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 چكيده
هاي ژئوپليتيکي است که پيشرانه اثرگذاري در گذار بر مناسبات کشورها با هم چالاهاي اثرترين چالايکي از مهم

هاي شود. روابط ايران و فرانسه در سطوح مختلف متأثر از استراتژيقلمداد ميجانبه دهي به تعامالت دو يا چندشکل

تحليلي، استفاده  -باشد. اين پژوها با روش توصيفيها و گاه تعارضاتي ميملي و نيز عالئق ژئوپليتيکي داراي تفاوت

هاي روابط ژئوپليتيکي ايران ااي و نظرات متخصصان با استفاده از روش تاپسيس در پي بررسي چالاز منابع کتابخانه

و  در فرانسه (خلق نيمجاهد)منافقينحضور گروه دهد متغيرهايي چون باشد. نتايج پژوها نشان ميو فرانسه مي

و عدم  رانيا طلب نظرتجديد يخارج استيس، در سطح ملي، متغيرهايي چون متفاوت دو کشور ياسيس يدئولوژيا

اي و در سطح منطقه ايغرب آسمنطقه جنوب يکيتيتحوالت ژئوپلاي و و تعامل در سطوح منطقه ييبه همگرا ليتما

در سطح  متفاوت يتيامن يکشور به ساختارها دو يکيتيتعلق ژئوپلگرايي و متغيرهاي مبارزه ايران با تروريسم و افراط

 .جهاني، بيشترين اثرگذاري را دارند
 

 .رانيا ،فرانسهي، قدرت، کيتيچالا ژئوپل ک،يتيئوپلژ کليدي: هايهواژ
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 مقدمه   .1

 استيعوامل تأثيرگذار بر رفتار کشورها در چارچوب س ک،يتيمباحث مهم در ژئوپل ازيکي 

 يچه منافع ايها و چه مالک نيريکشورها براي انتخاب نوع برخورد با سا نکهيآنهاست. ا يخارج

 تيماه ديو فرانسه با رانيدو کشور مانند ا يبراي فهم روابط خارج ني. بنابراکننديرا دنبال م

کشورها را بر مبناي  ياسيبران سهر دهيو ا (Buzan and Waever,2009:54)يامنطقه هايستميس

 فرانسه (Zumrodbakhsh Azad,2013:26)کرد ليو تحل هيتجز ياي و جهانمنطقه يهايژگيو

 توانيرا م انهيدر خاورماين کشور نقا و  است انهيبا منطقه خاورم نهيريد يوندهايبا پ يکشور

تا مشخص شود که اين  قرار داد يابيکشور مورد ارز نيا يکيتيژئوپل رويکردهايبا توجه به 

کشور در منطقه خاورميانه و با کشورهاي اين منطقه از چه رويکردي اعم از تعاملي، تقابلي، نفوذ 

آن کشور به منظور نقا  يبرا دانيکه م کندياحساس م نکيفرانسه او... را مدنظر قرار دارد. 

مجد و » دهيآمده به ابه دست  تيباز شده است و تالش دارد با توجه به موقع شتريب ينيآفر

 انهيدر صحنه خاورم« قدرت بزرگ» کينقا  فاگريو ا دهيفرانسه تحقق بخش« عظمت

و با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، فرانسه مي تواند نقا قدرت اول منطقه  (Izadi,2016:8)باشد

هاني و را برعهده گيرد و بدين منظور الزم است تا فرانسه نقا فعالتري در حل مناقشات ج

 (.Ahmadi Nohdani,2019:259)منطقه اي ايفا کند

 يموانع پس از انقالب اسالمي دچار ي،خيو فرانسه عالوه بر فراز و فرود فراوان تار رانيا روابط

به رو ساخته است.  با مشکل رومستحکم و پايدار روابط  جاديا ياست که دو کشور را در راستا

فراتر نبرند و هر جا که  يعد فرهنگرا از بُ رانياند روابط خود با اداشته تالشهمواره  انيفرانسو

و شرق در حال  کايدر گذشته و آمر ايتانيو بر هي)روسشرق و غرب نيب حائل تياز موقع رانيا

به اروپا  رانيااند. روابط نداشته شبرديدر جهت پ يتالش انياست فرانسو حاضر( برخوردار بوده

هايي در روابط ايران و چه چالا است که  نياما سؤال ا  است. ازمندين ايب آسو فرانسه به غر

 يباق يروابط دو کشور در حد کارکردفرانسه و در چه سطوحي وجود دارد که باعث شده تا 

 يدارا ايدر غرب آس رانياست. فرانسه در قلب اروپا و ا افتهيتکامل ن يساختار مرحلهمانده و به 

 يخيدر پروسه تار رانيهم دارند. ا بهمشابه نسبت  يگاهيو جا گانينسبت به همسا ژهيو يگاهيجا
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قد علم کرده  رهيها تا اعراب و ترکان و غاز مغوالن و روس گانيهمسا يهادر برابر تاخت و تاز

 يفرانسو يخود عنوان استثنا يبرا زيخود را حفظ کرده است. فرانسه ن يخيتار تيو موجود

 قائل است.

 رانيروابط ا يکيتيژئوپل يهاو چالا موانعه مطرح شده براي سوال تحقيق اين است که فرضي

که هر کدام ازين سطوح داراي  استقابل طرح  يو جهان يامنطقه ،يسطوح مل درو فرانسه 

 يکيتيابعاد مختلف چالا ژئوپل يو فرانسه دارا رانيا مولفه ها و متغيرهاي خاص خود مي باشد.

را در حالت انفعال  گريکدي ،مورد مناقشه ينفوذ در فضاها قياز طر نددار تالشبوده و مدام 

ها را که چالا نيدارد ا يحال حاضر سع پژوها .نديبربا گريکدي ازرا  هاقرار داده و فرصت

توافقنامه  يتا امضا 1357از سال  کيتيروابط هستند را تنها از منظر ژئوپل شبرديدر جهت پ يمانع

( اي)جنوب غرب آسياو کشور فرانسه(، منطقه راني)کشور ايدر سطوح مل 1394برجام در سال 

 .قرار دهد يمورد بررس يو جهان

 روش تحقيق.2

است. با توجه به نوع  کاربرديو از نظر هدف  يليتحل-يفيپژوها از نظر روش توص نيا

جدول، استفاده  ،يبردار اي)فسناديااطالعات به شکل  يموضوع مورد مطالعه، روش گردآور

آمار،  ،ينترنتيا يهاتيها، ساچون کتب، مقاالت، مجالت، روزنامه ياز منابع يبياز نقشه( و ترک

هاي با استفاده از نمونه گيري هدفمند در حوزه متخصص نفر 100 از نظرسنجي نينهمچ

 کرتيل فيپرسشنامه با ط قيطراز جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک، روابط بين الملل، علوم سياسي 

ها بر اساس آمار توصيفي و آمار استنباطي . در اين پژوها، دادهمورد نظر است يدر حوزه مطالعات

اند؛ به عبارت ديگر، ابتدا با توجه به اهداف تحقيق و براي بدست آوردن توصيف و تبيين گرديده

هاي حاصل از نمونه و تحليل دادهشناختي از جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه به تجزيه 

)جداول توزيع فراواني و آمارهاي ميانگين( استفاده شده بادرت شده و از فنون آمار توصيفيم

هاي ها و متغيرها در سه سطح چالااست. سپس جهت مشخص نمودن و اولويت بندي گويه

 استفاده شد. SPSSاي و جهاني، از روش تاپسيس و نرم افزار ملي، منطقه
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 مباني نظري .3

 .کدهاي ژئوپليتيكي3-1

 ياصل هيماهستند که از آنها به عنوان عناصر و درون يراهبرد يهافرضايپ يکيتيژئوپل يکدها

 1کسونياست که هنر يزيهمان چ نيشود و ايم اديها دولت يخارج استيدهنده سشکل

 يها يابيمتن ادراکات و ارز درنامد، که  يدولت م «ياليو خ يذهن يها شهياند»( آنها را 1980)

 طياز مح دياحساس تهد تيمرزها و ظرف يها در ماورامکان يراهبرد تيها، نسبت به اهمدولت

که چه  نياست در پاسخ به ا يهيتوج يکيتيکد ژئوپل (Taylor,1989:80)رنديگ يشکل م يرونيب

و بالقوه ما هستند؟ چطور  يدشمنان فعل يو بالقوه ما هستند؟ چه کسان يفعل نيمتحد يکسان

 يتوان با دشمنان فعليخود را حفظ کرده و متحدين بالقوه را پروراند؟ چگونه م نيتوان متحديم

 يملت و جامعه جهان يتوان موارد فوق را برايمقابله کرد؟ چگونه م موجود يدهايو با تهد

ها، يريگدر نوع جهت يينقا بسزا يشناخت نيچن . مسلماً(flin ,2006:54-55)کرد؟ هيتوج

خواهد داشت.  يالمللنيب يهادر بحران گرانيباز ينيآفرو سرشت نقا يخارج استيس تيماه

مختلف در بحران  گرانيدخالت باز يرا استدالل ماهو يکيتيتوان کد ژئوپل يم نيبنابرا

که است  نييقابل تب يبيمفهوم ترک کيدر قالب  ژئوپليتيک .(Valigolizadeh,2016: 91)دانست

سه  بيباشند. ترکيم يذات يخصلت يدارا استيقدرت و س ا،يجغراف يعني يدر آن سه عنصر اصل

 گريکديرا نسبت به  يمتشکل انسان يهاگروه يرفتار يالگوها است،يپارامتر جغرافيا، قدرت و س

