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 چکیده
ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تالش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس 

سااز در عصار اسااجنگ     المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه الیگارشی بینمنطق 

ساازی گساترد      بیان دیگار  گارار از مقا س    بهشود.  سرد اهتمام اصلی ااریس تلقی می

سوی اراگماتیسام  دیللماسای    عقالنیت ای ئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به

دهی فرانسه در شورای امنیات   ایی در رفتار رأیه سازی  دگردیسی تع یل منازعه و موازنه

بر . بود ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمن ی و زمینه اروردگی گلیسم فرانسوی

اهتماام اصالی    فرانساه در شاورای امنیات     دهای  ارسش از منطق رفتاار رأی  این اساس

ن مسالط  دکتری اه اف استراتژیک و چرخش تاکتیکی است. اای اری بود اژوهش جاری 

المللای و تدا یل    در واقع  دستیابی به موقعیت و ارستیژ باین  ش   ورفتاری ااریس تلقی 

و  «یای گرا کانش »  «اساتقال  »ش ن به بازیگر متنفر در عرصه جهانی بر اساس سه اصل 

دهای نیازمنا     است. برآورد رفتاار رأی  بود  تحقیق این فرضیه اصلی «المللی حضور بین»

ااژوهش حاضار باا     باود  و انی و کالن سیاسات خاارجی اااریس    تدیین سطوح خرد  می

تطدیقی و بر اساس تز تغییر ق رت و موازنه قوا باه آزماون فرضایه     -شناسی تحلیلی روش

 .ارداخته استتحقیق 
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 . ادبیات پژوهش1

ا  «8گورا   » ا ای، عضو  اتاایهوه اراپوا، نوات      پسااستعماری، هسته یفرانسه قدرت
(، بوه عضو هت   1945ف رهه  4-11) (1)«هالتا»است که متعاقب کنفرانس  «20گرا  »

یائم ش رای امنیت یرآمد. اهن کش ر پنجمین اقتصای بزرگ جهانی ا یامین اقتصای 
ترهن قدرت نظامی یر اتاایهه اراپا ا س مین قدرت نظامی یر  یارای بزرگ ا اراپا

عنو ان نهوای مسوتقل از     نات  است. از منظر تارهخی، تلقی فرانسه از سازمان ملل بوه 
المللوی اسوت.    مهم برای تعقیب منافع ملی یر عرصه بین یش رای امنیت، مکانیسم

انسه یر شو رای امنیوت، کمتور بوا     یهی فر های رأی یر اهن پی ند، یرک منطق رفتار
 د  است.شمندی همرا   های نظام پژاهش

 (1945-1989)یهی فرانسه به یا یار  جنو  سوری    ، رفتار رأیارهخیاز منظر ت
بوار از   18که پوارهس   . یرحالیش ی تفکیک می (تاکن ن 1990)ا عصر پساجن  سری 

صر پساجن  سوری هوی    یر ع (2)بهر  بری ،جن  سری   لیهی ات هی یر ط رفتار رأی
یهوی فرانسوه بوین     ای از قدرت ات  نکری  است. از منظر گفتمانی، رفتار رأی استفای 
گراهوی، نظوم    آتالنتیوک گلیستی، اراپامداری ا )فورا(   ا پسا (3)«گلیستی»های  سیاست

المللی یر ن سان است. بر اساس  گراهی ا الیگارشی بین هالتاهی، یاقطبی هالتاهی ا پسا
یهوی آن یر شو رای    ای، یهپلماسی پارهس یر سازمان ملل ا رفتوار رأی  شینهچنین پی

المللوی اسوت کوه بوا سوه اصول        بوین  پرسوتیژ امنیت، یرصدی یستیابی به م قعیوت ا  
اما تغییر  ؛آهد گراهی ا حض ر ا مشارکت یر سطح جهانی به یست می استقالل، کنش
هوای گ نواگ نی    ها ا مکانیسوم  المللی ا یاخلی، منجر به اتخاذ تاکتیک ا تا الت بین

یهوی اتو هی    ، رفتوار رأی 1 د  اسوت. نمو یار  شو برای یستیابی به هدف اسوتراتژهک  
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 .یهد نشان مییر مقاهسه با یهگر اعضای یائم ش رای امنیت را فرانسه 

 (Minarova,2015, p 5) 1946-2014استفاده از رأی وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت،  .1نمودار 

 

طلبوی   یهی ات هی فرانسه یر عصور جنو  سوری، برآهنودی از گسوتر       رأی رفتار
ینبال باران م شوکی ک بوا، بوازخیزی سیاسوی ا اقتصوایی یال        اهژ  به آمرهکا به

های اراپوای شورقی از اتاوای     های استقالل بیشتر یالت اراپای غربی، رشد مارکه
ت سعه اقتصایی، بخشی ا  نتعیّ-ش رای، رشد جهان س م ا تأکید بر سیاست خ ی

بل ک کم نیستی به یلیول شوکاف چوین مائ ئیسوتی ا مخالفوت آن بوا        یختگیگس
. یر (Harrison,1981, p 56) اسوت الملول   هژم نی آمرهکا ا ش رای بر سیاست بین

هوای   مخالفت با ق انین قودرت ) «انقالبی»های رفتاری فرانسه یا بعد  ااقع سیاست
برآهنودی از تسولیاات    ا فوری  مناصربهق ق ح ای)یار «تجدهدنظرطلبانه»ا  بزرگ(
یهی فرانسه یر شو رای امنیوت    اما تالیل رفتار رأی یاری؛ ای ا سنن تارهخی( هسته

های ملی ها آتالنتیکی، کفاهت جامعی برای ااکاای منطوق پوارهس    یر بستر سیاست
 های ملی ا آتالنتیکی است. نیازمند ترکیب سیاست ا یر ش رای امنیت نداری

ه یر پی نود بوین   یهی فرانسه یر ش رای امنیوت ا مداق و   راندپژاهی رفتار رأی
ملول،   یهی یر ش رای امنیت سوازمان  های رأی های سیاست خارجی ا رفتار اهستار
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یهی الیز  یر ش رای امنیوت   رأی رفتار چراهی گشت ا بازگشت اهتمامی برای فهم
قوی ا تالیول کیفوی    تطبی -تالیلوی  شناسوی  را اهون پوژاهش بوا کواربری      .است

المللوی، معموای    هوای بوین   سخنرانی نماهندگان فرانسه یر ش رای امنیت ا سوازمان 
 د.کن ااکاای می راپژاهش 

های یر حال ظه ری که از ت زهع قودرت   ، قدرت1«قدرت انتقال»بر اساس تئ ری 
از آارنود. متوأ ر    رای می تجدهدنظرطلبیالمللی ناراضی باشند، به سیاست  ا ق انین بین

بوه تغییور رایهکوال     تجدهودنظرطلب الملول، یال   ت زهع نامت ازن قدرت یر سیستم بوین 
های تجدهودنظرطلب ا   اما فارغ از قدرت ؛آارند ق انین ها تداهن ق انین جدهد رای می

بدهل س م ضومن نارضواهتی از قو انین بوازی      مثابه به گرا اصالحهای  کار، یالت ماافظه
بلکوه بوه تعودهل قو انین بوا ااقعیوات نو هن ا        نیستند؛ ن جاری، یرصدی تغییر بنیایی آ

 انتقوال . متوأ ر از تئو ری   کننود  اقودام موی  ای  انطباق آن با اعضای جامعه جهانی ا منطقه
هوای   یهوی ا اهسوتار   الملول، رفتوار رأی   قدرت ا بر اساس تفسیر کالسیک از نظام بوین 

سوی ا پراگماتیسوم   ها نسبت به هکدهگر بر اساس رئالیسوم سیا  سیاست خارجی یالت
ش ی. بر اساس راهکری ژئ پلیتیکی با ابتنا بر منطق رئالیسوم سیاسوی،    اقتصایی تبیین می

 شوته المللوی را یا  ها یر راابو  بوین   فقدان اقتدار مرجع که ت اناهی تنظیم مناسبات یالت
ها بر سیاست خ یهاری ا منطق یاراهنیسم سیاسوی جهوت    باشد، منجر به اتکای یالت

کوه راهکوری اقتصوایی بوا ابتنوا بور رفتوار         شو ی. یرحوالی   به اهداف ملوی موی  یستیابی 
مثابوه بوازهگر خریمنود تلقوی      هوا را بوه   ما ر ا منطق حداکثرسازی فاهد ، یالوت  هدف

 ند.هستنماهد که یرصدی حداکثرسازی فاهد   می
المللوی بور    بر اساس راهکری م ازنوه قودرت، رفتوار پوارهس یر عرصوه بوین      

سیاسوی   -به اهن معنا که با حض ر نظوامی  استراتژهک است ار است.سازی ژئ  م ازنه
المللی، یرصدی اهجای م ازنه یر برابر آمرهکوا اسوت. طبوق     های مهم بین یر م قعیت

ش ند کوه فراپاشوی    ها با فرضیات ساختاری آغاز می بسیاری از تبیین چنین فهمی،
اد  آمرهکا شد  اسوت.  قطبی با هژم نی اهاالت مت ش رای منجر به ت لید جهان تک

 ,Pape,2005)است  ااشنگتنگراهی  جانبه چنین راهکریی، پارهس نگران هک طبقبر 

                                                                                                                                 

