی به امضا رسوید  نامهجرین این جفاهمکرد  است، اما مهم

ه موفی شد که پایگاهی نظامی در امارات، ایجاد کرد  و از این نامه، فرانساست. با این جفاهم

دریی حضور نظامی خود را در منطقه جثبیت کند. از سوی دیگر، فرانسه متعهود شود جوا در 

 .(13: 2411سنای فرانسه،)کند صورت ججاوز خارجی به کشور امارات از این کشور دفاع 
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ی بالستیک ایران قورار دارد کوه غورب هابا این وجود جما  این منطقه در جیررس موشک

بار  در کتاب سوفید وزارت کند. دراینپیمانانش حساب میآن را جهدیدی بر ضد خود و هم

در صورت وقوع جنش، جهدیود موشوکی ایوران بلافاصوله جموا  »آمد  است: ( 13: 2413)دفاع 

دهود. جأ یر قرار می ها و نقاط اجکای ما را در منطقه جحتکشورهای منطقه و در نتیجه پایگا 

ای لواز  و پیمانوان منطقوهدر این شرایط قابلیت ما بورای اجرایوی کوردن جوافقاجموان بوا هم

. در جایی دیگر، کتاب سفید، آنچه را کوه جهدیود موشوکی نامیود  (39)همان: « ضروری است

 این افزایش خطر همچنین نازر بر گسترش بورد»کند: جر جعریف میاست، به شکلی گسترد 

شدت افزایش یافته است. ایران، پاکسوتان و کور  شومالی به 2449هاست که از سال موشک

ی هاموشوک، ایوران دارای اکنوونهمانود. های خوود جلواش کرد برای بالا بردن برد موشک

جوانند به خاک کشورهای عضو اجحادیه اروپا و ناجو برسند. برخوی از بالستیکی است که می

)لبنان و افغانستان(، بسیاری از  اندشد ی خارجی به کار گرفته هااتیلعمنیروهای ما که در 

هوا های دفاعی بوا آندور کشورهایی که ما از جوافیهای نظامی ما و همیننقاط اجکا و پایگا 

ی هاموشوکپیوند داریم )امارات متحد  عربی، قطر، کویوت، جیبووجی(، اموروز در جیوررس 

به همین دلایل  .)هموان(«شوندای پرجاب میجوسط بازیگران منطقهبردی هستند که کوجا  و میان

عنوان سومین اولویوت کشوور فرانسوه، پوس از فارس بهاست که مشارکت در جأمین امنیت خلیج

 جأمین امنیت شهروندان این کشور و مشارکت در جأمین امنیت اروپا آمد  است. 

 

 گریهای فرانسه برای مداخلهمحدودیت .4

ذیل عنوان جعهود نظوامی فرانسوه در چهوارچوب پیموان ( 31 :2413)سفید وزارت دفاع کتاب 

که استراجژی دفاعی و امنیتوی ملوی خوارج از ایون دو  کندیمآجلانتیک و اجحادیه اروپا جأکید 

که از بین سوه گزینوه ممکون در دراحوی  کندیمشود و سپس بیان چهارچوب دراحی نمی

ر؛ یعنوی معطووف شودن بوه امنیوت و منوافع خوود و عود  استراجژی دفاعی و امنیتی کشوو

متحود  و پیموان ای، یا سوپردن دفواع از امنیوت فرانسوه بوه ایالاتمس ولیت جهانی و منطقه

 .کندیمآجلانتیک شمالی یا دفاع منسجم اروپایی، فرانسه گزینه سو  را انتخاب 
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گری قدرت مداخلوهبا این حال پس از آغاز بحران اقتصادی، کشورهای غربی بخشی از 

اند و امکانات عمل آنان محدود شود  اسوت. در کتواب سوفید وزارت خود را از دست داد 

و افزایش  با وجود ضرورت وجود یک شبکه قوی»امور خارجه فرانسه گفته شد  است که 

المللی  که دو شرط اساسی حضور فرانسوه در جهوان اسوت، ابزارهوای های مالی بینکمک

. در کتواب (3: 2449)ژوپه و شووایتزر، «یابدداخله آن به شکلی مستمر کاهش میعمل فرانسه و م