مالحظه نمود: نوسان  ريشامل موارد ز يمختلف يتوان آنها را در اشکال رفتاريم کهکند يم نييتع

 تيجنگ، امن ،ينفوذ، بحران، سلطه، ائتالف، صلح، همکار ،يواگرائ ،ييقدرت، رقابت، همگرا

 .(Hafeznia et al, 2007: 85)آن ريو ثبات و مبادله و غ

 رقابت ژئوپليتيكي .3-2

دو يا ش الرقابت تگرفتن از يکديگر است. رقابت از نظر ترمينولوژي به معني تالش براي پيشي

اعم )ا جهان يا دسترسي به منابع فضاييچند گروه، ملت و کشور براي نفوذ يا سلطه در منطقه ي

است. رقابت در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک بدون مقياس معنا ندارد و ( از مادي و معنوي
                                                           

1.Henrickson 
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. بايد توجه داشت که در رقابت، دو يا هاستفرصتقانون رقابت، برتري و دستيابي به  فلسفه

سهم  (مادي و معنوي)جغرافيايي هايارزشتا از  کنندمياقداماتي  زمانهم طوربهچند قدرت 

رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه بر  (Ahmadi et al,2017:60)بيشتري کسب کنند

آخر  مرحلهتبديل شود، اين چالا شايد  «ژئوپليتيکي چالا»رقيب ممکن است به  هايارزش

 چالارقابت ژئوپليتيک در  هاويژگيژئوپليتيک باشد؛ به همين دليل اغلب  هايرقابت

در رقابت ژئوپليتيک نيازمنديم به دو امر  (Ahmadi et al,2018:202شود)ميژئوپليتيکي تجميع 

 م:توجه کني

 جغرافيايي؛ هايارزششناسايي .1

 .فياييجغرا هايارزشبه  کنندگانتوجه هايايدهبررسي نگرش، گفتمان و .2

که در صورت تداوم،  است رقابت رقبا، يا رقيب يک شدهارائه هايمخالفتمبارزه بين رقبا و 

واقع نوعي حرکت ژئوپليتيکي با حاصل جمع  . رقابت راهبردي درگيردميخود به بعد راهبردي 

ميان دو يا چند رقيب است. در اين بعد از رقابت، رقبا سعي دارند يکديگر را از  داردامنهصفر 

، جزء منافع حياتي کنندميميان بازي حذف کنند؛ زيرا منابع و فضايي که بر سر آن رقابت 

 .است شده دادهنشان  (1)ژئوپليتيک اهدافي دارد که در شکلکشورهاست. رقابت از منظر 
 ژئوپليتيکمنظر  ازاهداف رقابت  (:1) شكل

 
Source:Ahmadi et al,2018:203)) 

نفوذ مهار

استعمار برتري

اهداف رقابت
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ن بر اساس گيرد و بازيگرابرابري نسبي قدرت بين بازيگران شکل مي ۀهمچنين اين رابطه بر پاي

ها باز کنند تا حريف و رقيب را از دستيابي به فرصتمنافع متعارض با هم رقابت مي

 .(Bayat,2019:49)دارند

 1چالش ژئوپليتيكي .3-3

لا ايجاد وضعيت براي يک دولت يا کشور بر پايه عوامل ثابت و متغيـر ژئوپليتيکي، چا

وامل جغرافيايي که طي آن سياست آن کشور با استفاده از متغيرها و ع شودميژئوپليتيک ناميده 

رقيب از  ور. واحدهاي سياسي براي تضعيف قدرت، منافع و مصالح کشگيردميتحت تأثير قرار 

عم از متغير و ثابت، اجغرافيايي  هايارزش. عناصر و گيرندميمختلفي بهره  هايروشعوامل و 

تا  شوندميو ابزارها هستند و باعث  هاروشطبيعي و انساني، مکاني و فضايي از آن دست 

هر چالا  و اراده خود را بر واحدها سياسي رقيب تحميل کند. هدف اوليه هاخواستهبازيگر 

 قرن در(. Hafeznia,2017:122)سازي طرف مقابل براي تغيير رفتار است ژئوپليتيکي، منفعل

از خاتمه  زياي ننشانهو  است ژئوپليتيک چالا از آکنده جهان هم هنوز يکم، و بيست

 توانيمسأله م نيعوامل ا نيتر. از جمله مهمشودينم دهيمسلحانه د يهارييالوقوع درگبيقر

 ،يعيکمبود منابع طب ت،يجمع ختهيرشد افسار گس ،يبه مناقشات مرزي، اختالفات ارض

هاي تنا ،يهاي مذهبخصومت ،يهاي دسته جمعاز آن، مهاجرت يناش يو گرسنگ يخشکسال

 اشاره ... و يرناپذتحمل محيطيزيست شرايط اي،قبيله و قومي -نژادي

 (. Collins,1998:285)کرد

از  يعيوس فيط رندهيبرگدر ياسيس اييدر حوزه جغراف کيتيدرباره چالا ژئوپل رياخمطالعات  

 يهاي محلگرفته تا کشمکا سميترور هيمانند جنگ عل ،يهاي جهانا. از کشمکستهارييدرگ

گوناگون  هاياسيکشمکا بر سر تصاحب منابع در مق ايمنطقه  کيدر  يبر سر تملک اراض

 چالا کلي، طور به( Gallaher,2009:249)جهاني و ايهطقکشوري، من اي،هيناح ،يمحل

                                                           

1.Geopolitical Friction 
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ي، 1استراتژيک چالا به توانمي را ژئوپليتيک ، چالا 3ي، چالا فرهنگ2چالا اقتصاد

 کرد ميو مرزي تقس ينيسرزمچالا و  4يطيمحستيز
 چالش هاي ژئوپليتيكي: انواع (2شكل)

 
 پيشنيه تحقيق .4

نتايج  ينجاا در که است شده انجام هايي درباره روابط ايران و فرانسه پژوها کنون تا گذشته از

 گردد. مي ارائه موضوع اين پيرامون اخير هايسال هايپژوها از برخي

 

 

 

 

 
 

                                                           

1.Strategic Friction 

2.Economic Friction 
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 پيشينه پژوهش (:1)جدول
 متغيرهاي مورد بررسي موضوع مورد بررسي محقق/نوع تحقيق/سال

کمالي، محسن/ پايان 

 1388نامه/ 

و فرانسه  رانيااسالمي يجمهور ياسيروابط س

(2004-1988) 

روابط  قيپژوها، شناخت دق نيا يهدف اصل

که  يباشد و عواملو فرانسه پس از انقالب مي رانيا

دو کشور شده  انيروابط مو گرمي يسبب سرد

شده  حيتشر ،يليتحل_يفيروش توص بهاست، 

 است.

کوثري، جواد/ پايان 

 1390نامه/ 

فرانسه در  يخارج استيس يقيتطب يبررس

در  يو سارکوز راکيش يجمهور استيدوران ر

 رانيااسالمي يقبال جمهور

 به دنبال پاسخ اين سوال بوده کهپژوهشگر 

در دوره  رانيچرخا در روابط فرانسه با ا

)کاها روابط دو  راکينسبت به دوره ش يسارکوز

 يبه بررس نيکشور( متأثر از چه بوده است؟ همچن

فرانسه در روابط  يخارج استيس يعوامل بازنگر

و به تبع آن چرخا در روابط خود  کايخود با آمر

 يجمهور ژهيبه و انهيخاورم ياز کشورها يبا برخ

 .پرداخته است رانيااسالمي

ايزدي، پيروز/ مقاله/ 

1391 

کوشد به اين پرسا پاسخ دهد که مقاله حاضر مي يستيو فرانسه، در چشم انداز نئورئال رانيا

چرا روابط بين دو کشور در اين دوره به بدترين 

 وضعيت خود رسيده است.

صفري حصاري، ولي/ 

 1391کتاب/ 

در اين کتاب در پنج قسمت پيشينه روابط ايران و  ، انتشارات اقبالو فرانسه رانيروابط ا

فرانسه، روابط اقتصادي، روابط ديپلماتيک، سياست 

 خارجي بررسي شده است.

جالل زاده، مجتبي/ 

 1395مقاله/ 

فرانسه در  يخارج استيس ندهيروند آ يبررس

 ينظام جهان

و  قيدق يمقاله پژوهشگر به بررس نيدر ا

فرانسه پرداخته و  يخارج استيس يندهايفرآ

فرانسه را  يخارج استيس ندهيآ يهايريجهت گ

 کرده است. ميترس

صورت  يهايتوجه به بررس باتوان با مرور منابع جدول فوق بيان کرد؛ نوآوري اين تحقيق را مي

در  يمنسجم  و  مستقل  قيو فرانسه، تحق رانيروابط ا يکيتيژئوپل يهاچالا نهيگرفته، در زم

انجام نگرفته است و تنها به صورت محدود درباره  کيو آکادامداخل کشور به صورت علمي

موضوع پژوها  هک ييکار شده است و از آن جا يکيتيفرانسه بدون نگاه ژئوپل يخارج استيس

روابط دو کشور انجام  يسازتيپژوها جهت شفاف نيباشد الزم است تا او به روز مي ديجد

 يرا در راستا يديروشن و جد ق،يپژوها از آن جهت است که اطالعات دق ينوآور .رديگ
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روابط دو کشور،  يکيتيژئوپل يهاها و چالاو فرانسه، شناخت فرصت رانيا يکيتيروابط ژئوپل

کند و با توجه به را فراهم مي رانيااسالمي يجمهور ياهداف و منافع مل شبرديدر جهت پ

 يگذاراستيو اتخاذ س يريگميکشور را در جهت تصم نيمسئول شده،حاصل  جياطالعات و نتا

و  يامنطقه يهانهيو هز هابيو کاها آس رانيا يدر جهت منافع مل يو کاربرد حيصح يخارج

 .کنديم ياري يالمللنيب

 هاي پژوهشيافته .5

 ايهاي کتابخانهيافته .5-1

اي و جهاني تشريح شده هاي ملي، منطقهاي در سه بخا چالاهاي کتابخانهدر اين بخا يافته

 است. 
 هاي روابط ايران و فرانسه در سطح مليچالش .5-1-1

يران و فرانسه را بايد به سطح کشورى به ويژه امتغيرهاى تأثيرگذار بر روابط دو جانبه  اولسطح 

گذاران دو کشور دانست. در اين سطح از تغيير و ذهنى سياست منافع ملى، نيازها و امتيازهاى

تواند نقا اران مىذگتحول نيازهاى ملى، شرايط محيط داخلى و محيط ذهنى سياست

دو کشور داشته هاي روابط و چالاهاى دو جانبه و نوع تعامالت گيرىاى در جهتکنندهتعيين

 باشد.