1. Power Transition Theory 
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pp 15-25) . سازی ژئ استراتژهک، پی نود فرانسوه بوا آلموان یر      راهکری م ازنه بربنا
عصر جن  سری ا عضو هت یر اتاایهوه اراپوا، یرصودی ت لیود م ازنوه یر برابور        

های ااشنگتن ب ی  است. یر حقیقت، توال  پوارهس جهوت یسوتیابی بوه       سیاست
س  ا اهفای نقش رهبری یر اتاایهه اراپوا، بوه    المللی از هک م قعیت ا پرستیژ بین

د  اسوت.  شهای ااشنگتن منجر  برای ت لید م ازنه یر برابر سیاست ااجدی اهتمام 
 م جوب ل م قعیت فرانسه ه هت قدرت بزرگ، تنز  نظرههاز س ی یهگر، بر اساس 

 & Larson)ه اسووت شووتگالمللووی  بوورای بازهووابی منزلووت بووین ای تووال  گسووتری 

Shevchenko,2010, pp 66-70)یاقطبوی ز سیسوتم  . یر اهن پی ند، نارضاهتی پارهس ا 
 بورای تال  فرانسوه   باعثقطبی عصر پساجن  سری،  عصر جن  سری ا نظام تک

 د  است.شگراهی  چندقطبیگراهی به  یاقطبیبرسازی بدهل س م ا گذار از 
بوه اعتقوای   هن ترتیب، فرانسه یرصدی گستر  م قعیت قدرت بزرگ اسوت.  ه اب

هوا یر جسوتج ی    سوت ا یالوت  ، قدرت یر پی ند با پرسوتیژ ا «گیلپین»ا  «الف رث»
 ,Wohlforth & Gilpin,1981)المللی هستند  المللی ا احترام به جامعه بین م قعیت بین

pp 32-56)عن ان هکی از اعضوای یائوم شو رای امنیوت،      . م قعیت قدرتمند فرانسه به
یهد که امکان بازهوابی م قعیوت ا منزلوت قودرت      مکانیسم قدرتمندی به پارهس می

عن ان قدرت بوزرگ،   . فرانسه بهسازی ی آن فراهم میالمللی را برا عه بینبزرگ یر جام
اهوژ  اتاایهوه اراپوا ا     های بوزرگ بوه   یر جستج ی اتاای یهپلماتیک با یهگر قدرت

گرا است تا ضمن مشارکت فعاالنوه یر   آتالنتیکهای اراپامدار ا )فرا(  کاربری سیاست
 لی خ ی را بازهابد.المل المللی، منزلت ا م قعیت بین سپهر بین

 دهی فرانسه در شورای امنیت منطق و منابع رفتار رأی .2

 تنگواتنگی  پی نود  یر متاد ملل سازمانیهی فرانسه یر ش رای امنیت  منطق رفتار رأی
هوای   سیاسوت  پی نود،  اهون  یراسوت.   ا  یخوارج  سیاسوت هوای   اهستار ا م اضع با

توا اااسو  یهوه     1950اااهل یهوه  )سری  جن  یاران یر تجدهدنظرطلبانه ا گلیستی
سری )یهوه   پساجن  عصر یر ائتالفی ا پراگماتیک پسا گلیستی، یهپلماسی ا( 1970
 از. یهود  موی  جهوت  را امنیوت  شو رای  یر پارهس یهی رأیهای  رفتار به بعد(، 1980
 راهکوری  اسواس  بور  امنیوت  شو رای  یر فرانسوه  یهوی  رأی رفتوار  تالیول  که هیآنجا
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 یر پوارهس  رفتواری  منوابع  اهوا   شوبکه  ،است گراهانه تقلیل یکی،فرا آتالنت ها اراپامدار
 .هابد می تبیین قابلیت کالن ا میانی خری، سطح سه یر امنیت ش رای
 از گلیسوتی  یرک ا امنیوت  شو رای  یائوم  قودرت  پنج از هکی عن ان به هابی هته 

 Kolodziej,1974, pp 22-24; Brummer) شو ی  می تلقی فرانسه برای مثابه هدفی به یالت

& Thies,2015, pp 274-276) .حاکمیوت  تأمین ا المللی بین پرستیژ بازهابی یهگر، بیان به 
 هژمو نی  از فوارغ  کوه  شو ند  موی  تلقوی  پوارهس  بلندمودت هوای   سیاست عن ان به ملی

 منبوع  مثابوه  بوه  فرا آتالنتیستی، ا اراپامدار آتالنتیستی، گلیستی، میترانیستی،های  راهکری
. گوذاری  می تأ یر امنیت ش رای یر آن یهی رأی رفتار بر ااست  پارهس خارجی سیاست
 شو ی  موی  تلقوی  الیوز   کاخ استراتژهک هدف عن ان به پراگماتیک استقالل ترتیب، به اهن

 اسوتقالل  حوداکثری  راهکوری . اسوت  مانود    ابوت هوا   را  اهوا   تاکتیوک  تغییور  با که
 عرصوه  یر اهوژ   بوه  فرانسوه  اسوتراتژهک ی هوا  ت انمنودی  افوزاهش  یرصودی  پراگماتیک

 تأکیود  پوارهس  امنیتی سیاست ضرارت بر حداقلی راهکری که یرحالی ؛است المللی بین
 فرانسه، ناشوی  هیگرا جهان ا جهانی سیاست عن ان برآهند به یانداز چشم چنین. کند می
 یاشوتن  ا استعماری پیشینه از که است جهانی قدرت عن ان به تلقی ا فرانسه انقالب از

 یرصودی  فرانسه بنابراهن، ؛(Menendez Alarcon,2014, p 13) آهد یای برم هسته ت انمندی
 اراپوا،  اتاایهه ا ملی خارجی سیاست سط ح ها یر ها ا آرمان ااقعیت بین ت ازن ت لید
 جهوانی  بشور  حقو ق  ارتقوای  ا جهانی ژئ پلیتیک ای، هسته سیاست ملل، سازمان نات ،
 ا نشود   همورا   پارهس همسازانه یرک با هرگز سری جن  عصر هالتای جهان اما ؛است
 نظوم  بوازتک هن  جهوت  فرانسوه  راهبور  اصول  عن ان به هالتاهی نظم بر تف ق برای تال 
 ا سوری  جنو   ژئ اسوتراتژهک  فرماسوی ن  ما . است ب ی  المللی بین م قعیت ا امنیتی
 م اضوع  بلکوه  نکوری ،  اهجوای  پوارهس هوای   سیاست یر تغییری قطبی، تک نظام به گذار

شود    همورا   پراگماتیسوم  ازای  گسوتری   سوط ح  ا ابوزاری  اصالحات برخی با پارهس
 نظوم  ت لیود  بورای  توال   ا ااشنگتن هژم نیکهای  سیاست برای آفرهنی چالش. است

-پسوا  جهوان  یر فعاالنه نقش اهفای جهت متاد بازهگر عن ان به اراپا ت سعه چندقطبی،
 یر. شو ی  موی  تلقی پارهس هیگرا عمل ابعای هنتر مهم نات ، با رااب  بازسازی ا یاقطبی

 جنو   ماننود  م ضو عاتی  یر ااشونگتن  ا پوارهس  بوین  ایراکوی  تفواات  کوالن،  سطح
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 شوکاف  بازتواب  عوراق،  جنو   اهوژ   به ا افغانستان جن  ک زاا، باران فارس، یجخل
 قربوانی   بوازهگر  عنو ان  بوه  ااشونگتن  یرک. اسوت  بو ی   آمرهکوا  ا فرانسه بین راهبریی
 بوه  ترارهسوتی  زین تهدهود  پی نود  بوه  منجور  ترار علیه جن  ائتالف رهبر ا ترارهسم

 رهیافوت  اتخواذ  بوا  فرانسوه  کوه  یرحالی شد ، میلیتارهستیهای  ابزار ا عراقیهای  یالت
 یر پیشوگیرانه  اهسوتار  ی،کشوتارجمع  تسولیاات  گسوتر   معمای خص ص یر قان نی
 (Jae Seung,2006, p 81) است گرفته پیش

 بور  ملول  سازمان امنیت ش رای یر فرانسه یهی رأی رفتار منطق ااکاای بنابراهن،
 بور  ماض تأکید راستا، اهن یراست.  است ار چندسطای ن هن تالیلی راهکری اساس
 بورای  جوامعی  کفاهوت  تالیلی، سط ح یهگر انگاشتن نایهد  ا تالیل سط ح از هکی
هوا   شوبکه  مند نظام تالیل برای همین. نداری امنیت ش رای یر پارهس رفتار منطق فهم

 سوطح  ،(ملیهای  سیاست) خری سطح به ت جه نیازمند فرانسه یهی رأی رفتار منابع ا
 ( است.المللی بین یک،)فرا آتالنت کالن سطح ا( اراپا اتاایهه) میانی

 دیپلماسی رفتاری فرانسه در سطح ملی .2-1

یهی پارهس یر ش رای امنیت سازمان ملل، سطح ملی اسوت.   قاعد  هرم رفتار رأی
المللوی یر پی نود    از منظر گلیسم فرانس ی، امنیوت ملوی، اسوتقالل ا پرسوتیژ بوین     

خوارجی   هوای سیاسوت   هوا ا اهسوتار   تور، رفتوار   یقعمتنگاتن  هستند. یر رهیافتی 
، اهوداف اسوتراتژهک   های یاخلی است. همچنوین  پارهس یر جهت تاکیم سیاست

 های بیرانی پارهس است های یاخلی راهبر م اضع ا رفتار ملی ا حاکمیت سیاست
(Waites,1983, p 260). 