گری وجود دارد، اشار  شد  های مالی که در را  مداخلهسفید وزارت دفاع نیز به محدودیت

هوای گری در خارج از مورزهای فرانسه را در مداخلهجوان محدودیتدور عمد  میاست. به

کاهش  بودجوه نظوامی ایون کشوور در نتیجوه رکوود ( 1انست: این کشور در چهار عامل د

شرایط پیچید  منطقه و عد   (3امنیتی واحد اروپا،  -ضعف در سیاست دفاعی (2اقتصادی، 

 های حقوقی.محدودیت (1گری، ادمینان از نتایج مداخله
 

 کاهش بودجه دفاعی  .4-1

جه نظامی خود داشته اسوت، اموا های اخیر جمایل به افزایش بوداگرچه فرانسه در دول سال

دورکلی سهم بودجه نظامی این کشور از کل مخارج دولتوی رو بوه کواهش بوود  اسوت. به

مطابی گزارش بانک جهانی، سهم بودجه دفاعی فرانسه از کل جولید ناخوالآ داخلوی ایون 

 رسید  است.  2411در سال  %2.2به حدود  1774در سال   %3.31کشور از 

 
 (/https://data.worldbank.org)الملل استکهلمهانی، به نقل از موسسه صلح بینمنبع: بانک ج
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اگرچه امانوئل مکرون اعلا  کرد  است که قصد دارد بودجه دفواعی فرانسوه را جوا سوال 

دهود کوه میلیارد یورو، برساند، با این حال، سخنان جحلیلگران نشان می 14به حدود  2421

ای مستلز  افزایش مرجب بودجوه زیرا چنین برنامه؛ جردید استعملی بودن این برنامه مورد 

بینانه بوه نظور دفاعی فرانسه به میزان دو میلیارد یورو در سال است که جأمین آن چندان واقع

 .1(19/43/2413کابریول، )رسد نمی

های ی نظامی فرانسوه بورای سوالزیربرنامهکاهش بودجه دفاعی از زمان جصویب قانون 

میلیارد یورویی بودجه نظامی فرانسه برای این شش سوال، پوس  34و کاهش  2411-2447

 2411های بوین ی نظامی فرانسه برای سوالزیربرنامهاز جصویب این قانون، آغاز شد. مطابی 

میلیوارد یوورو خواهود رسوید.  32.11بوه  2417این کشور جا سال   ، بودجه نظامی2417جا 

در نموودار زیور درج شود   2417جا  2411های ه بین سال  فرانسشدینیبشیپبودجه نظامی 

 . 2(2413)گیلمارد، است 

 
 یوریکا منبع: وزارت دفاع فرانسه، به نقل از ایران

(http://eurica.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=91)  

                                                           
1. Cabriol, Michel  

2. Guillermard, Véronique  
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 فرانسه و دفاع مشترک اروپایی .2-1

نشگری فرانسه در چهارچوب پیموان دفواع یکی از خطوط اصلی در کتاب سفید، جأکید بر ک

مشترک اروپایی و ناجو است. با اینکه احتمال کنش مستقل نیز مورد جوجه قرار گرفته است، 

 شود. اما مشروعیت کنش در چهارچوب اجحادها باعش گرایش واضح فرانسه به این امر می

س از خوروج بریتانیوا( عنوان قدرجمندجرین عضو اجحادیه اروپا از نظر نظامی )پفرانسه به

دفاع مشترک اروپایی بر عهد  خواهد گرفوت.  هرگونهاحتمالاً نقش بسیار پررنگی را نیز در 

ی نیست کوه بتوانود اانداز بهالبته باید در نظر داشت که همچنان قدرت مانور اجحادیه اروپا 

کوه جوافقوات گر درجه اول، خود را معرفوی کنود. بوا وجوود اینعنوان یک بازیگر مداخلهبه

آفرینی بیشوتر اروپوا فوراهم کورد  مربوط به دفاع مشترک اروپایی، چهارچوبی را برای نقش

ی را در جربزرگجواند سهم است، نویسندگان کتاب سفید اذعان دارند که اروپا همچنان نمی

ی در جحولات جهانی داشته باشد. بسویاری جربزرگ و نقشحفظ امنیت قار  اروپا بازی کند 

درصد از جولید ناخوالآ  %1از آستانه  جرنییپای اینظامکشورهای اروپا همچنان، بودجه از 

شود قار  اروپا حتی در حفوظ امنیوت خوود نیوز همچنوان داخلی دارند؛ امری که باعش می

 وابسته به آمریکا باشد. 