سالمي و توجه به ايدئولوژي اسالمي در مقابل ايدئولوژي تغيير هويت نظام ايران پس از انقالب ا

ايجاد نموده و  فرانسهسکوالر و ليبرال غربي، شکاف هويتي و مفهومي بزرگي را ميان ايران و 

و فقدان  يهاي ايدئولوژيک و هويتي دو طرف را در مقابل يکديگر قرار داد. ناهمگنبنيان

متضاد در  يفکر اناتيجر وجودو  و فرانسه رانيدر گفتمان روابط ا يليتحل هايبنديصورت

هاي چالا و شکاف بين ايران ترين حوزهاز بزرگ نسبت به هم ينيبدب جاديروابط دو کشور و ا

ها آن را به عنوان تهديدي براي اصول، هنجارها و منافع خود تلقي فرانسويبوده و  فرانسهو 

با هنجارها و هويت جمهوري  فرانسه يتعارض و تضاد مجموعه هنجاري و هويتنمايند. مي

اجماع اتحاديه اروپايي توسط فرانسه نسبت به ايران شده است  دهي بهساز شکلاسالمي، زمينه
(Fazelinia,2007:29 .) 
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هاي توان در نوع ديدگاهرا مي با فرانسه رانيا يکيتيژئوپل کرديو صراحت در نوع رو تيشفاف نبود

آن دسته از خارجي جستجو کرد.  سياست عرصه در گيريتصميم مراکز دو کشور و تعدد

شده  فيدارند کامالً در چارچوب تعر يخارج فيکه وظا ييو اجرا يفرهنگ ي،اقتصاد ينهادها

 يالحدر  نيااما پردازند. يم تيبه فعال يردولتيغ ييو آن هم اکثراً در ساختارها يروابط خارج

متمرکز و قاطع در  يو قانون ياسيالزم س ياز ابزارهادر ايران وزارت امور خارجه است که 

راهبرد  گيرياست و باعث عدم شکلمحروم  يريگميتصم يمراکز متعدد و مواز ريرقابت با سا

 (. Dehshiri, 2001: 60-61)شودمي گريکديدو کشور در قبال  يرگيميمشخص در دستگاه تصم

هايي از قبيل حجاب در سطح ملي به باعث شده تا چالا متفاوت دو کشور ياسيس يدئولوژيا

ها در مواردي باعث واکنا که طي سال استحجاب در فرانسه، يکي از مواردي وجود بيايد؛ 

حجاب در  تيطرح موسوم به ممنوع است.بعضاً تند مسئوالن ايراني و نمايندگان مجلس شده 

شود. ميايران فرانسه محسوب  انيروابط م شتريمدارس فرانسه، به عنوان يک مانع در توسعه ب

خارجي جمهوري اسالمي  استيحمايت از جوامع مسلمان در سراسر جهان، يکي از اصول س

منفي در  رييحجاب در مدارس فرانسه، تأث تيشود و مسلماً طرح ممنوعايران محسوب مي

اني ايران و روابط اقتصادي، تجاري و بازرگ (.Azghandi,2009:29)داشتروابط دو کشور 

ز مواردي است که در سطح ملي نيز ا دو کشور نيب يقو ياقتصاد وندينبود پ و فرانسه

ابعاد اقتصادي، صنعتي و بازرگاني همواره جزء  تيفرانسه به لحاظ اهمبرانگيز است. چالا

 زيباشد. رشد اقتصاد و صنعت بويژه پس از پايان جنگ دوم جهاني و نکشورهاي برتر جهان مي

اين کشور را در  تياهمسازمان ملل متحد  تيجايگاه اين کشور به عنوان عضو دائم شوراي امن

اما اين روابط اقتصادي تحت تأثير روابط سياسي قرار الملل دو چندان نموده است. نيروابط ب

اقتصادي سياسي و مشکالت گوناگون  داشته و از عدم ثبات برخوردار است و اين ارتباط با

فرانسه  يکردهايها و رواستيدر س يو کژتاب ابهامست. تحريم نفتي ايران به نوعي مواجه ا

شود. با اين که اين کشور از عمده واردکنندگان انرژي و نفت ايران بود ولي با محسوب مي

هاي هاي آمريکا همسو شده و نفت ايران را تحريم کرده است. حمايت فرانسه از گروهسياست

منافقين حضور گروه باشد. ها در سطح ملي ميمي ايران نيز از ديگر چالامخالف جمهوري اسال
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در دو کشور که مخالف روابط دو  يفشار داخل يهاگروه وجوده و در فرانس (خلق نيمجاهد)

شده و  نيبدب مختلف دو کشور نسبت به هم ياسيس يهافيط، باعث شده تا کشور هستند

 (. Darabi,2009:51)وانند روابط خود را بهبود ببخشندنت
 ايهاي روابط ايران و فرانسه در سطح منطقهچالش .5-1-2

فارس سطحى از تحليل رفتارهاى دو جانبه ايران و فرانسه منطقه خاورميانه و به ويژه منطقه خليج

اند. اين منطقه دهد که متغيرهاى برآمده از آن به شدت در روابط دو جانبه مؤثر بودهرا تشکيل مى

هاى خارجى بوده است و اين امر بر روابط ايران با ساير کشورها از ه مورد توجه قدرتهموار

توان براي که مي کندميفرانسه بارها از ايران به عنوان کشوري ياد  جمله فرانسه تأثير گذار است.

هاي مربوط به منطقه از قدرت آن استفاده کرد. ايران حفظ ثبات و آراما منطقه و حل بحران

الملل ارتقاء نيب ستميجايگاه خود را در منطقه و س کرده تاو تالش  هاز اين امر آگاه بود زين

به اين امر واقف بودند که در نظام نوين جهاني، کاربرد  فرانسوي گذاراناستيبخشد. مسلماً س

و از آن جا که بر اساس نظريه قدرت  ستيقابل قبول ن هيقدرت به عنوان يک راهکار اول زيکييف

کنند نفوذ اي و جهاني تالش ميهاي منطقهقدرت، مورگنتا، نفوذ از اشکال ديگر قدرت است

ترين ابزارهاي گسترش نفوذ، توسعه رابطه الملل افزايا دهند و از مهمنيو ب هخود را در منطق

ن در منطقه از سطح باالي روابط با کرد براي استفاده از نفوذ ايرااست. لذا فرانسه کوشا مي

. البته اين نفوذ در خاورميانه با عالئق ژئوپليتيکي ايران همخواني نداشته و ايران استفاده کند

هر چند پاريس همواره خود به عنوان مثال    (.Aqil,2016:119)هايي را ايجاد کرده استچالا

که  استدر پي آن  کنيل ، وهددقرار مي انجيييا لبنان در موضع م نيله فلسطأرا در ارتباط با مس

در سطح مورد نظر، حفظ نمايد و در برخي موارد در مقابل موضع  اسرائيلروابط خود را با رژيم 

به هر حال اين مطلب مسلم است که مسائل  کند.ميخط مشي دو پهلو اتخاذ  نيلبنان و فلسط

دارد که اين مناطق عمق زيادي  تيهمو حتي سوريه براي پاريس ا نيمربوط به لبنان و فلسط

هاي متفاوت ايران و فرانسه درباره اين مناطق شود و تبعاً نگرشاستراتژيکي ايران محسوب مي

اين امر وجود منابع سرشار انرژي از جمله نفت  ليترين دلمهمهايي را ايجاد کرده است. چالا

کند سطح بااليي از ارتباطات تالش مي ههموارفرانسه است. از آن رو خاورميانه و گاز در منطقه 
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و تعامالت را با اعضاي اين منطقه داشته باشد که تجارت و بازرگاني اقتصادي نقا بزرگي را 

 .(Seyyednejad,2009:91)در اين راستا داراست

ي مختلف بوده و از آن جا که هااز اين رو پاريس به دنبال افزايا نفوذ و حضور خود در حوزه

گذاران پاريس  استي، سرداستراتژيک براي فرانسه دا تيياهم انهيبه انرژي، خاورم ازينبه لحاظ 

 قبولياز جمله ايران به سطح قابل  انهيتالش نمودند روابط خود را با کشورهاي منطقه خاورم

هاي ديگر چون اقتصادي، نهيرشد روابط در زم تواند ابزار خوبي جهتمي اسييبرسانند. روابط س

از بازار  رييفرهنگي به شمار آيد. از طرفي فرانسه از نگاه اقتصادي به دنبال بهره گ تجاري و

