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هند انوسیفرانسه در اق ینظام -یاسیراهبرد س یبررس  
 

 دکتر مصطفی محمدجانی -دکتر افشین متقی - سطانی فرزاد

 چکیده
 نیا جهان است. انوسیاق نیسوم نیدرصد مساحت کره زم ستیهند با حدود ب انوسیاق

ها نگهترده، تگس ییایارتباطات در ا،یاقتصاد پو ت،یداشتن سواحل متراکم از جمع لیدل به انوسیاق
 یهاوجه قدرتتمنحصر بفرد همواره مورد  یراهبرد تیو در کل موقع کیاستراتژ یهاو آبراهه

در  ایندبزرگ  یهااز قدرت یکیبه عنوان  زیفرانسه ن نیب نیبوده است. در ا یاطقهو من یجهان
 یاانسه بررهبران فر زیاند. پس از آن نداشته انوسیاق نیدر ا یحضور فعال یور استعمارطول حض

دامه ا یابر دیجد یراهبرد یتداوم دهند، درصدد طراح ییایآنکه به حضور خود در منطقه در
 نینوظهور )چ یهاقدرت یلبپژوهش با توجه به جاه ط نیاند. در ابرآمده یپهنه آب نیحضور در ا

ه نظر ک میش هستپرس نیبه ا ییبه دنبال پاسخگو ییایدر سمیمثل ترور یهاو وجود چالشو هند( 
 قیز طرخود ا ییایهند، هدف فرانسه از توسعه مجدد قدرت در انوسیاق یراهبرد تیبه اهم
 یلیحلتو  یفیپژوهش حاضر با روش توص ست؟یهند چ انوسیدر اق اشییایفرادر یها نیسرزم

ند ه انوسیقانسه در فرا نظامی -یاسیو با هدف شناخت راهبرد س ینترنتیو ا یاطبق اسناد کتابخانه
 یهبردرا تیپژوهش آن است که فرانسه با توجه به اهم نیا یکل جهیصورت گرفته است. نت

 مشارکت و با وسانیاق نیخود در ا ییایفرادر یهانیسرزم قیهند درصدد است تا از طر انوسیاق
و  هند به حفظ سانویاق هیحاش یکشورها یهایهمکار هیبخصوص اتحاد یامنطقه یهادر سازمان

 .اقدام کند کشورش یبرا یکسب منافع حداکثر یخود در راستا ینظام -یاسیگسترش نفوذ س
 

 کلیدواژگان
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 مقدمه
 تثرو و هاماجراجویی ای برایعرصه را هند ها اقیانوساروپایی ،1کاوش عصر آغاز از

 شبکه یکبعنوان  اقیانوس این هاهای قبلی، از منظر اروپائید. در سدهدنکرمی قلمداد اندوزی
در  دریایی مسیر این . اما اهمیتشدمی محسوب اروپایی کشورهای برای پیچیده و متراکم تجاری

همچنان اهمیت خود را  اقیانوس ، بلکه امروزه نیز اینشودالصه نمیتجارت دریایی به گذشته خ
با توجه  که؛ گرفته است قرار ارتباط جهانی سیستم مرکز در حفظ کرده وای در تجارت بین قاره

 نظام قلب»توان به عنوان از آن می اش در جغرافیای سیاسی جهان،به همین اهمیت راهبردی
  کرد. یاد (Beaujard, 2012: 15)«یجهان

 باربری هااز کشتی نیمی و خام نفت %21 خام، مواد یا تولیدی کاالهای در حال حاضر، بیشتر
کنند. از این رو کارشناسان غربی معتقدند با توجه به تردد می اقیانوس ایندر ) یکانتینر کشتی)

اقتصاد  امنیت» یجهکشورهای اروپایی در اقیانوس هند قرار دارد، در نت اینکه بخش مهمی از منافع
 «ارتباط تنگاتنگی پیدا نموده است هند اقیانوس در مختلف نحوه حضور بازیگران با جهانی

.(Bezamat-Mantes, 2014: 3-4)  طرفی دیگر، این اقیانوس راه ورود به هفت دریای مهم  از
ذا با تفاسیری لالمندب، ماالکا، و سوئز است. چهار تنگه راهبردی جهان یعنی هرمز، باب و جهانی

افزایش  قصد که وجود داردآیا کشوری  که صورت گرفت آیا با توجه به اهمیت این اقیانوس،
، در چند قرن اخیر فرانسه که از این رونفوذ خود بر این اقیانوس را در سر نپروراند؟ حضور و 