هوای از سوی دیگر هنوز هیچ جوافی دقیقی در مورد نیروهای مشترک اروپایی و اولویت

آن بین کشورهای عضو اجحادیه وجود ندارد. با این وجود دفاع مشترک اروپایی در اولویت 

 ویژ بوه اروپایی نهادهای سوی از  انتشار پنج سند رسمی مهم»ی که  اگونهبهاجحادیه است. 

گوواهی بور  -2413و اوایل سال  2413اخر سال او – گذشته ما  شش عرض در کمیسیون،

 .(1373سعد الدین، سهراب، ایران یوریکا: )نک آن است  «اهمیت

معتقدند که  پس از مس له کوزوو، استقلال اجحادیوه اروپوا از ( 1: 2443) 2و صادر 1دوپویی

هوای اجحادیوه اروپوا شد و جلاش برای جبران این مس له در جلاش دارخدشهشدت آمریکا به

است. از نظر آنان، منطقه مدیترانوه برای همکاری با کشورهای حوز  مدیترانه، خود را نشان داد  

                                                           
1.DUPUY, Emmanuel  

2.SADER, Karim 



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1441، بهار 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 19

 

ی سیاسوت خوارجی، امنیتوی و دفواعی اروپوا اسوت؛ ریپذنانیادمیک آزمون واقعی برای میزان 

شوود. بوا ایون وجوود، درگیوری های اجحادیه اروپا دانسوته مویای که همچنان جزء ضعفحوز 

شوود، نظوامی موی الزاماًنه هایی مستقیم اجحادیه اروپا در منطقه بسیار اندک و محدود به مأموریت

دور رسومی اعلوا  هاست. مطابی آنچوه کوه بوهیکی از این مأموریت 1مأموریت رفح در فلسطین

شد ، این مأموریت با هدف حضور یک نیروی سوو  در کموک بوه سواخته شودن یوک دولوت 

یگور، عملیوات . عملیوات د2(3/3/73یوبا  رفح، اجحادیوه اروپوا، بازدیود  تیساوب)فلسطینی آغاز شد  است 

به دول انجامید  و هدف آن کموک بوه جقویوت  2413جا  2443است که از سال  3یوپل افغانستان

مأموریوت  و 1(3/3/73یوپول افغانسوتان، بازدیود  تیسواوب)پلیس و نیروهای نظامی افغانستان بود  است 

 2411جا دسوامبر  2443نیز از جولای  1سو  در عراا و با هدف آموزش نیروی پلیس عراا

. با این حوال، 3(34/3/73سرویس عملیات خارجی اجحادیه اروپا، بازدید  تیساوب)به دول انجامید  است 

 حضور نیروهای اروپایی در آفریقا بسیار چشمگیرجر بود  است. 

رسد در شرایط کنونی، حیطه عمل فرانسوه در خوارج از ایون کشوور بنابراین به نظر می

شوود جوا در چهوارچوب دفواع و به شکل انفورادی جعریوف موی بیشتر در ارجباط آن با ناجو

نباید احتمال اضافه شدن بازیگری دیگور در  بلندمدتمشترک اروپایی. با این وجود در افی 

و چندجانبوه میوان اعضوای  دوجانبوهی هایمانیپهمالمللی را در قالب صحنه مداخلات بین

 اجحادیه اروپا، فراموش کرد.   

 

 ی معادلات منطقهریناپذینیبشیپ پیچیدگی و. 5-1

در افغانستان و عوراا در ابتودای قورن حاضور، دولوانی شودن  گرفتهانجا پس از مداخلات 

                                                           
1.EUBAM Rafah European Union Border Assistance Mission in Rafah Extended  

2.http://www.eubam-rafah.eu/en/node/5280  

3.EUPOL Afghanistan 

4.http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-afg/node /2/ index. 

html 

5 .EUJUST LEX-Iraq 

6 .http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/ index_ 

en. htm 
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دورکلی در موورد هوای غربوی بوهدر این کشورها، قودرت جنگ و شکست نیروهای غربی

ایی کارآمدی مداخله خارجی جردید کردند. رویکرد اوباما در خارج ساختن نیروهای آمریکو

از عراا و افغانستان حاصل این جغییور رویکورد بوود. درواقوع  جحولوات نشوان دادنود کوه 