به لحاظ اقتصادي جهت توسعه صنايع نفت و گاز خود به دنبال  زيتجاري در ايران بود و ايران ن

هاي بزرگ نفتي و گازي بود. در ويژه شرکت بههاي اروپايي استفاده از سرمايه گذاري طرف

کرد و اروپا نگاه مي اسييئل اقتصادي و تجاري، ايران به پاريس به عنوان مرکز مهم سکنار مسا

 تهران پاريس داشت. اسييبراي حضور و نفوذ خود در آن منطقه سعي در توسعه روابط س

منطقه ثباتي در خاورميانه است؛ ساز مسأله تحوالت جديد و بيمسأله مهم ديگر چالا

ي گذشته همواره کانون توجه هادوره يويژه خود ط کيتيژئوپل تيماه ليبه دل ايغرب آسجنوب

 تيموقع دليل به منطقههاي استعماري قرار داشته است. امروزه اين و قدرت گانهيدول ب

بر معادالت  رگذاريحاکم بر آن عنصر مهم تأث ياسيس تيو وضع کيتياستراتژيک و ژئوپل

 المللنيهاي بزرگ عرصه بهمواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت و گردديم حسوبم يالمللنيب

 تيو موقع يقدرت جهان زانيم نيياز عوامل مهم در تع يحضور در اين منطقه يک زانيبوده و م

و قرار گرفتن در  حوزه نفوذبوده است.  يهاي بزرگ در عرصه رقابت جهانقدرت يالمللنيب

و کانون انرژي  ايبراي اقتصاد دن متيق منشأ مواد خام ارزان ،يالمللنيبزرگ ب ايحدفاصل قدرته

يافته،  و توسعه يکشورهاي صنعت داتيخصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تول جهان به

اين منطقه  اقتصادي جهان تبديل کرده است. ،ياسياين منطقه را به کانون توجه قدرتهاي بزرگ س

با رشد گروه داعا در منطقه جربه کرده است. ثباتي شديدي را تدر چند سال اخير بي

براي ورود بازيگران  يو ورود آن به دو کشور عراق و سوريه فرصت مناسب ايغرب آسجنوب

 داني. اين گروه راديکال با ورود به مشد ايگوناگون به عرصه تحوالت اين کشورها مه ياسيس
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سوق  زيآممسلحانه و خشونت هايرييتحوالت را به سمت درگ ريعراق و سوريه، مس استيس

 ينظام ،يهاي مالدر منطقه و جهان شد. حمايت يکيتيي ژئوپلهاترين چالااز مهم يداد و به يک

کارآزموده و مجرب از سراسر جهان به  روهايين وستنياز آنها، پ يکشورهاي خارج يو آموزش

وريه و عراق شده است. سبب تداوم بحران س جهيها، موجب افزايا قدرت آنها و درنتاين گروه

فقدان پايگاه  ليبه دل نيو ابزاري بودن اين گروه و همچن يتيچندمل ،يرمردميغ هاييويژگ

در نقشه و توازن  رييبراي ايجاد تغ يناگزير از استمداد کشورهاي همسود خارج ،يداخل ياجتماع

عربستان،  ه،يترک لياي از قبمنطقهاي و فراهاي منطقهاي در خدمت منافع قدرتقدرت منطقه

و ژئواستراتژيک گوناگون  کيتيبه اهداف ژئوپل ليتا براي ن آمريکا شده است ، فرانسهلياسرائ

و  يستيونيرژيم صه تيدر منطقه، حفظ امن ايراناز نفوذ  رييجبهه مقاومت، جلوگ فيمثل تضع

هر  .ردير گاستفاده ابزاري قرا تداوم جريان انرژي به غرب از سوي اين کشورها مورد نيتضم

متفاوت است و اختالف  ديدر مورد برخورد با تروريسم با ديدگاه کاخ سففرانسه ديدگاه چند 

ها در مسأله مقابله با فرانسه در زمان حمله نظامي به عراق حکايت از تفاوت نگرش آمريکا با

فرانسه ، اما تهاي يکجانبه گرايانه آمريکا داشته استارتروريسم و مخالفت با نحوه اقدامات و رف

 /https://www.isna.ir)اي داردمنفعالنه نگاه انهيدر منطقه خاورم ديشد يثباتيدر برابر ب

news/96081509207V/). غرب و گاز در منطقه جنوب يمانند منابع نفت يکيي ژئواکونومهامؤلفه

براي  انهيفرانسه به خاورم ياستعمار نگاهخصوص دو کشور عراق و سوريه باعث  و به ايآس

 روهاييشده که ن ثابت زيدر طول تاريخ ن نيشده است و همچنجذب منابع در اين منطقه 

اين  يانسان رويين شهياند و همبوده شورهااندازي در اين ک به دنبال دست شهياستعمارگر هم

را در مقابل اجناس و فرهنگ خودشان را به غارت  يو منابع نفت گرفتنديکشورها را از آنها م

جذب اين منابع شده است و  زين کشورهايي مانند فرانسه شوديو همچنان که ديده م بردنديم

و دامنه نفوذ خود را در اين  ردهدا کيدو کشور عراق و سوريه تسلط پ يد بر منابع نفتندار تالش

 ايران محسوب شده در حوزه نفوذ  در اين کشورها، دخالت فرانسه ؛ حضورمناطق گسترش دهد

در اين قرن که لوتواک در  ينگاه به ژئواکونوم ي را به وجود آورده است.او تضاد منافع منطقه

نفت و گاز و عوامل  رگذارياست بر نقا حساس و تأث يمنطق يلياش مطرح کرده دلنظريه

https://www.isna.ir/%20news/96081509207V/
https://www.isna.ir/%20news/96081509207V/
https://www.isna.ir/%20news/96081509207V/
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 يگرانبها هستند؛ و يک بعکه صاحب اين منا يشورهاياقتصادي ديگر در ضعف يا قوي بودن ک

شرق و غرب که  يقرار گرفتن بر سر راه ترانزيت هاي خاورميانهي حساس ديگر کشورهااز مؤلفه

ي بازار مناسباين دو مقوله  به غرب را آسان کرده است. ياز طريق درياي مديترانه راه مواصالت

 رانيا يفرانسه با رقبا يتعامل روابطبوده و  انهيدر منطقه خاورم يجهان يکاالها صادرات جهت

ي ايران و فرانسه را سبب هاي ژئوپليتيکاين منطقه را شدت بخشيده که چالامانند عربستان در 

 (. Aqil,2016:116)شده است

وجود  يي و به خصوص فرانسهاروپا هياتحاد ياعضا دگاهياز ددر خصوص مسأله فلسطين نيز 

 ني. در اکنديکمک م انهيبحران خاورم انيبه پا ينيفلسط کيکشور مستقل، باثبات و دمکرات کي

 از: عبارتند نياز کمک به دولت فلسط فرانسهراستا اهداف 

 ي؛در قانون اساس شدهي نيبايپ ينهادها يدارا يدولت قانون کي جاديا -

هماهنگ با  نيو قوان يدر سطح مل يکامالً مستقل و چارچوب حقوق ييقضا منظا کي جاديا -

  ؛جامعه آزاد کي

 يستيترور يهاهکه باعث به وجود آمدن ثبات و مانع رشد گرو ييهااستيس يو برقرار جاديا -

  ؛شود

توسط  يمال تيريو مد يرشد و توسعه اقتصاد ت،يامن جاديا يالزم برا طيفراهم نمودن شرا -

 ن.يدولت فلسط

امن و باثبات از  ک،يدمکرات يتيبا حاکم ينيدولت فلسط کي جادياعتقاد است که ا نيبر ا فرانسه

 کيعنوان شر به ميرژ نيا رشيو پذ يستيونيصه ميرژ تيامن يبرا نيتضم نيمذاکرات بهتر قيطر

خواهد  کاهارا  يستيترور يهاگروه تيفعال يدولت نيآنها چن دگاهيبرابر در منطقه هست. از د

و  يستيونيصه مياعراب و رژ يآشت يبرا يمهم يرا برقرار خواهد کرد و گام تيداد، صلح و امن

 .خواهد بود انهيبحران خاورم انيپا

بزرگ در  هايمؤثر قدرت ريناعادالنه و نقا غ تيو ماه يستيونيصه مينامشروع رژ تيموجود

بوده است. در  رانيو ا فرانسه انيم ياسيعوامل در چالا س نيترجمله مهم از انهيبحران خاورم

انقالب  يروزيپ ياز ابتدا نيله فلسطأدر قبال مس رانيا ياسالم يجمهور استيکه س يطيشرا
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متفاوت است.  فرانسه ياستوار بوده، موضوع برا يستيونيصه ميمخالفت با رژ يبر مبنا ياسالم

 تيترانز ،ياسالم ييگراافراط اي ييادگرايبن رينظ يداتيمنطقه، تهد يانرژ ريو ذخا يمنافع اقتصاد

و  اروپا هيمتوجه اتحاد انهيکه از مبدأ خاورم سميو ترور ياهسته حاتيمواد مخدر، اشاعه تسل

خود در  يالمللنيب گاهينقا و جا يفايو تالش در جهت ا طرف کي است از کشور فرانسه

 گر،يد يسو از انهيدر خاورم شتريب هايتيو به عهده گرفتن مسئول کايآمر ييگراکجانبهيمقابل 

 :Rasoulinejad,2011)کرده است جاديا انهيدر خاورم فرانسه يرا برا يادهيچيدشوار و پ طيشرا

48.) 