این . تاسمستثنی نبوده نیز ، از این قاعده شودی محسوب میهای بزرگ دریاییکی از قدرت
 توانست ،از اواخر قرن شانزدهم تا قرن هیجدهم میالدی با حضور در اقیانوس هندکشور 
های زیادی را اکتشاف یا تصرف کند. البته امروزه از میان آن همه متصرفات، تنها بخشی سرزمین

پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس  ها تحت سیطره فر انسه قرار دارند، چرا کهاز این سرزمین
زمان ملل سرآغاز استقالل طلبی و استعمارزدایی در سراسر جهان بوده است که در این بین سا

ها طبق های تحت استعمار فرانسه استقالل یافتند. در همین راستا، امروزه دولتتعدادی از سرزمین
بندی جدید به سه گروه دولت ضعیف پسا استعماری، دولت مدرن و دولت پسا مدرن شاخص

بندی، کشورهای با توجه به این شاخص (.454: 1394)جکسون و سورنسون، 2شوندتقسیم می

                                                           
 آن طی و یابد می ادامه هفده قرن تا و آغاز پانزده قرن از که دشو می گفته تاریخ از ای دوره به کاوش عصر -1 

 می کشف و جستجو را جهان های سرزمین تجاری، شرکای یا کاالها جستجوی جهت به ،هاوساقیان راه از اروپاییان
 .کنند

عدم آمد، های همچون عدم اقتصاد کاراستعماری دارای ویژگیهای ضعیف پسابندی دولتاین شاخصطبق  -2 
باشد. در همین راستا، گروه دیگر از انسجام اجتماعی و فساد و عدم کارآیی در ساختارهای نهادی و اداری می

های مدرن دارای ویژگی اقتصادی مجزا و خود اتکا، انسجام و پیوستگی بین دولت و ملت و ها یعنی دولتدولت
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های سابق فرانسه در این اقیانوس هستند در دو های که جزء مستعمرهحاشیه اقیانوس هند و سرزمین
گیرند. در نتیجه، وجود های مدن قرار میهای ضعیف پسا استعماری و دولتشاخص دولت

ضعیف پسا استعماری باعث شده است تا فرصت برای فرانسه )پسا مدرن( ها ناکارآمدی در دولت
ها فراهم گردد. از طرفی دیگر، با توجه به این که گیری این سرزمینجهت نفوذ یا باز پس

های همکاری فرانسهکشورهای مدرن مثل آفریقای جنوبی در حال توسعه اقتصادی هستند، 
کشورها در دستورکار خود قرار داده است. همچنین، اقتصادی را ابزاری برای وابستگی این 

، (459: 1394جکسون و سورنسون، )«معمای امنیت»گسترش پدیده تروریسم دریایی و مفهوم 
های پسا مدرن گردند های ضعیف و مدرن نیازمند پشتیبانی و همکاری با دولتسبب شده تا دولت

منظور حضور در منطقه و ایجاد یک وابستگی که این امر سبب شده تا بهانه کافی برای فرانسه به
در طی  گردد. البته، نظامی از طرف کشورهای حاشیه اقیانوس هند به فرانسه هر چه بیشتر فراهم

از  1هند انوسیاق هیحاش یامنطقه یهایهمکار هیی اخیر با توجه به اهمیت روز افزون اتحاددهه
سایر کشورهای تعارض منافع پاکستان و ، چین، هند، ها بین آمریکایک طرف و وجود تنش

توان به نتیجه رسید که فرانسه موقعیت نفوذ بهتری در این حاشیه اقیانوس هند از طرف دیگر، می
 . کنداقیانوس راهبردی پیدا 

های بزرگ جهانی و بویژه از این رو با توجه به اهمیت اقیانوس هند نزد بازیگران و قدرت
هدف فرانسه  ،به اهمیت راهبردی اقیانوس هند نظرپژوهش آن است که  فرانسه، سئوال اصلی این

 اش در این اقیانوس چیست؟از توسعه مجدد قدرت دریایی خود از طریق سرزمین های فرادریایی
های تازه در این پژوهش در پی آن هستیم که راهبرد فرانسه را با توجه به چالش ما در از این رو،

در این بین، روی آوردن کشورهای آفریقایی به پروژهای  .طالعه قرار دهیماقیانوس هند را مورد م
های دریایی در اقیانوس هند و منیاطلبی فرانسه از این فرصت، افزیش ناو قدرت 2اقتصاد آبی