های مؤ ر در این منطقه بیش از هر چیز ناشی از جواریخ و فرهنوگ بوومی کشوورهای پویش

کنشوگران »ای جوانایی هدایت جریان جحولوات را نودارد. خارجی منطقه است و هیچ قدرت

بر نتایج وقایعی دارند که بیش از هر چیز از منطقی ملی پیوروی  خارجی جنها جأ یری محدود

المللوی قابلیوت . در غیاب دیدگا  و اصولی مشترک، هیچ قدرت، ائتلاف یا نهواد بینکنندیم

 .(33: 2413وزارت دفاع فرانسه، )  «آن را ندارد که بر جحولات جهان مسلط شود

ی موجوود در موداخلات خوارجی، هوادر کتاب سفید وزارت امور خارجه به محدودیت

. شومار انودگرفتههوای قودرت نیوز موورد جردیود قورار مؤلفوه» گونه اشار  شد  اسوت؛این

کوه نموود اعلوای قودرت  های اخیر نشان از محو شدن مؤلفه نیروی نظوامی دارنودپیشرفت

، جریوان اموور بوه ایون 2443یا در لبنان در سال  2443شود. در عراا در سال محسوب می

هوای غیور متقوارن بوه وجوود خادر غلبه درگیریرت اجفاا افتاد. این مشکلات بیشتر بهصو

حضوور  هاسوالی موجوب حضوور نظواماند. در کوزوو، افغانستان و عراا چند هفتوه آمد 

 .(24: 2413)ژوپه و شوایتزر، « پرهزینه  شد

ورمیانوه نشوان دهود، جواند پیچیدگی معادلات را در منطقوه خای میخوببهای دیگر که نمونه 

ی گذشته هموار  در مسوائل هاسالفرانسه در دول مسائل مربوط به حوز  دریای مدیترانه است. 

حوز  دریای مدیترانه، چه به شکلی سیاسی و چه به شکل نظامی، سوعی در جأ یرگوذاری داشوته 

اشوار  « ترانوهاجحواد بورای مدی»جوان به جلاش برای جأسیس سازمان ها میاین جلاش ازجملهاست. 

و با حضور جموا  اعضوای اجحادیوه اروپوا و کشوورهای حاشویه جنووبی  2449کرد که در سال 

اما این اجحادیه به دلایل گوناگونی با شکست مواجوه شود؛ ؛ کشور( انجا  گرفت 13مدیترانه )کلاً 

 دلایلی مانند جغییر چهر  کشورهای عضو پس از بهار عربی یا مس له فلسطین. 

های عربی باعش شد نفووذ مسائل حوز  این دریا بسیار پیچید  است. انقلاب در حقیقت،

فرانسه که به شکل سنتی و به دلیل نزدیکی راسای این کشورها به راسای جمهور فرانسوه  
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جا حد زیادی از دست برود. مس له سوریه، این کشوور را جبودیل بوه محول  شکل گرفته بود

ستی کرد   و سویلی از مهواجرین را بوه سومت اروپوا های جروریمناسبی برای پرورش گرو 

روانه نمود . در این کشور، اقدامات و مداخلات دولوت فرانسوه بوه دور از ایجواد  بوات و 

های فرانسه بوه مخالفوان دولوت های منتشرشد ، اولین کمکامنیت بود  است. دبی گزارش

رسود کوه دولوت فرانسوه در موی . به نظر(21/9/2411لوموند، )گردد یبازم 2411سوریه به سال 

ها در انتظوار سواقط شودن دولوت سووریه بوود  اسوت. موالبرونو همان ابتدای آغاز ناآرامی

را « قصواب دمشوی»ها که بیشترشوان ادمینان کاخ اورسه و الیز  جوسط رسانه»نویسد که می

در انقلواب گرای افرادی را های اسلا جقویت شد. این رسانه نفوذ سریع گرو  کردندیمدفن 

 .(2413)مالبرونو، « دیدنمی

رسد. در ایون موورد، علاو  بر این مس له فلسطین نیز بسیار دور از حل شدن به نظر می 

کوه  دانودیمی خوببهی سیاسی زیادی انجا  داد  است، با این وجود، فرانسه هاجلاشفرانسه 

. (119-124: 2413، 1)نک شواریون اردمتحد  دبیشترین وزن را در جأ یرگذاری بر این مناقشه ایالات