 استيخود را در قالب س يتيو امن ياسيمستقل س تيتا هو تالش نموده فرانسهکه  ياز موارد يکي

نقا مؤثر از  يفايراستا ا نيبوده است. در ا انهيمشترک نشان دهند، روند صلح خاورم يخارج

بوده است؛ اما با توجه  متحده االتيحضور و نفوذ ا ريهمواره تحت تأثيي اروپا هيجانب اتحاد

 نيتالش نموده تا از ا فرانسهمتحده،  تياالو ا رانيا نيدر منطقه و نبود رابطه ب رانيبه نفوذ ا

 کسوياز  يسالما يموضوع در روابط خود با جمهور نيفرصت استفاده کرده و با مطرح کردن ا

در تالش جهت متقاعد  گريد يرا پاسخ دهد و از سو يستيونيصه مياز طرف رژ دهبرآم يانتقادها

 .خود را ارتقا بخشد يالمللنيب ژيپرست انه،يروند صلح خاورم رامونيپ يهمکار يکردن تهران برا
 هاي روابط ايران و فرانسه در سطح جهانيچالش .4-1-3

ترين موضوع و محور چالا برانگيز در روابط ايران و فرانسه در سطح جهاني، روابط ايران مهم

 هاي قهرآميز اين کشور در قبال ايران است. و آمريکا و سياست

 ياسالم ياست که بر روابط جمهور هاييچالا نيتراز مهم يکي رانيا ياهسته هايتيفعال

را  فرانسهو  رانيروابط ا گريد هايجنبه ،ياسيافکنده و عالوه بر مناسبات س هيسافرانسه و  رانيا

به عراق نفوذ گذشته  کايآمر کجانبهيکه پس از هجوم  فرانسهالشعاع قرار داده است. هم تحت

 کيپلماتياز دست داده است در تالش بود تا با حل د اياز پ ايرا ب انهيخود در منطقه خاورم

باثبات و با نفوذ در منطقه، به اثبات نقا و  کيشر کي يافزون بر نگهدار رانيا يابحران هسته

روابط  يابيبپردازد. ارز يالمللنيب هايبحران زيآم و حل و فصل صلح تيريخود در مد ييتوانا

که اختالفات دو طرف پس از يازدهم سپتامبر شکلي افراطي به خود  دهدينشان م ايران و فرانسه
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اي ايران همواره تالش داشت مواضع معقولي در خصوص برنامه هسته يياروپا اتحاديه گرفت.

آيد داشته باشد ولي پس از حادثه يازدهم سپتامبر و چرخا نسبي به سمت واشنگتن، به نظر مي

 .(/https://www.borna.news)هاي آمريکا قرار داشتاستيس ريتا حدودي تحت تأث

را با  کايکرده و آمر نيگزيرا جا رانيا ديشد ميتحر يپلماسيتوسل به زور، د نۀيبا رد گز فرانسه

همراهي کرده  رانيدر قبال ا کاآمري متحده االتيا زيقهرآم يهااستيسو با خود همراه ساخت 

 کيبه صورت  ريفراگ يهاميو تحر ياقتصاد هايراستا، اعمال فشار، مجازات نياست. در ا

کامل با  يدر هماهنگ تيامن يتوسط شورا يرانيضد ا يهاقطعنامهاز صدور  تيجانبه و حما

را  انجييبه نوعي نقا م ندکفرانسه تالش ميچند  هر است. ين کشور بودهمورد توجه ا کايآمر

که در مساله برجام و بعد از خروج آمريکا ازين  اي ايران، ايفا نمايددر مورد موضوع برنامه هسته

در حل  تالشحال که  نيدر ع توافق، فرانسه پيگير پايبندي ايران و آمريکا به اين توافق بود ولي

داشت قصد داشت روابط نزديک خود را با  کيهاي دو جانبه و ديپلماتگفتگو لهيله به وسأمس

را از دست ندهد و حتي المقدور منافع  زييچو به ديگر سخن  مايدحفظ ن خودمتحدان غربي 

 .(Zibakalam,2012:55)خود را حفظ نمايد

باشد. ميثر ؤآنها م کيدر مسائل اکونوم ميکشورها به شکلي مستق ايييجغراف اتيهمواره خصوص

راه داشتن به  زياطلس و ن انوسياق هيفرانسه، قرار گرفتن در کنار و حاش هايييکي از ويژگ

درياي مديترانه و درياي مانا مزيتي بزرگ براي آن بوجود آورده است. حمل و نقل دريايي را 

ترين عوامل رشد تجاري و بازرگاني به حساب آورد که فرانسه از آن توان يکي از اصليمي

اين يک شبکه حمل و نقل آبي دارد که  زيبرخوردار است. اين کشور حتي در داخل خاک خود ن

 يکيو ژئواستراتژ يکيتيژئوپل هايويژگي است. دهيمساله ويژگي ممتازي را به اين کشور بخش

 يالملل کنوننيدر نظام ب کيتيه برجسته ژئوپلگاين از جارايانيز باعث شده تا  رانيمنحصر به فرد ا

منطقه اگر قصد نفوذ در  باشد. فرانسهبرخوردار  گرياي از طرف دبه طور عام و نظام منطقه

 قيطرف از طر کياز  رانيرابطه دوستانه داشته باشد؛ ا رانيرا دارد ناچار است با ا خاورميانه

در همه  يو فرهنگ يخياست، نفوذ تار هيبا کشورهاي منطقه همسا يو آب ينيمرزهاي زم

 رونيکشورها به جهان ب نيا يدسترس ريمس نيترو ارزان نيکشورهاي منطقه دارد و کوتاه تر

https://www.borna.news/
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خاورميانه  در منطقه فرانسه براي حضور ريمس نيترو مطمئن نيترامن رانيااست: 

 .(Barzegar,2016:10)تاس

هاي طبيعي، شرايط مساعد ژئوپليتيک، و اي از قابليتيابي ايران که نشأت گرفته از آميزهقدرت

خاورميانه، و در سطح  ههايي را در حوزه خليج فارس، منطقهاي اکتسابي است، چالاتوانايي

در درجه نخست متوجه  مانند سياست موشکي ايران هاالملل پديد آورده است. اين چالابين

امريکا به عنوان قدرتي است که مدعي هژموني جهاني است، اما بايد ديد فرانسه، چگونه به اين 

رميانه حضور وضعيت واکنا نشان داده است. فرانسه کشوري است که از يک سو در منطقه خاو

تاريخي داشته و منافعي در آن براي خود تعريف کرده است و از سوي ديگر، به عنوان عضو 

)ناتو(، گروه هشت، گروه بيست، حد، سازمان پيمان آتالنتيک شماليدائم شوراي امنيت ملل مت

ا و اتحاديه اروپا خود را از جمله حافظان وضع موجود مي داند و در قالب همراهي با آمريک

 ,Hatami)دهد که سبب برهم خوردن وضع موجود شودنسبت به مسائلي حساسيت نشان مي

 يبر اساس قانون اساسهاي ايران است. از مسائل ديگر فرامرزي بودن سياست. (81 :2011

در هر  نيدر برابر مستکبر نيطلبانه مستضعف از مبارزات حق تيحما ران،يا ياسالم يجمهور

 نقطه جهان، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان و دفاع از حقوق مسلمانان جهان از

 ني. اباشندي م رانيا ياسالم يجمهور يخارج استيس ياساس يهاجمله اصول و چارچوب

 ختهيآم است در يو آرمان يمذهب ،يدتيجنبه عق يکه دارا يانقالب اسالم يدئولوژيبا ا صولا

بهتر  يساختن جهان يکه برا يآرمان يخارج استيتوجه کرد که س ديراستا با نياست. در ا

 يجهان يهاشده است، در زمره هدف به آن اشاره ياز قانون اساس ييو در فرازها باشديم

است که با توجه به حاکم و  تينکته حائز اهم نيخصوص ا ني. در ارديگيدرازمدت قرار م

 استيس يهدف اصل ران،يا ياسالم يجمهور يخارج استيام القرا بر س نيبودن دکتر يجار

ها، و شامل طرح باشنديم يدرازمدت و جهان يهااز نوع هدف يطبق نظر هالست يخارج

 يالمللنينظام خاص ب کي جاديدرباره ا يشورک ايو تصورات رهبر و  يدئولوژيها، اآرمان

نظرات و  زيام القرا و ن نيدکترو  رانيا يهااستيبودن س يو فرامرز يمحور امت. هستند

ي مبارز در هابه گروه رانيا ياسالم يجمهور يو معنو يماد يهاکمکو شده  اعالم يهاهدف
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 يروزياز زمان پ. است ريقابل تفس رانيا يخارج استيس ياصول و مبان يدر راستا تمامي دنيا

 رانيا ياسالم يجمهور ي و جهانيامنطقه استيدر س ياصل اساس اين تاکنون يانقالب اسالم

ي از سوي کشورهاي غربي و به خصوص فرانسه شده اريبس هايابراز مخالفتباعث 

است که روابط را  حقوق بشر مسألهآفرين ديگر، مسأله چالا. (Yazdan Fam,2014:20)است

حقوق  تيمعتقد به نامساعد بودن وضع کايهمگام با آمر دهد. فرانسهتحت تأثير خود قرار مي

 يمهم هايشرفتيپ ريبارها اعالم داشته که در چند سال اخ کشور نياست. البته ا رانيبشر در ا

در  فرانسهکند.  دايادامه پ ستيباياست که م وستهيبه وقوع پ رانيدر خصوص حقوق بشر در ا

 يدمکراس تيرا مشروط به بهبود و تقو رانيا ياسالم يشرفت روابط با جمهوريمقاطع مختلف، پ