در این اقیانوس را به  فرانسههای جدید مثل هند و چین که به احتمال زیاد قدرت ظهور قدرت

                                                                                                                                       
نامند های پسا مدرن میستند. اما گروه سوم، را دولتدارای یک سیستم متمرکز دموکراتیک مبتنی بر ساختار اداری ه

ها با یکدیگر همپوشانی دارند، اقتصادی با ای از حوزهکه دارای یک حاکمیت به هم پیوسته چند وجهی که در پاره
: 1394)جکسون و سورنسون، شود ها وفاداری جمعی نسبت به دولت جدا میهمگرایی عمیق و در این گروه از دولت

462-454.) 
1- Indian-Ocean Rim Association 

 او از UN ،1994 سال در. شد معرفی پاولی گونتر پروفسور توسط اقتصادی جدید فلسفه یک عنوان به آبی اقتصاد -2
 .گشت مبدل محسوس طرح 1۸۰ از بیش به تحقیق این که نماید بررسی آینده تجارت های مدل روی بر تا خواست

 فضای هر در. است محلی اقتصاد به موجود فرآیندهای از آمده بدست ثروت مجدد ریقتز در آبی اقتصاد قدرت
 عین در و درآمد افزایش زایی،اشتغال جهت در محلی موجود منابع از آبی اقتصاد شود، استفاده که کاری و کسب

 . بردمی بهره زیست محیط حفظ حال
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خود در  حضور هایعث شده است که پاریس درصدد تقویت ظرفیتچالش خواهد کشید، با
 .منطقه برآید

 
 پیشینه پژوهش -1

های ای و رقابتای، فرامنطقهچند در حوزه اقیانوس هند در مورد نقش بازیگران منطقه هر
های ساحلی و نقش آنها در های موجود در کرانهها و تنگهموجود بین این بازیگران، نقش کانال

وت جود تفاین واده تحوالت بشری و ... مقاالت و مطالب علمی بسیاری انتشار یافته است، با آین
د اصلی پژوهش پیش رو با موارد ذکر شده را باید در بررسی ویژه و اختصاصی راهبر

 ه بیشترهای گذشتنظامی فرانسه در اقیانوس هند عنوان کرد. به عبارتی دیگر در پژوهش_سیاسی
ش ها در این عرصه آبی مورد توجه پژوهشگران بوده، ولی در این پژوهرتنقش ترکیبی قد

ین حضور ا ندازتمرکز اصلی بر کشور فرانسه و آنهم نه با نگاه به گذشته بلکه بر تبیین چشم ا
 کشور در اقیانوس هند استوار گردیده است. 

توان به یافته میهای قبل انتشار های مرتبطی که در این حوزه در سالاز مهمترین پژوهش
 2به قلم ایزابل سن میزارد 1«المللیهای همکاری بیناستراتژی فرانسه در اقیانوس هند و ظرفیت»

انتشار یافت اشاره نمود  2۰15واقع در سنگاپور که در سال  3توسط موسسه مطالعات بین الملل 
(Saint-Mézard, 2015: 3-12.) ه در منطقه اقیانوس هند، در این پژوهش به منافع استراتژیک فرانس

ساز فرانسه با هند و نحوه تعامل هند و فرانسه برای ایجاد امنیت در همکاری استراتژیک فرصت
 اقیانوس هند اشاره شده است.

پشت پرده افزایش فعالیت »توان به پژوهشی با عنوان های دیگر در این ارتباط میاز پژوهش
که در  4به قلم راجسوری پیالی راجاگوپالن« یست؟دریایی هند و فرانسه در ایندوپاسفیک چ

(. در Rajagopalan, 2020در سایت معتبر انگلیسی دیپلمات انتشار یافته اشاره نمود ) 2۰2۰مارس 
این پژوهش نویسنده در تالش است تا به رویکرد عملگرایانه هند در همکاری گسترده با قدرت 

قابله با تهدیدات حضور چین در اقیانوس هند و منطقه های برتر دریایی جهان بویژه فرانسه برای م
 مجاور این کشور اشاره نماید.  