اشار  کورد کوه  2413در سال  برگزارشد جوان به گردهمایی ها میآخرین این جلاش ازجمله

ی هواجلاشحتوی ایون  ؛ اموارغم میل رژیم صهیونیستی برگزار شودکشور و به 34با حضور 

انودازی حداقلی هم با مخالفت رژیم صهیونیستی و جحولات داخلوی آمریکوا چنودان چشوم

 .2( 11/2/2413نک، رویترز،)ندارند برای ادامه یافتن 

مس لة دیگری که مورد جوجه نویسندگان کتاب سفید قرار گرفته اسوت، آینود  بهوار 

یی که از موج انقلاب فرار هامیرژدور آیند  نتیجه انقلابات جاری و همین»عربی است: 

ی افرادی هانظا جنگ داخلی، استقرار  ،زیآمصلحاند، اینکه این کشورها با انتقالی کرد 

پوذیر ینویبشیپی دشوواربههوای نظوامی متحوول خواهنود شود، یا احیوای دیکتواجوری

 2413. البته باید در نظر داشت که ایون موتن در سوال (29: 2413)وزارت دفاع فرانسوه، «است

موبهم و انداز جحولوات، بسویار نوشته شد  است، اما در بسیاری از موارد همچنان چشم

                                                           
1. CHARILLON, Frédéric 

2.https://francais.rt.com/france/36545-intervention-militaire-syrie-regrets-francois-hollande 
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 مداخله در کشورهای شکننده. 1-1

نیسوت.  مداخلوه در  ریپوذامکانی سوادگبهمداخله در کشوورهای شوکنند  چنودان هوم 

اند نیاز به جوجیهی مشروع چه در بعود کشورهایی که دارای حاکمیت ضعیف دانسته شد 

کنود دیگر کشورهای غربی جلواش مویالمللی دارد. لذا فرانسه مانند ملی و چه در بعد بین

المللوی، در نظور مورد  خوود و جامعوه مداخله خود را با دلایول مشوروع از دیودگا  بین

المللی با جوجه به المللی جوجیه کند. با این حال، به دست آوردن اجماع  در محیط بینبین

ی سوختبههای کشورهای مختلف در موورد مداخلوه وجوود دارد جضاربی که میان دیدگا 

پذیر است. از سوی دیگر، از دیدگا  نویسندگان کتاب سفید خلأیی حقوقی نیوز در امکان

هوای مداخلات خارجی در مواردی مانند حملوات سوایبری یوا حملوات از جانوب گورو 

ها جوان کنترل سرزمین ملوی خوود جروریستی غیر دولتی از درون کشورهایی که دولت آن

 را ندارند، وجود دارد. 

ها جوجیه شکل مداخله )چه در نظر مرد  فرانسه و چه در نظر مردمی که کشور آن برای

مورد مداخله قرار گرفته است(، دولت فرانسه مداخلات خوود را بوه عمول در چهوارچوب 

بورای دسوتیابی بوه »المللی محدود کرد  است.  در کتاب سفید آمود  اسوت های بینسازمان

ر موداخلات خوارجی اسوت، ایون موداخلات بایود بوه انسجا  که یکی از شرایط موفقیت د

هایی پاسخ دهند و جوسوط سوازمان رندیگیمانتظارهای مردمی که جحت جأ یر مداخلات قرار 

 . (21 :)همان«دانندیمها انجا  گیرد که این مرد  خود را جزئی از آن

ی ریگکاربهی هاتیمحدودشکل مداخلات نیز در این موارد دستخوش جغییر شد  است. 

ی هوااتیعملمداخله نظامی کلاسیک باعش شد  است که انوواع دیگوری از مداخلوه ماننود 

جورجیح داد  شووند.  مدتیدولانی سنگین و هایکشبه لشگر میرمستقیغی هاکنشسریع و 

ی از را  دور و در هاحملوهشووند و ی هدفمند که جوسط نیروهای ویژ  انجا  میهااتیعمل

جواننود بیشوتر شووند. ی بیشوتر میریپوذانعطافری بوه دلیول صورت لوزو  حملوات سوایب
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شوود و کارآمودی می دشووارجرروز  خصو  اینکه مداخله کلاسیک از نظر سیاسی روزبهبه

 .(34: 2413وزارت دفاع فرانسه،)دهد خود را از دست می

 

 گيرینتيجه

گر درت مداخلوهعنوان یکی از پنج قدرت بزرگ جهانی عضو شورای امنیوت، یوک قوفرانسه به

در  جررنوگکمی حضوورشود. اگرچه این کشور در مقایسه با ایالات متحد  آمریکوا محسوب می