 يخواهد کرد. مسائل ليباثبات در منطقه تبد يکيرا به شر رانيبه حقوق بشر، ا شتريو احترام ب

ها و لغو مجازات اعدام از تيحقوق اقل تيقانون، رعا تيمطبوعات، حاکم يهمچون آزاد

حقوق بشر بوده است.  نهيبا تهران در زم کشور نيمقامات ا يگوگفت و  يمحورها نيترمهم

سابقه  يبه وجود آورده، ول يمثبت راتييتغ ر،ياخ يهاسال يط رانيمعتقد است گرچه ا کشور نيا

مربوط به استفاده از شکنجه،  يزنان، ادعاها تيچون موقع هايينهيدر زم)کشور  نيحقوق بشر ا

 يهنوز موجب نگران (رهيمطبوعات و غ يخاص، سرکوب آزاد يهاتيقرارداد اقل بيتحت تعق

نقض حقوق بشر همواره  يمسائل باعث شده است که ادعا نيا .(Mohammadi,2009:53)است

 زيجوانب روابط ن گريبر د يله حتأمس نيداشته باشد و ا يمنف ريدوجانبه تأث ياسيدر روابط س

را به  رانيا ياسالم يبا جمهور يگسترش روابط تجارفرانسه گذار بوده تا آنجا که ريتأث

 .منوط کرده است شراز جمله حقوق ب ياسيس يهاچالا

سرنوشت،  نييحق تع ک،يکراتودم يهاخود بر احترام به ارزش يبراليل تيبر اساس ماه فرانسه

حقوق  يبرا و کنديم ديتأک يخارج استينرم س يو حقوق بشر و در کل ابزارها يجامعه باز مدن

 يريگيدر پ اين کشور . ابزارستا قائل ياديز تياهم يالمللنيب يهاو نهادها و سازمان المللنيب

 نياست از ا ياز ابزار اقتصاد يريگو بهره بيترغ ،يپلماسيبر د ديتأک شتريخود ب يهااستيس

قدرت نرم  نيبا اشاره به هم سميبرالي. هواداران لددار يشتريب يرو در مواجهه با مشکالت بردبار

برخوردار است  يالمللنيب يبر روندها يرگذاريدر تأث ييباال ياز توان اقناع فرانسهاعتقاد دارند 
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 تيماه نيا يبپردازد؛ و در راستا ينقا جهان يفايقدرت بزرگ به ا کيعنوان  به توانديو م

 يرا در دستور کار خود برا يو فشار اقتصاد ميهست که تحريي اروپا هياتحادو  کشور فرانسه

و توانست  دهديخود انجام م هايو تن دادن به خواسته ياسالم يتحت فشار قراردادن جمهور

بود را با خود  رانيا ياهسته ساتيتأس هيطرفدار حمله عل شتريکه ب متحده االتيراه ا نيادر 

جنگ  اروپا که بعد از هيو اتحاد متحده االتيبود که ا رانيا يابرنامه هسته قيهمراه کند؛ و از طر

 ياسالم يفراوان دارد که جمهور ديتأک فرانسه شده بودند، با هم همراه شدند. ييعراق دچار جدا

 قاًيامر دق نيو ا ديمطابقت نما يالمللنيشده در سطح ب رفتهيپذ يو هنجارها ارهايبا مع ديبا رانيا

 چگاهيه يالمللنيدولت در تعامالت ب کياست که  يانگارسازه هيدر نظر يديهمان عبارت کل

 يدر قالب جمع تيو هو دينما فيتعر اي تيرا تثب ودو منابع خ تيهو يصورت فرد به تواندينم

قالب  نياستثناست که در ا کي رانيا ياسالم يجمهور رسدياما به نظر م ابد؛ييمعنا و مفهوم م

متفاوت  يو تمدن يفرهنگ ،يدر دو حوزه ارزش ايرانو  فرانسه نکهي. پس با توجه به اگنجدينم

که  يزمان نيهستند؛ بنابرا کيرابطه استراتژ کيقرار دارند، فاقد  ياسالم-يرانيو ا سميبراليل

 گسترشامر باعث  نيعدول کند ا يخود اندک يو انقالب ياز گفتمان اسالم رانيا ياسالم يجمهور

 استوار خود فکري مباني بر طرفين اگر صورت اين ريو در غ شوديم فرانسهو  رانيا انيروابط م

 (. Sajjadpour,2009:49)يابدمي کاها طرفين روابط بايستد

 هاي ميدانييافته .5-2

هاي ميداني اين پژوها از طريق پرسشنامه بدست آمده است. نمونه آماري اين نتايج يافته

اساتيد رشته الملل، نفر از اساتيد رشته جغرافياي سياسي، اساتيد رشته روابط بين 100پژوها، 

هاي ياد علوم سياسي، متخصصين در حوزه روابط ايران و فرانسه و دانشجويان دکتري در حوزه

ها و گويهشده است. پرسشنامه اين پژوها، محقق ساخته بوده و از دو بخا اطالعات عمومي

داف ها و اههاي پرسشنامه با توجه به فرضيهتشکيل شده است. در اين راستا براي سنجا گويه

تحقيق، با استفاده از منابع موجود و نظرخواهي از افراد متخصص، از طيف ليکرت استفاده شده 

هاي ژئوپليتيکي روابط ايران و فرانسه گويه بسته براي بررسي چالا 36است. اين پرسشنامه از 

گويه از  11اي با هاي منطقهگويه از پرسشنامه، چالا 13هاي ملي با در سه سطح چالا
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بندي نهايي گويه از پرسشنامه، تشکيل شده است. براي رتبه 12هاي جهاني سشنامه و چالاپر

روش ترين مقدار به دست آمده از روش تاپسيس استفاده شد. ها و تعيين ميزان بياگويه

 يهاآل از روشدهيبر اساس شباهت به راه حل ا يبندتياولو اي سيتاپس کيتکن 1تاپسيس

شد،  يمعرف 1981در سال  ونيونگ و  لهيبار بوس نياست، که نخست ارهيچند مع يريگميتصم

. پردازدها ميبندي نهايي گويهکه به رتبهاست  2گيري چند شاخصهتصميم هايروشيکي از 

 فرآيند تاپسيس شامل مراحل زير است:
 مراحل انجام روش تاپسيس (:3)شكل

 
طح سهاي روابط ژئوپليتيکي ايران و فرانسه در سه بندي چالادر اين پژوها به جهت رتبه

دام از سه شده که در ادامه نتايج نهايي هر کاي و جهاني از روش تاپسيس استفاده ملي، منطقه

 سطح ياد شده تشريح شده است.

 هاي ملي نتايج در سطح چالش .5-2-1

گويه طراحي شده بود که نتايج کلي به  13هاي ايران و فرانسه در سطح ملي، در بخا چالا

 دست آمده در اين بخا، در جدول زير ترسيم شده است.

 

 

                                                           

1.Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
2.MADM 

https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
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 ضريب نزديكي ها بر اساسنهايي گزينهبندي رتبه(: 2)جدول

 ها در سطح مليچالش رتبه نهايي

 حضور گروه منافقين )مجاهدين خلق( در فرانسه 9/00

 ايدئولوژي سياسي متفاوت دو کشور 8/00

 فرانسهليتيكي ايران با پنبود شفافيت و صراحت در نوع رويكرد ژئو 7/00

 کشور نسبت به همهاي سياسي مختلف دو بدبيني طيف 6/00

 ها و رويكردهاي فرانسهدر سياستابهام و کژتابي  5/00

 ايران و فرانسههاي تحليلي در گفتمان روابط بنديناهمگني و فقدان صورت 5/00

 دو کشور در قبال يكديگر گيرينبود راهبرد مشخص در دستگاه تصميم 3/00

 ران توسط فرانسهتحريم نفتي اي 3/00

 تجانس زير ساخت سياسي در دو کشورعدم  2/00

 انسهايران و فرو اعمالي هاي اعالميسياستتناقض در  2/00

 نبود پيوند اقتصادي قوي بين دو کشور 2/00

 و  ايجاد بدبيني نسبت به همروابط دو کشور  درمتضاد  يفكر اناتيجروجود  1/00

 روابط دو کشور هستند.هاي فشار داخلي در دو کشور که مخالف وجود گروه 1/00

 

هاي ملي ايران و فرانسه به ترتيب اولويت در جدول چالا 1اساس خروجي مدل تاپسيس بر

بيشترين متغير « در فرانسه (خلق نيمجاهد)منافقينحضور گروه »فوق ترسيم شده است. گويه 

 يدئولوژيا»هاي باشد. گويههاي روابط ايران و فرانسه در سطح ملي ميو تأثيرگذار در چالا

ليتيکي ايران با پنبود شفافيت و صراحت در نوع رويکرد ژئو»و « متفاوت دو کشور ياسيس

هاي بعدي قرار دارد. بقيه موارد نيز به ترتيب تأثيرگذاري در جدول مشاهده نيز در رتبه« فرانسه

 شود.مي

 

 

                                                           

اين مقاله برگرفته از پايان نامه اي با همين عنوان در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد و کليه مراحل يافته هاي تحقيق در  1
 پايان نامه ذکر شده و در مقاله به علت محدوديت تنها نتايج نهايي ذکر شده است.
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 ايهاي منطقهنتايج در سطح چالش .5-2-2

 ضريب نزديكي ها بر اساسهرتبه بندي نهايي گوي (:3)جدول

 

اي ايران و فرانسه به ترتيب اولويت در جدول هاي منطقهاساس خروجي مدل تاپسيس چالا بر

 ييبه همگرا ليو عدم تما رانيا يتعارض يخارج استيوجود س»فوق ترسيم شده است. گويه 

اي در روابط ترين چالا منطقهار و به عبارتي مهمبيشترين مقد« ايو تعامل در سطوح منطقه