عصور جنو    »یهی فرانسه یر ش رای امنیت به یا یار   فارغ از تفکیک رفتار رأی
، «اسوتقالل »، اص ل اصلی سیاست راهبوریی پوارهس بور    «عصر پساجن  سری»ا « سری

کوه بوا اجو ی     (Krotz, 2015, pp 66-67)ابتنا هافته « المللی مشارکت بین»ا « گراهی کنش»
به سپهر پساگلیستی، پاهدار مانود  اسوت. بوه    گذار از جمه ری چهارم به پنجم ا ارای 

مسووتقل ا  یووریگ جهووت 1960عبووارتی یهگوور، سیاسووت خووارجی پووارهس یر یهووه  
بوه   1«یفوا  مسوتقیم  »چنین رفتاری سیاست خارجی پوارهس را از   هکاهی یاشت.ضدآمر

                                                                                                                                 

1. Omnidirectional Defense 
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یر سو ی یهگور، یکتورهن    . (Laird, 1980, p 103)سو ق یای   1«یفا  یر م قعیت تهاجم»
اسوت ار   4«بازیارنودگی تناسوبی  »، بر پوارایاهم  3«میتران»تا  2«یاگل»سه از یار  امنیتی فران
 شد. یرجنگی تلقی میغعن ان استراتژی  ب ی که به

 ،80 یهه یر متقابل اابستگی به 70 ا 60 یهه سیاسی استقالل از فرانسه گذار
 :شد پارهس امنیتی -یفاعیهای  سیاست یر تغییرات ذهل به منجر

 فرانسه تبدهل برای تال  ا آتالنتیستیهای  سیاست ؛1958-1962 نخست، -
 .غربی اراپای رهبر به

 ا اسوتراتژهک هوای   سیاست چتر از یرآمدن برای تال  ؛1962-1968 یام، -
 .آتالنتیک اتاای یر آمرهکا یهپلماتیک

 .(Kolodziej,1974, pp 70-71)به بعد؛ بازاندهشی یر یکترهن امنیتی  1968 س م، -

 اراپوای  بورای  شو رای  نظامی تهدهد کاهش از برآهندی تا التی چنین منابع
 آلموان  امنیوت  توأمین  بوه  ااشونگتن  تعهد ا فرانسه ا غربی آلمان بین پی ند غربی،
 ا گراهی آتالنتیک اراپامداری، مفه م سه بر تأکید ا (Grant,1986, pp 18-21) غربی

 ا گفتموانی  چرخش بارز مصداق. (Gordon,1993, pp 83-84) ب ی سازی ای یرهستهغ
 .یکر مالحظه فرانسه میلیتارهستیهای  هزهنه یر ت ان می را فرانسه پارایاهمی

 1960-1986های دولت،  عنوان درصدی از مجموع هزینه بودجه دفاعی فرانسه به .2نمودار 

(Gordon,1993, p 135) 
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ا اتخواذ   2«ااالنود »ا  1«سوارک زی »اهن چرخش پارایاهمی یر یاران رهاست جمه ری 
سیاست گسست ا استقالل پراگماتیک اتفاق افتای. رئیس اقت کمیسی ن ام ر خوارجی  

، ارکان چورخش پوارایاهمی را بازگشوت فرانسوه بوه      2008فرانسه یر سال  پارلمان ملی
یوری حقو ق بشوری ا افوزاهش     گ جهوت اراپا، تماهل پارهس به همکاری با ااشونگتن،  

( عنو ان کوری. همچنوین، نویکالی     328: ص 1392فع اقتصوایی )خوال زای ،  ت جه به منا
، با طورح م ضو     2011سارک زی یر چهل ا پنجمین کنفرانس امنیتی م نیخ یر ف رهه 

یکی ا تبودهل اراپوا   فرا آتالنتیرصدی تق هت همکاری  تنها نه، «های نسبی ینیای قدرت»
که با رهیافت پراگماتیک ا خزنود  بور   ، بل(Michel,2012, p 5) برآمد 3«ابرقدرت»به هک 

تمرکز کری. به اهن ترتیب، سیاست خارجی فرانسوه یر عصور    المللی بازهابی پرستیژ بین
یهوی پوارهس    های رفتار رأی عن ان شبکه ای ب ی  که به جن  سری یارای ارکان چندگانه

 اند. یر ش رای امنیت سازمان ملل، اابستگی متقابل به هکدهگر یاشته

 گرا راهبرد پراگماتیک و عمل -الف

 بورای  آفرهنوی  چوالش  ضمن حاکمیت، سطح ترهن هینپا رهاهی؛ ا مص نیت 
 پوارهس  سیاستی تصمیماست.  عمل آزایی ا استقالل کسب یرصدی طری، سیاست

 یر مصو نیت  بوه  یسوتیابی  جهت آزایی از مصداقی ،1966 سال یر نات  ترک برای
 ب ی. عمل

 ها  ابرقدرت با مخالفت جهت اعالنی ا اعمالی آزایی مخالفت؛ ا نارضاهتی
 سیاسوتی  چنیناست.  پارهس خارجی سیاست اصلی ارکان از هکی آلترناتی  ت لید ا
 شود  موی  مشواهد   فرانسه خارجی سیاست یر اض ح به سری جن  عصر یر اهژ  به
 .هافت پراگماتیک راهکری جدهد، عصر یر که

 یر ،اهجوابی  رکون  عن ان به پارهس، خارجی سیاست همسازی؛ ا پی ستگی 
 پوارهس اسوت.   خواص  هدف به نیل جهت مشارکت ا همکاری ت لید برای تال 

تماهول  اسوت.   م قعیوت  ا قودرت  بوه  یسوتیابی  خ اسوتار  مستقل،ی بازهگرمثابه  به
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 عصور  یر اهوژ   به تجاری اتاایهه ها سیاسی بل ک یر عض هتبرای  فرانسهنداشتن 
 .دش تبدهل آتالنتیک اتاای به نسبت پارهس سیاست اصلی شناسه به سری جن 

 راهبرد تدریجی و خزنده -ب

 مدهرهت ها نف ذ جهت آزایی از میزانی ترک معنای به سیاستی چنین تعهد؛ 
 جامعوه  یر عضو هت بوا  پوارهس  اسوت.   فزاهنود   قدرت ا  رات کسب ا سازمانی
 1963 سال یر فرانسه ات ی رأی؛ چنانچه یکسب کر ات هی قدرت اراپا، اقتصایی

 فزاهنود   قودرت  بازتاب اراپا، اقتصایی جامعه یر برهتانیا عض هت از ممانعت برای
 ب ی. پارهس
 بور  فشوار  جهوت  اقتودارآمیز  نفو ذ  شوامل  سیاست هنا رهبری؛ ا مدهرهت 
 ،زمینه اهن یراست.  قدرتمند بازهگر مطالبات اساس بر عمل برای یهگرهای  یالت

 بوه  هسپوار  مسوتقل ای  هسوته  ت انمندی ا مستعمرات خص ص یر فرانسه سیاست
 ,Waites,1983) دشمنجر ها  ابرقدرت با رابطه یر فرانسه هب رهبری گا جاه پیشکش

pp 261-63; Lehne,2012, p 13). 
 شو رای  یر پارهس یهی رأی رفتار فرانسه، خارجی سیاست پارایاهم ا یکترهن

 عصور  یر اتو   قودرت  کواربری  عودم  ضومن  کوه  کوری   چینش یا گ نه به را امنیت
 .است برگزهد را  اپ زهسی نیهای  اهستار سری، پساجن 

 (lynch, 2009, p 8)وع موض برحسب فرانسه امتناعی و وتویی دهی رأی رفتار .3نمودار 
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 عوراق  جنو   یر اهژ  به سری پساجن  عصر یر فرانسه اپ زهسی نی یهی رأی رفتار
 ا کو زاا  باوران  فوارس،  خلویج  جنو   طی یر همسازانه م اضع ینبال به( 2003)

 را عوراق  بوار  یر پوارهس  رفتواری هوای   سیاسوت  منطق از پرسش افغانستان، جن 
 کاربسوت  ا چندجانبوه  مودهرهت  اسوتراتژی  بور  تأکیود  با فرانسه. یکر می یاچندان
 بر ابتنا با عراق جن  مشراعیت تأمین به نیاز بر قان نی، -یهپلماتیکهای  استانداری

 ضود  جنوبش  رهبوری  بوا  فرانسوه  یهگر، بیان به. اشتی صرهحت ملل سازمان منش ر
 ،2003 سوال  یر عوراق  علیوه  جنو   با مخالفت ا 1990 یهه اااخر یر شدن یجهان

 & Miller) هافوت  تجلی آمرهکا متادان ا یاستان میان یر یشمن هنتر کهن مثابه به

Molesky, 2004) .متفاات یرکبا  افغانستان، یر آمرهکا از فرانسه حماهت برخالف 
 عوراق  جن  یر گ ناگ نیهای  انگیز  پارهس برای ،فرانسه منافع ا جهانی تهدهد از

 از جمله:  ؛شد ت لید
 صودام  عوراق   تهدهود  خصو ص  یر آمرهکوا  ا فرانسوه  بوین  ایراک تفاات -1
 ؛حسین
 حماهوت  با که آمرهکا ن هن پیشدستانه یکترهن خص ص یر پارهس نگرانی -2
 نشد؛ همرا  ملل سازمان
 عوراق،  یر پوارهس  مشورا   هودف  تنهوا  فرانسوه،  خوارجی  سیاست برای -3
 عودم  صو رت  یر ا بازرسوی  طرهوق  از بو ی کوه   یکشوتارجمع های  سالح تخرهب