جوان ملاحظه کرد که این کشور درصدد افزایش میزان حضور خوود منطقه خاورمیانه دارد، اما می

منوابع خادر اهمیت ذاجوی منطقوه از نظور به درفکدر این منطقه است. این افزایش حضور از ی

انرژی و  روت نهفته در آن است و از درف دیگر به خادر جأ یر مستقیمی است که جحولوات در 

 جواند بر کشور فرانسه و اجحادیه اروپا داشته باشد.این منطقه می

های فرانسه از حضور در منطقه به شومار رونود، جوانند انگیز های اصلی را که میانگیز 

 دن هستند: در موارد زیر قابل خلاصه ش

جوانود جوأ یری مسوتقیم در ی و حفظ امنیت حوز  دریای مدیترانه کوه مویرگذاریجأ  .1

 خاک فرانسه داشته باشد. 

فوارس، بوه دلیول ذخوایر انورژی و خصو  در حوز  خلیجهای اقتصادی، بهانگیز  .2

  روت کشورهای منطقه.

ا  قلمورو های جروریستی و مداخلوه در کشوورهایی کوه از کنتورل جموکنترل جریان .3

 سرزمینی خود عاجز هستند.

فوارس و جنگوه جر این کشور در خلیجحفظ امنیت انرژی که موجب حضور پررنگ .1

 هرمز شد  است. 

هایی نزدیک دور خا  در حوز  دریای مدیترانه نفع فرانسه در روی کار آمدن دولتبه

 باشد.  جواند مؤید این گرایشبه غرب است که رفتار فرانسه در قبال سوریه می

های فارس نیز منافع اقتصادی باعش نزدیکی این کشور به بیشتر پادشاهیدر حوز  خلیج

ها، قراردادهای ی که فرانسه با بیشتر این پادشاهیاگونهبهفارس شد  است نفتی حوز  خلیج
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 عظیم ججاری و امنیتی دارد. 

یار زیوادی بوین ایون داشتن یک پایگا  نظامی در امارات متحد  عربی، باعش نزدیکی بس

ی که هرگونه جهدید در مورد امارات احتمالاً با پاسوخ مسوتقیم اگونهبهدو کشور شد  است، 

 رو خواهد شد. فرانسه نیز روبه

سوازی کشوورهای دارای های جروریستی و با بواتبا این حال جلوگیری از زهور جریان

جر در پویش بگیورد و از ایون نهجواند باعش شود که فرانسه رفتاری محتادادولت ضعیف می

 بین ایران و فرانسه نیز جصور کرد.  اندازی برای همکاریجوان چشمجهت می

هوای جور آمریکوا در منطقوه و محودودیتگری فرانسه جحت جأ یر نقوش پررنوگمداخله

-ای این کشور واقع شد  است. با این وجود نباید از نظر دور داشت که دبوی برناموهبودجه

ی فرانسه، بودجه دفاعی این کشور دوبار  افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین ایالوات هاریزی

متحد  آمریکا نیز بیش از پیش بر همکاری با متحدان خود جکیه خواهد کرد. در این مووارد 

شد که نمونه آن  بازخواهدای های منطقهاحتمالاً جایی برای رهبری فرانسه در برخی ائتلاف

ایم. در مورد سوریه نیز بسیاری از جحلیلگوران فرانسووی و مالی شاهد بود را در مورد لیبی 

متحود ، رهبوری جوانسوت بودون حضوور ایالات، فرانسه موی2413معتقد بودند که در سال 

 ائتلافی برای حمله به سوریه را بر عهد  بگیرد. 

شوی کوه   این است که اگرچه فرانسوه جواکنون نقدهندنشاندورکلی مجموعه شواهد به

جوان از شکسوت دلخواهش بود  است را در منطقه بازی نکرد  و در موارد بسیاری حتی می

سیاسی فرانسه در منطقه سخن گفت، اما این کشور درصدد است جا نقش خود را در منطقوه 

جوانود بورای متحود  نیوز چنوین امکوانی را مویافزایش دهد و کاهش نقوش رهبوری ایالات

خلاصوه  صورتبهو  فرانسه و بریتانیا فراهم کند. در شکل زیر خصکشورهای اروپایی به

هوای پویش روی ایون کشوور و شوکل های فرانسه را از حضور در منطقه، محدودیتانگیز 

 ایم:مداخله این کشور را بر اساس مقاله پیش رو نشان داد 
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