« ايمنطقه جنوب غرب آس يکيتيژئوپل يهاتحوالت رقابت»باشد. ژئوپليتيکي ايران و فرانسه مي

شود که تا چه حد در هاي ديگر هم در جدول مشاهده مينيز در رتبه بعدي قرار دارد. رتبه گويه

 باشند.تأثيرگذار مياي ايران و فرانسه هاي منطقهچالا

 

 

 

 

 

 ايها در سطح منطقهچالش رتبه نهايي

9/00 
 ايو عدم تمايل به همگرايي و تعامل در سطوح منطقهايران وجود سياست خارجي تعارضي 

8/00 
 هاي ژئوپليتيكي منطقه جنوب غرب آسياتحوالت رقابت

8/00 
 لبنان، سوريه، داعش و...(اي دو کشور ايران و فرانسه ) مسائل سياست خاورميانه

8/00 
 اي ايرانهاي منطقهدر سياستناسيوناليسم ايراني و انترناسوناليسم اسالمي رويكرد

5/00 
 خاورميانه منطقه و ثروت ناشي از آن در و گازي زياد ذخاير نفتي حجم

3/00 
 نگاه استعماري فرانسه به خاورميانه و عدم پذيرش تحوالت جديد منطقه

3/00 
 فلسطين و سياستهاي اسرائيلمسأله 

2/00 
 در منطقه خاورميانه جهاني کاالهاي صادرات بازار مناسب

2/00 
 روابط تعاملي فرانسه با رقباي ايران مانند عربستان در منطقه خاورميانه

2/00 
 ثباتي شديد در منطقه خاورميانهنگاه منفعالنه فرانسه در برابر بي

2/00 
 ايايران و فرانسه در حوزه نفوذ يكديگر و تضاد منافع منطقهمداخله 
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 هاي جهانينتايج در سطح چالش .5-2-3

  ضريب نزديكي ها بر اساسبندي نهايي گويهرتبه (:4جدول)

 ها در سطح جهانيچالش رتبه نهايي

 مبارزه ايران با تروريسم و افراط گرايي 9/00

 به ناتو، ايران به شرق(تعلق ژئوپليتيكي هر کشور به ساختارهاي امنيتي متفاوت )فرانسه  7/00

 اي ايرانمسأله برجام و توافق هسته 4/00

 هاي ايرانو فرامرزي بودن سياست امت محوري 4/00

 هاي سياسيبازي سياسي در صحنه افزايش وزنه وهاي ژئوپليتيكي ايران توانمندي 4/00

 مختصات ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي منحصر به فرد ايران 3/00

 براي اعمال سلطه بر جهانفرانسه و کشورهاي متحد با آن  هايساختار هژمونيک نظام بين الملل و کوشش 3/00

 ايهاي جهاني و منطقهها و اتحاديهها، سازمانالمللي دو کشور به پيمانتعهدات بين 2/00

 در قبال ايران آمريكا هاي قهرآميز اياالت متحدهسياست 1/00

 ايرانسياست موشكي  1/00

 مسأله حقوق بشر 1/00

 هاي جهاني )آمريكا و روسيه(عدم تمايل فرانسه به دخالت در حوزه نفوذ قدرت 1/00

 

هاي جهاني ايران و فرانسه به ترتيب اولويت در جدول اساس خروجي مدل تاپسيس چالا بر

تعلق آن گويه گرايي و بعد از فوق ترسيم شده است. گويه مبارزه ايران با تروريسم و افراط

هاي بيشترين اثرگذاري را در سطح چالا متفاوت يتيامن يهر کشور به ساختارها يکيتيژئوپل

فرانسه به دخالت در حوزه  ليعدم تمادارد و مسائل سياسي مانند مسأله حقوق بشر و   جهاني را

کرده است. ي مانند آمريکا و روسيه کمترين رتبه را در اثر گذاري کسب جهان ينفوذ قدرتها

 هاي ديگر نيز در جدول فوق ترسيم شده است.هاي گويهرتبه

 گيريتجزيه و تحليل و نتيجه.6

کرده و  يرا ط ياريبس هايبيفراز و نش فرانسهو  رانيروابط اانقالب اسالمي يروزياز زمان پ

 انهيو تحوالت منطقه خاورم ديجد يرهايظهور متغاي و جهاني، ملي، منطقه به واسطه تحوالت

رو به  يثبات و روند يکه روابط مذکور دارا آمده ايکمتر پ رانيداخل ا يفضا نيو همچن
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 هايرييگجهت ليبه دل پيروزي انقالبدرازمدت باشد. بعد از  يبازه زمان کيدر  رشگست

 هيق علدر جنگ هشت ساله عراو  نهاد رگييخارجي دو کشور روابط دوجانبه رو به ت استيس

ايران عمل نمود. متعاقب پايان  هيعل ستمييها و فشارهاي سبا محدوديت مهمگا ، فرانسهايران

المللي ناشي از نيفارس و به ويژه پس از فضاي نظام ب جيجنگ ايران و عراق و جنگ دوم خل

مستقل و ضدآمريکايي  استيجنگ سرد و فروپاشي شوروي، فرانسه تالش نمود تا با استفاده از س

اين مقطع براي  تقويت نمايد و اين امر فرصت مناسبي را در منطقهخود را در  تيايران موقع

 کرد کهميفرانسه اعالم هاي مختلف همواره هر چند در دورهارتقاي روابط دوجانبه ايجاد نمود. 

کند ولي حمايت مي ريهاي اقتصادي و تجاهمکاريهاي ايران و  تعامالت با ايران و سياست از

بين دو  يمساع کيتشر و يکه مشارکت، همکار يياز آنجا در نظر داشته است.را  اطيجانب احت

متضاد ريمتعارض و غريغ ياسيهمسان و اهداف س باًيتقر ياسيس يها، مستلزم وجود نظامکشور

، ان و فرانسهبين ايرمتفاوت با اهداف متعارض  ياسيس يلذا وجود ساختارها باشد،و همگون مي

  باشد.زا ميتعامل انهيجومشارکت استيمطلق س شبرديو پ يريگيموانع در راه پ نيتراز مهم يکي

 يو تمدن يفرهنگ ،يبه علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزش فرانسهو  رانيا اسالمي يجمهور

 گاهيمواجه هستند، اما جا يراهبرد يهامشکالت در توسعه روابط در حوزه يمتفاوت، با برخ

 ران،يااسالمي يجمهور يو راهبرد يامنطقه گاهينقا و جا نيالملل و همچننيدر نظام ب فرانسه

با  فرانسهکرده است.  جاديرابطه مناسب و همه جانبه ا کي يبرقرار يبرا يمتقابل يهاضرورت

 ياقتصاد يگذارهيحجم سرما ايو افزا يو انرژ يتوسعه روابط اقتصاد ريمختلف نظ يهازهيانگ

بر روند صلح  يرگذااثر ران،يا اسالمي يجمهور قياز طر انهيتوسعه نفوذ در خاورم ران،يدر ا

 ،ينيفلسط يهابر گروه رانيا اسالمي يجمهور يو معنو ياسيبا استفاده از نفوذ س انهيخاورم

 جاديو ا يکشتار جمع يهاسالحشاعه ااز  يريجلوگ ،ييادگرايو بن سميمقابله و مبارزه با ترور

الملل و هم نيب امو نظ انهيدر منطقه خاورم کايآمر ييگراکجانبهي يبه جا ييگرانظام چند جانبه

در پرونده  ژهيمتحده بو االتيگذار در کنار ااثر يالمللنيقدرت ب کينقا  يفايزمان با آن ا

خود را با تهران گسترش  ياسيتالش داشته است تا روابط س رانيااسالمي يجمهور ياهسته

در اقتصاد  فرانسه ياز نفوذ اقتصاد يريگبهره يدر راستا زين رانيااسالمي يدر مقابل جمهور دهد.
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 يهااتحاديه اروپايي در حل بحران يالمللنيو ب ياسيالملل، استفاده از قدرت سنيو تجارت ب

کشور، استفاده از  يازهاياروپا با توجه به ن يخارج يهايگذارهيجذب سرما ،يالمللنيب

 ياسياز قدرت س يريگبهره ن،گوناگو ليدر مسا فرانسه نيو دانا نو ديجد يهايتکنولوژ

را گسترش  کشور نيبا ا اينموده است که روابط خو تالشدر مقابل همواره  فرانسه ياقتصاد

 يهادر گذر زمان تحت تأثير مؤلفه انسهفرو  رانيااسالمي يروابط جمهور ريتفاس نيدهد. با همه ا

 ليدل نيترمهمکه  است هرا تجربه کرد ياديز بيقرار گرفته و روابط دو طرف فراز و نش يمتفاوت

متحده  االتيا کيهژمون يهااستيبا س تياز اردوگاه غرب و ضد رانيخروج ا يتيوضع نيچن

 بوده است.  ليدر قبال اسرائاسالمي يجمهور يهايريگدر جهان و جهت

بر  اياز پ ايب د،يجدي رهايبه عنوان متغ زين يحقوق بشر حثو مبا رانيا ياهسته يهاتيفعال

 ،ياسيرا در راه توسعه و ارتقاء مناسبات س ياريبس يهاتيروابط دو طرف تأثير گذاشته و محدود

حال، همان طور که مورد اشاره قرار گرفت،  نيکرده است. با ا جاديا يتيو امن ياقتصاد ،يفرهنگ