 سیاسوتی  چنوین  پاهوداری . شود  انجام موی  ملل سازمان ت س  زار کاربری م فقیت،
 از حماهووت ا آمرهکووا گراهانووه جانبووه هووکهووای  سیاسووت بووه اعتمووایی یبوو بازتوواب

 .(Meunier,2007,pp 131-132)است  گراهی چندجانبه
 ا نظامی -سیاسی اقتصایی، عراق، خص ص یر فرانسه یهی رأی رفتار ع امل

 یهوه  یر پوارهس  -بغودای  اقتصایی همکاری جامع پی نداست.  فرهنگی -اجتماعی
 منجور  عوراق  زهرسواختاری های  پراژ  یر فرانس یهای  شرکت مشارکت به ،1970

 میلیواری  1.6 به 1997 سال یر ه را میلی ن 685 از یاجانبه تجارت که جاهی تا شد
 ،«غوذا  بورای  نفوت » برناموه  بوا  فرانسه همچنین،. هافت افزاهش 2001 سال یر ه را

 Jae) کووری تعوودهل را عووراق علیووه ملوول سووازمان 986 قطعنامووه تاوورهم سووط ح
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Seung,2006, p 84) .از یرصوود 0.3 ا صووایرات از یرصوود 0.2 تنهووا کووه یرحووالی 
 یهگور،  سو ی  از. (Marcel,2003) هافوت  موی  اختصواص  عوراق  بوه  فرانسه ااریات
 خاارمیانوه  یر سیاسی منافع تأمینهای  شبکه از فرانسه گرای عرب خارجی سیاست

 .است ب ی 
 بو ی  عراق به تسلیاات کنندگان عرضه ترهن یاصل از هکی فرانسه ،70 یهه یر

 بوه  را بغودای ا  هافت افزاهش یالر میلیاری 20 به پارهس تسلیااتی فرا  ارز  که
 منظور  از. (Styan,2004, pp 374-396) کوری  تبدهل پارهس تجاری شرهک ترهن بزرگ

 کوه اسوت   اراپا یر مسلمان جمعیت ترهن بزرگ یارای فرانسه فرهنگی، -اجتماعی
 رفتوار  همچنوین . کری اهجای عراق از حماهت جهت پارهس برایای  اهژ  حساسیت

 فراتور  بورای  پوارهس  میلی یب به منجر س رهه باران بهنسبت  فرانسه کارانه ماافظه
 ،2009-10هوای   سال یر فرانسه؛ تا جاهی که دش تارهم رژهم ا یهپلماسی از رفتن

 ا یمشق بین مستقیم مذاکر  یر گری یانجیم جهت س رهه با باال سطح مذاکرات یر
ا  کوری ای  گستری  حماهتنیز  لبنان یر ملی اتاای یالت ازا  کری مشارکت ه آا تل

 .(ICG,2012) شد آمرهکا نارضاهتیها م جب  رفتاراهن 
ای  اتاایهوه  تأسویس  جهوت  2007 سوال  یر سارک زی پیشنهای یهگر، س ی از

 ناهمسوازی  اراپوا،  اتاایهوه  الگو ی  اساس برای  منطقه رژهم اهجای ا مدهترانه برای
 ت لیود  امنیوت  شو رای  یائم عض  غربی بازهگران ا فرانسه بینای  گستری  یهی رأی
 ،ها تمدن برخ ری بدهل رژهم عن ان بهای  اتاایهه چنین پارهس، یرک اساس بر. کری
 بزرگوی  اتاوای  ا س  هک از فلسطین -اسرائیل فرساهشی منازعه برای یحل را  تنها نه

 اهجای آمرهکا برابر یرای  م ازنه بلکه ی،رک می ت لید یهگر س ی از اراپا ا آفرهقا بین
 آرموان  بور  کوه  اسوت  1«خ یکواری  عدم» اصل رفتاری، چنین کلیدی منبع .ی نم می

 ا هرپذ انعطاف مشارکت ا پاهدار تعهد مستقل،ای  هسته بازیارندگی ا ملی استقالل
 .(Yost, 1985, pp 15-16) یاری تأکید تجااز عدم سیاست

 بوه  تجدهودنظرطلبی  راهکوری  از فرانسوه  خوارجی  سیاسوت  چرخشیر ایامه 
 توا ؛ یای تغییور  امنیوت  ش رای یر را فرانسه یهی رأیهای  رفتار پراگماتیک، راهکری

                                                                                                                                 

1. No Automaticity 
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 ا آمرهکا اعتمای جلب نات ، هکپارچه نظامی ساختار به بازگشت با فرانسه که جاهی
 اراپوا،  یفاعی ا امنیتی سیاست ارتقای جهت اراپا اتاایهه گرای آتالنتیک بازهگران

 تارکوات  بور  عوالا  . اسوت  کری  آغاز خ ی م قعیت بازهابی برایای  خزند  کنش
 همراهوی  ،یالمللو  بوین  پرسوتیژ  ا م قعیت بازهابی برای المللی بین سطح یر فرانسه
 اهوران، ای  هسوته  م ضو    خص ص یر آتالنتیستیهای  سیاست ا آمرهکا با فرانسه
 ی کور  ت لیود ای  منطقه سطح یر خ ی م قعیت بازهابی برای پارهس از نمایهنی یرک
 بورای  پوارهس  تال  به تهرانای  هستههای  سیاست با فرانسه شدهد مخالفت. است

 ط ر به فارس خلیجهای  کش ر با فرهنگی ا اقتصایی نظامی،های  همکاری گستر 
 تونش  همچنوین، . است منجر شد  نظامی پاهگا  اهجای جهت امارات با ت افق ا عام
 بورای  ابوزاری  ا فرانسه ت س  اهران تهدهد نماهی بزرگ به منجر اعراب ا اهران بین

 آمرهکوا  نفو ذ  اهورم  از اسوتفای   ا منطقه سطح یر سیاسی ا اقتصایی منافع افزاهش
 .استشته گ نات  ا اراپا اتاایهه یر نف ذ گستر  جهت

 دیپلماسی رفتاری فرانسه در سطح اتحادیه اروپا .2-2

 نظوام  ظهو ر  پیرامو نی،  منازعوات  رشد متاد، آلمان خیز  ا سری جن  ینبال به
 اسواس  بر فرانسه هنیآفر نقش ،یقطب سه اقتصایی -تجاری نظام تأسیس ا قطبی تک

 موذاکرات  یهگور،  یبیوان  به. هافت کاهش گلیستیهای  سیاست ا ملی متماهز ه هت
 سوازمان  احیوای  ا کنفدراسوی ن  پوراژ   شو رای،  اتاوای  با میتران فرانس ا یاجانبه

 همکاری برای مرکزی ا شرقی اراپای یال تماهل نداشتن  اراپا، همکاری ا امنیت
 از پوارهس  گوذار  بوه ( 1992) 1«ماسوترهخت  پیموان » انعقوای  نهاهوت  یر ا پارهس با

 .دشمنجر  متقابل اابستگی یس  به استقالل
 امنیتوی  سیاسوت  یر ت ان می را سیاستی چرخش چنین تجربه تارهخی، منظر از
 طورح  بوا  ،1958-61 هوای  سال  لط یر. یکر مشاهد  یاگل ژنرال عصر یر فرانسه
 ااقوع،  یر. ب ی پنجم جمه ری اهداف تاکیم یرصدی پارهس اتاای، گانه سه رهبری
 کوه  بو ی  یقطبو  سوه  الیگارشوی  به آتالنتیک اتاای تبدهل برای تال  بر اصلی تأکید
 یر. ی یاشوت سوازگار  جهان ا اراپا یر ا  یتیامن منافع ا فرانسه استقالل با بیشتر

                                                                                                                                 

1. Maastricht Treaty 
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 مسوتقل  اراپواهی  امنیتوی  سیستم هک ییه سازمان برای تال  ،1961-65های  سال
ا  شود  تبودهل  پوارهس  امنیتی سیاست اصلی ما ر به آلمانی -فرانس ی یرک ح ل
 یر نسوبی،  انزااگراهوی  سیاسوت  از ینینشو  عقب با فرانسه ،1965-68های  سال طی

 نظوام  با ،1968-69های  سال یر سرانجاما   یب جهانی ن هن نظم ت لید برای تال 
 چنین اساس بر. هافت نسبی انطباق پارهس امنیتی سیاست ما ر عن ان به آتالنتیکی

 جهوانی  سوطح  یر اراپوا  ازای  اهوژ   راهکوری  تک هن یرصدی تنها نه فرانسه ایراکی،
 امنیتوی  ا خوارجی  سیاسوت  یر اراپاهی رهیافت اساس بر کنشگری به بلکه برآمد،
 ییاقطبوو نظووم بوور جوو هی یبرتوور» هوودف سووه بازتوواب یرکووی چنووین. زی یسووت

 ماو ر  فرانسوه  اراپای تأسیس» ا «غرب از آمرهکا هژم نی فرساهش» ،«ها ابرقدرت
 Krotz & Sperling,2011, pp) اسوت  بو ی   «جهوانی  سیاست یر س م نیرای مثابه به