 تيثبات و امن جاديا درآن  اريبس يهاتيها و ظرفييدر کنار توانا رانيا کيتيژئوپل تياهم

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود و ارتقاء اقتصاد  سم،يمبارزه با ترور ،يانرژ تيامن ،يامنطقه

 داشته باشد.  فرانسه يبرا ياتيح يتيو اهم گاهيهمواره جا رانيسبب شده روابط با ا يجهان

اي هاي روابط ايران و فرانسه در سه سطح ملي، منطقهدهد که چالاهاي پژوها نشان مييافته

هاي سطح ملي در باشند. بيشترين چالاو جهاني بوده و هر کدام در محورهاي مختلفي مي

دو کشور  يرگيميشخص در دستگاه تصمنبود راهبرد م»گذاري و مواردي از قبيل حوزه سياست

هاي مختلف و نوع ساختارهاي حکومتمتفاوت  ياسيس يدئولوژيابه دليل « گريکديدر قبال 

 وندينبود پ»باشد. چالا ديگر در  حوزه تعامالت اقتصادي و ژئواکونوميک مانند مي دو کشور

ها در اجراي سياست هاي و عدم همگرايي بينو اجراي سياست« دو کشور نيب يقو ياقتصاد

 اعالمي يهااستيتناقض در س»عرصه عمل و اعالم آنها در عرصه ديپلماسي و گفتگوها مانند 

در گفتمان روابط  يليتحل هايبندي و فقدان صورت يناهمگنبه دليل « و فرانسه رانيا يو اعمال

 باشد.مي با فرانسه رانيا يکيتيژئوپل کرديو صراحت در نوع رو تيشفاف نبودو  و فرانسه رانيا
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اي و حضور فرانسه در منطقه هاي منطقهاي در حوزه سياستهاي سطح منطقهبيشترين چالا

« داعا و...( ه،يمسائل لبنان، سورو فرانسه) رانيدو کشور ا ياانهيخاورم استيس»خاورميانه و 

ه مسائل است. مسأله نظرهاي ايران و فرانسه درباره مديريت و نحوه برخورد با اين گونو اختالف

و عدم  رانيا يتعارض يخارج استيوجود س»ديگري هم که باعث ايجاد چالا شده است 

دريافته است که باشد. جمهوري اسالمي مي« ايو تعامل در سطوح منطقه ييبه همگرا ليتما

 فارسکشورهاي غربي مورد اعتماد نيستند و کشورهاي خاورميانه مانند عربستان و حوزه خليج

نيز به دليل اينکه اختالف نظرهاي اساسي با ايران در خصوص روابط بين اين کشورها و بين 

اي بدبين باشد و همگرايي کشورهاي غربي دارند باعث گرديده تا ايران نسبت به تعامل منطقه

منطقه  يکيتيژئوپل يهاتحوالت رقابت»در اين منطقه شکل نگيرد. اين مسائل همگي تحت تأثير 

اي است که هر کدام به نوعي بدنبال اي و فرامنطقهبين کشورهاي منطقه« ايغرب آس جنوب

هاي مختلف و اختالف باشند که ديدگاهگسترش حوزه نفوذ خود در اين منطقه حساس مي

هاي بنيادين اين کشورها با يکديگر مسائل و مشکالت را در اين منطقه پيچيده کرده سياست

 است.  

ي سطح جهاني ايران و فرانسه تحت تأثير روابط ايران و آمريکا قرار گرفته هابيشترين چالا

باعث گرديده « رانيدر قبال ا کاآمريمتحده  االتيا زيقهرآم يهااستيس»است. نتايج نشان داد که 

هاي مختلف سياسي و اقتصادي هايي در حوزهتا روابط ايران و فرانسه دچار مشکالت و چالا

هاي جهاني اين کشور در قبال ايران باعث گرديده تا فرانسه مريکا و سياستهاي آشود. تحريم

هاي منفعلي اتخاذ کند و نتواند سياست مستقلي را با ايران دنبال نمايد؛ اين عدم استقالل سياست

 ها،مانيدو کشور به پ يالمللنيتعهدات ب»هاي آمريکا باعث شده و متأثر بودن از سياست

تحت تأثير قرار بگيرد و با خروج يک کشور از « ياو منطقه يجهان يهاهيادها و اتحسازمان

ها کارآيي خود را از دست بدهد که هاي منطقه اي و جهاني عمالً اين پيمانمعاهدات و پيمان

هاي پژوها نشان داد که از بود که يافته« رانيا يامسأله برجام و توافق هسته»نمونه بارز آن 

 باشد.هاي ايران و فرانسه ميترين چالامهم



 27  و فرانسه يرانروابط ا يتيکيژئوپل يهاچالا يينتب  __________________________________

انجام شده)ملي، منطقه اي و جهاني(،  سه سطح تحليلدهد که از نتايج به دست آمده نشان مي

ست. سطح جهاني به علت وجود بازيگران متعدد، از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار ا سطح جهاني

ها را در ه بيشترين چالامتغيرهاي کالن جهاني و کشورهاي زياد دخيل در روابط ايران و فرانس

روابط ايران و فرانسه ايجاد کرده است که سطوح ديگر را نيز تحت تأثير قرار داده است. به 

هاي جهاني در روابط ايران و فرانسه نيازمند همکاري ساير کشورها در عبارت ديگر حل چالا

 باشد. بهبود روابط ايران و فرانسه در سطح جهاني مي

 يالملل از شهرت بسزائنيروابط ب خياست که در تار يهاي جهاناز قدرت يکيجمهوري فرانسه 

اين کشور روابط زيادي را در سه سده اخير با ايران داشته است و اين روابط  برخوردار است.

هايي گشته است. وجود قدرت و سطح روابط هاي تاريخي دچار فراز و نشيبدر طول دوره

 نيبر مبناي ا داشته باشد واقتدار  يالمللنيب در عرصه فرانسه گسترده اين کشور باعث شده تا

در  را ايخو يبرتري نسب و تيان تالش دارند تا کماکان موفقيفرانسو روابط ديرينه و گسترده،

فرانسه بر اساس گسترش روابط  يخارج استيمبنا س نيهم الملل حفظ کند. برنيعرصه روابط ب

له خود أمس نياست. ا يهاي جهان مبتنکشور گرياقتصادي با د و ياسسي - ياعم از فرهنگ

عرصه گسترده  قيطر نيتا به ا گردد،مي شورک نيا يخارج استيدر س ياستقالل نسب کيموجب 

؛ اما در بعضي از موضوعات اين کشور تابع سياست ابديب يمعادالت جهان گرييتري براي باز

باشد که با توجه به روابط االت متحده آمريکا ميهاي کشور اينظام بين الملل و بويژه سياست

هايي را بين ايران و فرانسه ايجاد کرده است و روابط ايران و خصمانه ايران و آمريکا، چالا

 توان به مسأله برجام اشاره کرد. فرانسه را تحت تأثير خود قرار داده است که از آنها مي

ي آلمان و هادارد و در کنار دولتيي اروپا هيحادات هاييگذاراستياي در سفرانسه نقا عمده

 يجنگ سرد و فروپاش انيپس از پا سي. پارديآبه حساب مي ياصل رندگانيگمياز تصم سيانگل

 ازيبوده و به لحاظ ن انهينفوذ خود در مناطق مهم از جمله خاورم ايابه دنبال افز ،ينظام دو قطب

هاي منطقه به منابع انرژي دولت مردان فرانسوي تالش داشتند روابط خود را با دولت ياساس

قائل  انهيزيادي براي منطقه خاورم تيفرانسه اهم. کنند کينزد يبه سطح قابل قبول انهيخاورم

شود، مي نيتأم انهياين کشور از خاورم ازيباشد. از آن جا که بخا قابل توجهي از نفت مورد نمي
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از اين  راکيهاي کلي فرانسه در راستاي نفوذ بر اين منطقه وجود داشته است. ژاک شاستيسلذا 

به عنوان کانون مهم انرژي جهان ياد کرده است.  فارسجيمنطقه و به ويژه زير منطقه حوزه خل

و همجواري با اروپا سهمي قابل توجه از نفت  انهيواقع شدن در منطقه خاورم ليبه دل زيايران ن

هاي مهم نفتي فرانسه شود و شرکتمي نيآن کشور از منابع نفتي ايران تأم ازيمورد ن

و اين مسأله  اندايران انجام داده مييصنايع نفت و گاز و پتروش دراي هاي عمدهگذاريسرمايه

فتاده که ايران در تحت تحريم آمريکا قرار طور هم که قبالً نيز اشاره شده زماني اتفاق ا همان

هاي اعمالي اين کشور در قبال ايران، روابط ايران و نداشته است و با فشار آمريکا و سياست

چند عامل اساسي را مورد توجه قرار  انهيفرانسه در خاورمفرانسه نيز دچار چالا گرديد. اما 

حفظ و ارتقاي جايگاه  -فوذ فرهنگي ن -جست و جوي بازار  -عرضه انرژي  نيدهد: تضممي

. اين مسائل نيز به نوعي روابط انهيبهبود وجهه فرانسه نزد مسلمانان خاورم -فرانسه در منطقه 

هاي با ايران را دچار فراز و فرودهايي کرده است که براي بهبود روابط دو کشور، بايد چالا

 مطرح شده در اين پژوها حل شوند. 

 قدرداني .7

 مدرس، بابت همکاري در تربيت دانشگاه پژوهشي معاونت از دانندمي الزم خود بر اننگارندگ

 داشته را تشکر آن، کمالانتشار  ابتب کيتيفصلنامه ژئوپل هيريتحر تيأهو  پژوها اين انجام

 . باشند
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