 با بیشتر پی ند ا اقدامهای  تاکتیک تغییر با فرانسه یرکی، چنین اساس بر. (312-317
 چنوین ا  اسوت  برآمود   خو ی  المللوی  بوین  م قعیوت  بازهابی یرصدی اراپا، اتاایهه

 عضو  هوای   کشو ر  با فرانسه یهی رأی رفتار همسازی تراز یر ت ان می را چرخشی
 .یکر مشاهد  اراپا اتاایهه

  1988-2005دهی فرانسه با اتحادیه اروپا در موضوعات گوناگون،  همسازی رأی .4نمودار 

(Howarth & Varouxakis, 2003, p 326) 

 

 بازیارنودگی  سیاسوت  از گوذار  از ناشوی  فرانسه یهی رأی رفتار ،4 نم یار اساس بر
 بور  تأکیود  بوا  فرانس ی گلیسم یهگر، بیان بهاست.  پراگماتیسم یس  به مستقل ملی

 ا همسواهه های  یالت از یفا  بازیارندگی، ت لید جهتای  هسته تسلیاات مالکیت
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 یسوو  بووه 70 ا 60 یهووه یر سوو م جهووان ا آفرهقووا یر پووارهس منووافع از حماهووت
 فرانسوه  یابوار   ارای. نم ی گذار بعد به 70 یهه اااس  یر همکاری ا پراگماتیسم

 چرخشوی  چنوین اسوت.   فرانسو ی  پراگماتیسم اصلی شناسه 2009 سال یر نات  به
 یهوه  یر آمرهکوا  هژمو نی  پذهر  عدم نخست،است؛  گ ناگ نع امل  از برآهندی

 بورای  پوارهس  توال   یام،. یچنودقطب  جهان تک هن برای تال  ا 2000 ا 1990
 بورای  توال   سو م، . آمرهکوا  یم میوت ق از رهوا  ا متاد بازهگر هک به اراپا تبدهل

 موالی  ا نظوامی  حماهت ا نات  به بازگشت با اراپا یر فرانسه نف ذ ا قدرت تق هت
 ت لیود  ا سوری  پسواجن   عصر یر ساختاری تغییرات چهارم،. فرامرزی عملیات از

 ا اهودئ ل ژهک  تهدهودات  ما  پنجم،. آلمان -فرانسه راهبریی مشارکت یر چالش
 اراپوای  از حمواهتی  نقوش  اهفای برای آمرهکا میلی یب ششم،. ش رای اتاای نظامی
. آلموان  ا فرانسوه  بوین  م ازنوه  فرساهش ا غربی ا شرقی آلمان اتاای هفتم،. غربی

 یر جمعیوت  انفجوار  جنو بی،  ا شورقی  اراپای یر ق می مشاجرات خیز  هشتم،
 تسوولیاات گسووتر  اسووالمی، یووایگراهیبن رشوود ا اجتموواعی  بوواتی یبوو آفرهقووا،

 راسویه  یر اصالحیهای  فرآهند  باتی یب میلیتارهستی، تسلیاات رشد ،یکشتارجمع
 اراپووا جنوو ب یر اقتصووایی رکوو ی از برآهنوودی عنوو ان بووه مهوواجرت رشوود ا

(Gordon,1995, pp 32-34). 

 (Krotz, 2015, p 160) 1990-2014، های مختلف عملیات نظامی فرانسه در سازمان .5نمودار 

 

 از برآهنودی  امنیوت  شو رای  یر فرانسوه  یهوی  رأی رفتوار  چورخش  یهگور  س ی از
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 اااخور  توا  60 یهوه  از فرانسه سیاست. است پارهسای  خاارمیانه سیاست چرخش
 اموا  ؛یاشوت  تأکیود  اراپوا  مشوترک  خوارجی  سیاسوت  یر رهبوری  نقش بر 80 یهه

 ا فرانسوه  رهبوری  کفاهوت  ا ت انواهی  تضوعی   بوا  1990 یهه یر چندالهه تغییرات
 گستری های  مادایهتاهجای  ا فرانسه خارجی سیاست م اضع برای آفرهنی چالش

 -بواز  بوین  فرانسوه  متلو ّن  ااکونش  بوه  اراپوا،  اتاایهوه  سطح یر همکاری سیاست
 یر کوه  شود منجور   مشوترک  اراپواهی  راهکری هک تسهیل برای تال  ا سازی ملی

فوراهم   پوارهس  خوارجی  سیاسوت  یر را تاکتیکی انطباق ا پراگماتیسم بستر نهاهت
 اتخواذ  یرصودی  ملوی  منوافع  تأمین برای پارهس رهبری، راهکری اساس بر. ساخت

هوای   سیاسوت  مبد  ا گذار یاستس عن ان به راستا، اهن یر ا است فعاالنه استراتژی
 ملوی هوای   سیاست با اتاایهه اقدامات ناهمخ انیبا مشاهد  ، اراپا اتاایهه مشترک
 سوازی  تسهیل سیاست یهگر، س ی از. دکن می ات  را اراپا اتاایهههای  طرح فرانسه

 سوط ح  کوه  شو ی  موی  تلقوی  همکارانوه  خوارجی  سیاسوت  ، هکتاکتیکی انطباق ا
 ارتقوای  یرصودی  سوازی  تسوهیل  سیاست. یاری رهبری راهکری از بیشتری همکاری
 نهاهوت،  یر ا اسوت  مصالاه ا سازی اجما  راهکری طرهق از مشترکهای  سیاست
 اسوت  نهواهی  بودهل  عنو ان  بوه  مشوترک،  اراپاهی راهکری برابر یر مقاامت سیاست

(Drosenrode & Stubkjaer, 2002, p 83) .شووامل اسووت ممکوون سیاسووتی چنووین 
 اها  برنامه اال هت ا خارجی سیاست ن هن م ض عات با عض های  یالت مخالفت
 سیاسوت  سوازی  ملی -باز سیاست سطح، همین یر. ش ی  اراپا اتاایهههای  سیاست
 .ش ی می تلقی عض  یال یهگر بدهل ،خارجی

 اراپوا  اتاایهوه  یر سیاسوی  همگراهوی  گسوتر   طرهوق  از فرانسوه  که یرحالی
 نتواهج  تکو هن  بورای  ا  هیت انوا  برآمود ، خ ی  المللی بین م قعیت بازهابی یرصدی
 ا امنیتوی  سیاست تأسیسبا اج ی  یهگر، بیان به. است ماند  مادای اراپا سیاستی
 اراپوا،  خوارجی  گوذاری  یاسوت س یر حاضور  بوازهگران  افوزاهش  مشوترک،  خارجی

 خوارجی  سیاسوت  تمرکوز  چورخش  اراپوا،  غرب ا شرق بین آهنین پری  فراپاشی
 سونتی  یهپلماسوی  از بیش که آلمان یا اتاای مرکزی، ا شرقی اراپای یس  به اراپا

 از هکوی  بوه  آلموان  تبدهل ا کری گذار آمرهکا ا اسرائیلهای  یهدگا  یس  به فرانسه
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 سیاست مقب لیت کاهش م جب (Perthes,2002) خاارمیانه یر بازهگران ترهن یاصل
 .دش اراپا اتاایهه یر فرانسه رهبری به اراپاهی خارجی

 سیاسوت  حفو   یرصودی  ملوی، های  بدهل به بازگشت با فرانسهبر اهن اساس 
 پوارهس  راندگی حاشیه اما ؛است برآمد  سازی ملی -باز استراتژی طرهق از خارجی

 توال   به منجر ،(1991 اکتبر) مایرهد کنفرانس یر اسرائیل -اعراب صلح فرآهند یر
 یهوی  رأیهوای   رفتوار  چورخش  ا خارجی سیاست سازی ملی -بازاهن کش ر برای 

 حسونی » بوا  مالقوات  ا خاارمیانه به مسافرت با 1«شیراک ژاک» راستا، اهن یر. دش
 رفتوه  ازیسوت  رهبوری  م قعیوت  بازهابی برایای  فعاالنه یهپلماسی الیز ، یر« مبارک
 اجهوه  ا پرسوتیژ  ارتقوای  بوه  ای فعاالنوه  یهپلماسوی  اها  سیاست چنین. یکر اتخاذ

 الملول  بوین  صولح  یهپلماسوی  بر نف ذ ا تأ یرات اما ،دش منجر خاارمیانه یر فرانسه
 .(Muller,2013, p 121) ماند مادای

 یر یهی رأیهای  رفتار خارجی، سیاست سازی ملی -باز برای تال  با فرانسه
 اسواس  بور ا  اسوت  نمو ی   همسواز  اراپوا  اتاایهههای  سیاست با را امنیت ش رای
 از امنیوت،  شو رای  اصوالح  طورح  از حماهوت  ضمن برهتانیا همرا  به یرکی، چنین

نتیجوه   پوارهس،  منظور  از .کنود  موی  حماهوت  امنیت ش رای یر آلمان یائم عض هت
. ب ی خ اهد امنیت ش رای یر فرانسه یائم عض هت مشراعیت آلمان یائم عض هت

 ،امنیوت  شو رای  یر فرانسوه  یائوم  عضو هت  کوه  است آن از ناشیای  یغدغه چنین
 فراکاسوت  ا تعودهل  بورای هوا بوا اهون هودف      اسوت. آن  استعماری گذشته میراث
 امنیووت شوو رای یر آلمووان عضوو هت از ،یا قووار  بووران اای  قووار  یرانهووای  فشووار
 بورای  خو ی  یائوم  عض هت از را اراپاهیهای  کش ر حماهتکه  نندک یاری می طرف

 بوین  عمیوق  یفواعی  پی نود  یهگر، س ی از. دننماه بجل اراپاهی مشترک نماهندگی
 متاود   اهواالت  اسوتراتژهک هوای   اال هوت  بوا  کواملی  همسازی انگلستان، ا فرانسه
 متاودان  بوین  سیاسوی  تماهول  ا مشوترک  عملیات ت انمندی، ارتقای اهژ  به آمرهکا
 یر طرفی هوم  از. یاری جهانی رهبریهای  مسئ لیت اها  هزهنه تسهیم جهت آمرهکا
 اهوداف  بور  ت افوق  ضومن  پوارهس  ا لنودن  ااشونگتن،  لیبی،یر  2011 سال باران

                                                                                                                                 

1. Jacques René Chirac 
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 بورای کوه   یائتالفو  ،نود کری یاهجوا  نات  چارچ ب یر 1«یا ارای  ائتالف» استراتژهک،
 .است ب ی  پاسیفیک -آسیا منطقه یرسازی  م ازنه
 همکواری  انباشوتی  راهکوری  تادهود  زهر بوه   گانه سه عناصر رهیافتی، چنین با
 منجر شد: ملل سازمان امنیت ش رای یر اراپا اتاایهه
 منظور  از ؛گراهانه مداخله کنش هرگ نه به نسبت انگلیس ا فرانسه مقاامت -1

اهجوای   آلمان برایهاهی را  مارک هاهی، یشنهایپ طرح با انگلیس ا فرانسه کالسیک،
 پیشونهای  نم نوه،  بورای ؛ اراپا تفکیک کند اتاایهه اعضای یهگر را از خ ی کریند تا
، ااکنشی ملل سازمان یر فرانسه نماهندگی یر آلمان یهپلمات شم لیت برای فرانسه

 بین یائم عض هت تسهیم که ب ی 2003 سال یر ملل سازمان اصالح طرح ناکامیبه 
 .(Williamson, 2004) شد می تلقی کش ر یا

 بوا  پی نود  یر ب ی کوه  هرپذ امکان نهایی بستر یر تنها برهتانیا ا فرانسه رفتار -2
 یرهوا   آن اناصواری  م قعیت ااقع یر؛ آهد بر امنیت ش رای یرها  آن ممتاز م قعیت
امنیتوی   ا خارجی سیاست یر تا ل ا ت سعه نشاندن عقب به منجر امنیت ش رای
 .شد می اراپا مشترک
 امنیوت  شو رای  یر عض هتهای  هنجار اها  کنش ی،شناخت جامعه منظر از -3
 چنوین . شود  می اصالح ا تغییر ت لید برای عض های  یالت ت انمندی کاهش باعث
 اتاایهههای  یالت عض هت زمان یر بلژهک یائم نماهند  گفته یر یخ ب بهای  مسئله
 جهوان  بوه  ارای امنیوت،  شو رای  یر عض هت»آمد  است:  امنیت ش رای یر اراپا

هوای   پو هش  ا موذاکر   ا اگو   گفت فرهن  ضمنی، یرک خاص، ق اعد با یهگری
 اراپوا،  اتاایهوه  مشترک م اضع از منعط  غیر یفا  که« است فری مناصربه سیاسی
 باوث  فقودان ؛ به اهن ترتیب (Verbeke,2006, p 54) یاشت خ اهد معک سی نتیجه
 اراپا اتاایهه عض های  یالت میان یر ملل سازمان اصالح مسئله خص ص یر آزای
 یر مشوترک  گفتموان  ا تالیول  هک ت سعه عدم به ،براکسل شد   اراپاهی بستر یر

 .دش منجر گ ناگ ن م ض عات
 

                                                                                                                                 

1. Coalition of Willing 
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 آتالنتیک فرادیپلماسی رفتاری فرانسه در سطح  .2-3

عنو ان قودرت    اراپوا بوه  »الگ ی سنتی سیاست خارجی اراپاهی فرانسه بر یا اصل 
است ار است. یر ااقع، پارهس با تأکیود   1«گراهی بین حک مت»ا « استراتژهک جهانی

خ اسوتار ت لیود    تنهوا  نوه ، 3«اراپای اراپواهی »ا  2«ت انمندی ا نف ذ اراپا»بر مفاهیم 
   اسوت یبو  رهاهی از هژم نی اهواالت متاود  آمرهکوا     به ینبالقدرت بدهل، بلکه 

(Irondelle,2008, p 155). 
ای  اات هسوته ژنرال یاگل بر اسواس چنوین یرکوی بواار یاشوت کوه تسولی       

 -. یرک ناهمسواز بوین پوارهس   کنود  نمیااشنگتن، اعتبار ا امنیتی برای اراپا ت لید 
)ازهور خارجوه    4«جوان فاسوتر یال  »یر یهدار چوارلز یاگول ا    اض ح بهااشنگتن 

. منطوق  شو ی  ا متعاقب آن جداهی از نوات  مالحظوه موی    1958آمرهکا( یر ج الی 
 ی بر چند مسئله کلیدی ب ی:رفتاری فرانسه یر جداهی از نات  مبتن

از منظر ساختاری، نات  هژم نی آمرهکا یر اراپای غربی را تثبیت کری. بوه   -1
انگلوویس، نووات  بووه تضوومین هژموو نی   -ینبووال ت لیوود راابوو  اهووژ  بووین آمرهکووا 

آنگل ساکس ن بر اراپا پریاخوت ا فرانسوه را یر م قعیوت اابسوتگی ا تبعیوت از      
 .لزم ساختهای ااشنگتن ا لندن م سیاست
های اتاایسازی نات ، مبنوای یفوا  از فرانسوه را بور ت انمنودی ا       سیاست -2

حاکمیوت   کورین   عملیواتی  ازکوه  اهژ  آمرهکا قرار یای  های یهگر به تعهدات یالت
 .(Gaulle,1971, p 204) جل گیری کندملت  -عن ان هک یالت کامل فرانسه به

ات انی پوارهس بورای یاری از   تداام عض هت فرانسه یر نات  منجور بوه نو    -3
 شد. هژم نی آمرهکا ا ت لید قدرت مستقل می

رسواند توا بوه     گراهی، فرانسه را به اهن ت انمندی می شکستن ساهه یاقطبی -4
های تاقیرآمیز آمرهکا ا برهتانیا یر طو ل جنو  یام جهوانی بپوریازی      جبران رفتار

(Breslin, Wettering & Gaske,1994, p 2-3). 
                                                                                                                                 

1. Inter-governmentality 

2. Europe Puissance 

3. European Europe 

4. John Foster Dulles 
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یهی ش رای  ت ان یر رفتار رأی های ناهمسازانه فرانسه را می بارز اهستارتجلی 
یهوی ناهمسواز    مالحظه کری. از منظر رانودپژاهی، بیشوترهن میوزان رأی    نیز امنیت

فرانسه با اهاالت متاد  آمرهکا تجلی هافته است. اگرچه پارهس ا ااشونگتن متاود   
. فرانسوه اغلوب   کننود  موی نشو ند، اموا همیشوه م اضوع همسوازی اتخواذ        تلقی می

یاری. یر اهن پی نود، یر   با اهاالت متاد  آشکارا ابراز می را خ ی ناهمسازی رفتاری
 .گزهد بررا « صندلی خالی»، چارلز یاگل سیاست 1960یهه 

 1999-2009دهی فرانسه با دیگر اعضای دائم شورای امنیت،  تراز همسازی رفتار رأی .6نمودار 

(Lynch, 2009, p 6) 

 

هوا ا   یهی فرانسه با آمرهکوا برآهنودی از شوبکه    ناهمسازی رأی، 6بر اساس نم یار 
 از جمله:  ؛گ ناگ ن است ع امل
همورا  برهتانیوا بورای حفاظوت از کانوال سو ئز یر سوال         هتال  فرانسه ب -1
رئویس جمهو ر مصور یرصودی ملوی       «جمال عبدالناصر»، 1956؛ یر ج الی 1956

ها بوا   اما اراپاهی ؛برآمد کریند، ایار  میآن را ا برهتانیا  فرانسهکه کرین کانال س ئز 
تهاجم به ارتش مصر یر سو ئز را یر    مشارکت یر مذاکرات پنهانی با اسرائیل، بستر

 یای توا  پارهس ا لنودن  هبرا . چنین اقدامی، بهانه الزم فراهم نم یند 1956اکتبر  29
حفاظوت از کانوال    بورای  هواهی را نتشور ا نیرا معلیه مصر ا اسورائیل   یاالتیمات م

آفورهن یر   یرصدی اهفوای نقوش صولح    کریندها اعالن  اما زمانی که آن کنند؛گسیل 
، نماهند  یائوم آمرهکوا یر سوازمان ملول     ایامهکانال هستند، جدی گرفته نشدند. یر 
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فرانسوه ا برهتانیوا    نشوینی  عقوب ای خ استار  تنظیم قطعنامهبا ، 1«جهنری کاب ت ال»
 یهی ات هی اتخاذ کریند. هر یا کش ر رفتار رأیاما  شد،

؛ اعالمیه اعطای استقالل 1960استقالل سیاسی مستعمرات فرانسه یر یهه  -2
. شود  صوایر ت سو  مجموع عمو می     1960یسوامبر   14های مستعمر  یر  به کش ر

خ اسوتار اعطوای اسوتقالل بوه      ،1514اگرچه آمرهکا هوم بوا حماهوت از قطعناموه     
مسئله استقالل الجزاهور   ا های مختلفی یر فرانسه یاشت اما بازتابمستعمرات ب ی، 

 د.شبه شکاف بین پارهس ا ااشنگتن منجر 
بوه  ، 1960؛ یر سوال  2015توا   1992تارهم آمرهکا علیه ک با از سوال   لغ  -3
، (بودان پریاخوت غراموت   ) ک بوا ملی کرین پاالهشوگا  نفتوی آمرهکواهی یر     ینبال

رژهوم  ، 1962ی. یر ف رهوه  کور صایرات به ک بوا اعموال    هاهی برای ااشنگتن تارهم
، مجموع عمو می   1992تمام کاالهای ااریاتی اشتمال هافت. با آغاز سال بر تارهم 

سازمان ملل با ماک میت چنین رژهم تارهمی، به همرا  فرانسه ا چند متاد یهگر 
کاال علیوه   رأی علیه آمرهکا جهت الغای تارهم 23علیه آمرهکا رأی یایند. با اج ی 

قطعناموه   آاری الوزام ناشوی از عودم    کوامی هن ناا. نکری ک با، تصمیم ااشنگتن تغییر
 عن ان هک یالت ترارهست ب ی  است. مجمع عم می ا یرک آمرهکا از ک با به

، 2001سوپتامبر   11؛ متعاقب حای ه ترارهسوتی  2003جن  عراق یر سال  -4
، یرصدی برکنواری  کشتارجمعیهای  ج رج ب   با یستااهز قرار یاین مسئله سالح

شو رای امنیوت کوه فرآهنود      1441، قطعناموه  2002صدام از قدرت برآمد. یر سال 
 ؛یائم تص هب شود اعضای  یکری، با ائتالف کامل آرا تسلیااتی عراق را ماک م می

جهت قان نمند کرین مداخله یر عراق تداهن گریهد، بوا  که اما قطعنامه یام آمرهکا 
 د.شمخالفت شدهد فرانسه م اجه 

؛ مجمع عم می سوازمان  2012عض هت ناظر فلسطین یر سازمان ملل یر سال  -5
 عن ان هک یالوت غیور عضو  سوازمان ملول بوه       ، فلسطین را به2012ن امبر  29ملل یر 

یر  یانسوت ا یر منطقوه   آفرهنوی  م جود صولح  هن اقودام را  افرانسه  ا رسمیت شناخت
ها ضومن   ترارهستی تلقی نم ی. بسیاری از کش ر یمقابل اهاالت متاد  فلسطین را یالت

                                                                                                                                 

1. Henry Cabot Lodge 
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ا رأی ممتنوع برهتانیوا اعطوای عضو هت نواظر       قواطع  رأی 138همراهی با فلسطین، با 
 .(Du Monteil,2015, p 1-4) أهید کریندت به فلسطین رامجمع عم می سازمان ملل 

های رفتاری فرانسه، تالشی بورای تأسویس جهوان چنودقطبی ا      شبکهمنابع ا 
-Gaffney,2004, p 248; Nocetti,2018, p 30)ای ب ی  است  ت سعه چند قطب منطقه

عنو ان   بوه  1961فرانسوه یر سوال    (4)«طرح ف کت»، هاهی سیاستچنین  یر پی. (31
نودی  طورح بوزرگ کِ  هودف  مطرح شد.  1«ندیجان اف. کِ»طرح بزرگ ااکنشی به 

بوه معنوای فرسواهش     ،شکن یر قار  اراپا ممانعت از بازخیز  ناسی نالیسم شال ی 
آمرهکوا   قیم میوت یالت یر اراپا ا امکان ظه ر اهاالت متاد  اراپا تاوت   -ملت

 ؛افوت هب ی. یر اهن سیسوتم، رقابوت کالسویک بورای هژمو نی اراپواهی فرسواهش        
 -یاگل یر خص ص اراپا، بور اسواس اهمیوت پاهودار ملوت      انداز چشمکه  یرحالی

هوای فودرال    گراهوان ا طورح   یالت است ار ب ی. یر ااقع پارهس با رهیافت هکپارچه
. به بیوان یهگور،   ندینم  به فرساهش اقتدار ا حاکمیت تهدهد می کری؛ زهرامخالفت 

اسی برای جامعه اقتصوایی اراپوا   طرح ف کت یرصدی پیشگیری از ت لید ه هت سی
یر ااقوع،   اا ارائه آلترناتی  برای همکواری سیاسوی بوین جامعوه اقتصوایی اراپوا       

مارکه اصلی یاگل، افزاهش فشار بر اهاالت متاود  بورای بازاندهشوی یر سواختار     
 .(Howorth,1996, p 27)نماهندگی ا نف ذ سیاسی ب ی  سازی مت ازن با هدفنات  

غیرائتالفی فرانسه با یهگر اعضای یائوم شو رای امنیوت را     گیری م ضعتجلی 
 2«گت ننسام ئل هانتی» به عقید ی. کریر نگا  هانتینگت نی مالحظه  اض ح بهت ان  می

، توراز پی نود بوین اعضوای یائوم      1990از زمان پاهان جن  سری تا نیموه یام یهوه   
هتانیوا یر مقابول اتاوای    )اهاالت متاد ، فرانسه ا بر «3:1:1»ش رای امنیت از الگ ی 

)اهواالت متاود  ا برهتانیوا یر     «2:1:2»ش رای ا چین یر م ضع میانی( به الگ ی 
فرانسووه یر م ضووع میووانی( گووذار نموو ی  اسووت    ؛مخالفووت بووا چووین ا راسوویه 

(Huntington,1999, p 42). 
های سیاست خوارجی فرانسوه    یر ایامه، باران م شکی اراپا، تغییراتی یر اهستار

                                                                                                                                 

1. John Fitzgerald Kennedy 
2. Samuel Phillips Huntington 
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اهجای کری؛ نخست اهنکه اتاای ش رای یرصدی کاربست قدرت نظامی بورای تهدهود   
اراپای غربی برآمد. یام، با ت جه به استقالل امنیتی فرانسه، اتاای با بات با آمرهکا بوه  
ضرارتی برای مقابله با ش رای بدل شد. سو م، اسوتقالل ا مسوئ لیت هوک بوازهگر      

هوای شو رای ا    به ضرارتی بدل شد که فشار برای تأمین امنیت ملی از منظر پارهس
کوه شو رای یر توال      سازی. چهارم، یرحوالی  گراهی را خنثی  سیاست مقابله با صلح

مثابه تهدهد بزرگ برای صلح ب ی، فرانسوه   ای به برای به حاشیه راندن تسلیاات هسته
 یانسوت  ای کرین کامل اراپای غربوی   های اعمالی ش رای را غیرهسته هدف سیاست

کری. بور طبوق    ای را تنها مکانیسم پیشگیری از جن  یر اراپا تلقی  ا تسلیاات هسته
های میلیتارهستی ا فرانسه  پذهری گزهنه چنین فهمی، ش رای یرصدی افزاهش انعطاف

پذهری ش رای ب ی؛ هدف ش رای اهجای شکاف بین آمرهکوا   خ استار کاهش انعطاف
خ اسوت؛   آمرهکوا را موی   -پی نود بوین اراپوا   که فرانسه گستر   ا اراپا ب ی، یرحالی

آفرهنوی بیشوتر    رانی یهپلماتیک فرانسه ا الغای ت سوعه نقوش   خ استه ش رای حاشیه
سیاست امنیتی فرانسه یر سطح اراپا ا خ استه پارهس حف  امنیتش یر برابر مسوک   

هوای قابول    عنو ان ابوزار   ای به زیاهی از تسلیاات هسته ب ی. ش رای یر پی مشراعیت
اعتمای برای اراپای غربی ا یر مقابل، فرانسه خ استار مشراعیت بخشیدن بوه نقوش   

ای ب ی. یر نهاهت هدف ش رای کاهش قدرت یفاعی اراپای غربوی   تسلیاات هسته
هوای   ا یر مقابل پارهس به ینبال گسوتر  همکواری بو ی. یر بیوان یهگور، م قعیوت      

 نی ب ی ا بر اهون اسواس گفتوه    مسک  بازتاب منافع ناهمگ -گرای بین پارهس منازعه
توری   سازی اتاای غربی، نقش فعال فرانسه با سیاست مستقالنه ا اراپاهی»شد  است: 

سوازی اتاوای    یر تأمین امنیت برای اراپا ترسیم خ اهد کری. یرک ش رای از اراپاهی
ر تنها ت انمندی اراپای غربی را برای ت ازن یر برابو  ش ی که نه بدترهن سناره  تلقی می

یهد، بلکه آمرهکا را به متاد  ابت ا استراتژهک اراپوا   های امنیتی گستر  می چالش
 .(Laird,1985, p 25-26; Rieker,2017, pp 62-65)« مبدل خ اهد کری

الملل  قرهنه خ ی یر رااب  بین یر نظم پساجن  سری، فرانسه هم ار  بر نقش بی
بی بوه چنوین جاهگواهی اسوتلزام     قطبی، تال  برای یستیا تأکید یاشت. یر جهان تک

گیری فرانسه از آمرهکوا را اهجواب کوری ا نیازمنود ت لیود بودهل معتبور بورای          فاصله
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هوای اعالنوی فرانسوه بوا      اموا سیاسوت   م قعیت هگانه ااشنگتن یر جهان غربی بو ی؛ 
فارس بسیار فاصله یاشت.  های اعمالی ا مشارکت آن یر ائتالف جن  خلیج سیاست

رئویس کمیتوه راابو  خوارجی مجموع ملوی فرانسوه،         1«شول ازلوه  می»بر اساس نظر 
فوارس، جلو گیری از    ترهن یلیل فرانسه برای مشارکت یر ائوتالف جنو  خلویج    مهم

ای ب ی. به بیان یهگر، هدف اصلی فرانسه، ت لیود بازیارنودگی    ت لید هک هالتای منطقه
یهوی   سوازمان  مثابه مجمعی برای اهاالت متاود  جهوت   برای تبدهل کنفرانس صلح به

المللوی نو هن    ای نو هن بو ی ا یر ااقوع، تورس از تامیول نظوم بوین        هک نظم منطقه
 .(Menon,2000, pp 62-63) شد نی، منجر به مشارکت پارهس آنگل ساکس

سووازی،  ملووی -هووای فرانسووه بوورای اعمووال سیاسووت بوواز سیاسووتبووا اجوو ی 
فرانسوه   ،را اهنز . اکری نمیهای حاکمیتی ا سیاست خارجی ملی را اعالن  راهکری

 آفرهنوی  نقوش  همکواری چندجانبوه ا راهکوری حواکمیتی     یائم یر یا سطح ط ر به
م ری از مجم    هشت، فرانسه یر 2013سال یر  .(Irondelle,2008, p 163)ی نم  می
 955ی ا بوه ینبوال چوین، بوا ارسوال      کور عملیات صلح سازمان ملل مشوارکت   16

 عضو  یائوم شو رای امنیوت قورار یاشوت      هوای   های صلح، یر ری  یام کش ر نیرا
(Tardy & Zaum,2016, p 129). 

 های عضو دائم شورای امنیت در عملیات صلح سهم مالی کشور .7نمودار 
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از عملیوات صولح    را بیشوترهن حماهوت موالی    آمرهکا ا برهتانیوا،  پس از، همچنین
یر عصور پسواجن    « شودن »ا « ب ین»سازمان ملل یاشت. بدهن ترتیب، ت ازن بین 

ی. کور ن مشوارکت  سری تغییر هافت ا فرانسه یر عملیات صلح سازمان ملل یر بالکا
، م قعیوت یائوم   اهنکه نخست :است ای یا مسئله یارای اهمیت فزاهند  یر اهن میان

سونت   اشو ی   ه ابوزار سیاسوت خوارجی تلقوی موی     مثاب فرانسه یر ش رای امنیت به
نهایی بورای یهپلماسوی   شکل های یهپلماتیک جهانی به  یهپلماتیک ط النی ا شبکه

المللی یرآمد  است. یام، عضو هت یائموی فرانسوه یر شو رای امنیوت شوبکه        بین
 نماهد. ش ی که ضرارتی برای کنش ت لید می تلقی می پذهری مسئ لیت

 یاری: یت یر چهار عرصه مشارکت فعالفرانسه یر ش رای امن
هواهی   بر کش ر ایر م ض عات کلیدی هداهت  را مشارکت ش رای امنیت -1

ای  مستاکم ا منافع امنیتی گستری  قیم میتیهای تارهخی ا  د که پی ندنک تمرکز می
 .رندیا

بازتاب مشوارکت   ا ی یر م ض عات اصلی ش رای امنیتمهمنقش اهفای  -2
، فرانسه بازهگر اصلی هوا همکوار   2010از ژان هه  آن؛ های هن قطعنامهفعاالنه یر تدا

اهوژ  یر سو یان، جنو ب     بوه  آفرهنوی  صولح ها ا عملیات نو هن   یر تداهن قطعنامه
هواهی یر خصو ص    های اهوژ  یر لیبوی ا قطعناموه    س یان، ساحل عاج ا مأم رهت

 .تک هن ا گستر  رژهم تارهم ب ی  است
برهتانیا بیش از سه کش ر یهگر یائم ش رای امنیت های فرانسه ا  مأم رهت -3

هوای پوارهس بیشوتر بور آفرهقوای مرکوزی ا منطقوه         است. یر اهن راستا، مأم رهت
 د  است.شهای بزرگ متمرکز  یرهاچه
هون ترتیوب،   ه ابو  فرانسه از رأی ات  استفای  نکوری  اسوت.   1989از سال  -4

یسوتیابی بوه پرسوتیژ     بورای تغییرات تاکتیکی پارهس یر نظم ن هن جهانی، ابوزاری  
 المللی است. بین

 گیری نتیجه

هوای سیاسوت    یهی فرانسه یر ش رای امنیت با م اضع ا اهستار همسازی رفتار رأی
نماهود. یر ااقوع،    ت جه به سط ح گ نواگ ن تالیلوی را اهجواب موی     لزامخارجی، 
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 اسواس  بور  ملول  سوازمان  امنیوت  شو رای  یر فرانسه یهی رأی رفتار طقمن ااکاای
 هکی بر ماض تأکید راستا، اهن یراست.  است ار چندسطای ن هن تالیلی راهکری

 فهوم  برای جامعی کفاهت تالیلی، سط ح یهگر انگاشتن نایهد  ا تالیل سط ح از
 رفتوار  منابع اها  شبکه مند نظام تالیل ا نداری امنیت ش رای یر پارهس رفتار منطق
فورا   سوطح  ا اراپوا  اتاایهوه  سوطح  ملوی،  سوطح  به ت جه نیازمند فرانسه یهی رأی
 است. یکیآتالنت

هوودف « الملوول کسووب اجهووه ا پرسووتیژ بووین»از یاران شوارل یاگوول توواکن ن،  
های گ ناگ نی پیگیوری   ها ا مکانیسم استراتژهک ا بلندمدت فرانسه تلقی ا با تاکتیک

ای جهت تأمین اسوتقالل ا   پارهس برای یستیابی به تسلیاات هسته ش ی ا تال  می
س  ا رهاهی از قیم میت آمرهکوا از سو ی یهگور بخشوی از      ت لید بازیارندگی از هک

ای تال  برای نزیهک شودن بوه    گلیسم عرهان فرانس ی ب ی  است. همچنین یر یار 
رطلبانوه بورای کسوب    ش رای ا اهجای پی ند مقدس با آلمان غربی، اقودامی تجدهدنظ 

اما رای کار آمدن ژهسکار یستن،  میتران ا پاهوان جنو     استقالل یر سطح ملی ب ی؛
های گلیستی جهت یستیابی مطمئن به اهداف استراتژهک منجور   سری به تغییر تاکتیک

شد. پاهان جن  سری ا فراپاشی بل ک شرق، پیمان ماسترهخت، انعقای پیموان امنیتوی   
سو  ا رای کوار    های ق می یر اراپای شورقی از هوک   ا، خیز ا یفاعی مشترک اراپ

آمدن یالت ائتالفی ا ائتالف حزبی یر فرانسه، م جوب تغییور تاکتیوک اهون کشو ر      
جهت تأمین استقالل خ ی از مجرای اتاایهه اراپا شود ا سورانجام رای کوار آمودن     

 2012 ا یالت پراگماتیک فرانسو ا ااالنود یر   2007گرای سارک زی یر  یالت غرب
های رفتاری پارهس یر ش رای امنیت را تغییر یای. یر چنین سطای، فرانسوه بوا    راهه

ای  المللی را تاکتیک یاالهوه  تأکید بر استقالل پراگماتیک، پی ند با آمرهکا یر سطح بین
ای یر برابور   پنداشت تا ضمن تأمین استقالل ا امنیت پارهس با هزهنوه کمتور، م ازنوه   

نماهد. یر حقیقت، پارهس هم ار  با تأکیود بور جهوان     شنگتن اهجای گراهی اا جانبه هک
های نسبی، بوا تأکیود ضومنی بور چورخش تواکتیکی جهوت توأمین اسوتقالل،           قدرت

زموان بوا بازهوابی م قعیوت از یسوت       خ استار تأسیس مناطق قدرت ب ی  است تا هم
  رفته، م ازنه متقابلی یر برابر آمرهکا اهجای کند.
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  ها یادداشت
تکلی  حق ات  بین  برگزار ا جزهر  کرهمه یر جن ب شبه 1945کنفرانس هالتا یر سال  .1

 رازالت، چرچیل ا استالین نهاهی شد.

یا رأی ات (، آفرهقوای جنو بی    -1956(، خاارمیانه )1947(، اندانزی )1946اسپانیا ) .2
(، آفرهقوای جنو بی   1976(، نامیبیوا ) 1976(، ک مو راس ) 1975(، نامیبیا )1974)
(، لیبوی  1986چهوار رأی اتو (، لیبوی )    -1981سه رأی اتو (، نامیبیوا )   -1977)
  .(Minarova,2015: 42-50)( 1989(، پاناما )1989)

، سیاست خارجی مستقل، امنیوت  گراهی اند از: ملی عبارت اص ل اصلی سیاست گلیستی .3
 .ا استقالل نظامی،  بات سیاسی

4. Fouchet Planطرحی برای تأسیس هک اتاایهه کنفدرال با سیاست خوارجی ا یفواعی    ؛
یر سوطح یالوت    هافتوه  سوازمان . تأکید اصلی اهن طرح بر همکاری استمشترک 

 .است است ار
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