 و فرانسه نظامی حضور»اثر دیگر در این حوزه یک پژوهشی با زبان فرانسوی با عنوان 

                                                           
1- The French Strategy in the Indian Ocean and The Potential for Indofrench Cooperation 
2- Sabelle Saint-Mézard 
3- S. Rajaratnam school of International Studies (RSIS) 
4- Rajeswari Pillai Rajagopalan 
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 2۰13در آوریل سال   1است. این مقاله توسط ماری تیل« هند اقیانوس غرب در دفاعی استراتژی
 .(Tyl, 2013: 1-14)است  رکز مطالعات نیروی دریای فرانسه به چاپ رسیدهمیالدی در مجله م

اش در نویسنده در این مقاله در پی آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که فرانسه با حضور نظامی
های نظامی دائم در منطقه دارد، در پی دستیابی به چه اقیانوس هند و با تاکیدی که بر داشتن پایگاه

کند که هرچند گیری میست؟ نویسنده مقاله در پایان پژوهش مذکور این گونه نتیجهاهدافی ا
فرانسه با شعار مبارزه با پدیده تروریسم دریایی، مبارزه با دزدان دریایی و برقراری امنیت مجدداً 
خواهان حضور گسترده تر در منطقه شده، اما راهبرد اصلی فرانسه در منطقه افزایش نفوذ قدرت 

اش در منطقه خلیج فارس است. و بالخره به عنوان آخرین اثر به منظور حفظ منافع ملی خود
به  2«ردپای استراتژیک فرانسه در اقیانوس هند»ای با عنوانتوان به مقالهمرتبط با این پژوهش می

انتشار یافته  4که توسط موسسه کارنگی اروپا، ( ,2019Dempsey)اشاره داشت  3قلم جودی دمپسی
ست. نویسنده در این مقاله در پی القای این مطلب است که همانطور که چین با قدرت اقتصادی، ا

سیاسی و نظامی خود مدعی گسترش حضور خود در سرتاسر جهان و بویژه اروپاست کشورهای 
اروپایی نیز به رهبری فرانسه باید با تعمیق روابط خود با هند و سایر کشورهای منطقه، موازنه 

 ر این حوزه و جهان را مجدداً برقرار نموده و حفظ کنند.قدرت د
 
 چارچوب نظری -2

بنیانگذار ژئوپلیتیک سنتی قلمداد کرد »( را باید معروفترین 1947-1۸61) 5سر هالفورد مکیندر
های جهان منهای جزیره جهانی یعنی خشکی»تاکید داشت. او معتقد بود که « که بر قدرت خشکی
اختصاص داده است. از نظر « کره خاکی و آمریکا یک سوم بقیه را به خود قاره آمریکا دو سوم

ای بین فالت ایران تا سیبری باشد که منطقهجزیره جهانی ناحیه محور یا هارتلند می»وی کلید 
( با تاکید بیشتر بر 1943-1۸93) 6گرفت. پس از او اسپایکمنرا در بر می (1۰: 13۸۰عزتی، )«غربی

 «منطقه ریملند یا حاشیه قاره ای، قدرت دریا را به عنوان کلید استراتژی جهانیحوزه دریا در »
مورد توجه قرار داد. اما در بین نظریه پردازها شخصی که به صورت مستقیم بر  (14: 13۸۰)عزتی، 

( بود که در این ارتباط 1914-1۸4۰«)تئوریزه کردن قدرت دریایی اقدام نمود آلفرد ماهان»

                                                           
1- Marie Tyl 
2- France’s Strategic Footprint in the Indian Ocean 
3- Judy Dempsey 
4- Carnegie Europe 
5- Sir Halford Mackinder 
6- Nicholas Spykman 
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اشاره  (53: 13۸۰)عزتی، 1«تاثیر قدرت دریایی بر انقالب و امپراطوری فرانسه»تاب او توان به کمی
  کرد.

در مقایسه قدرت . های اقیانوسی همیشه دست باال را خواهند داشتماهان معتقد بود که قدرت
تصور  «قدرت خشکی را محاصره شده از سوی یک قدرت دریایی»دریایی و خشکی، ماهان 

 انگلیس بعنوان یک کشور دریایی از چنین امکانی برخوردار بود»معتقد بود که ماهان  .کردمی
توانست قدرت دریایی برتر باشد زیرا از موقعیت جغرافیایی امنی برخوردار است و آمریکا نیز می.

بایست جزایر به دو اقیانوس راه دارد و از دسترس سایر کشورهای بزرگ دور است ولی می
ماهان برای تبدیل شدن یک  .«ل خود گیرد و کانال پاناما را نیز احداث کندهاوائی را در کنتر

مجاورت یک کشور با یک «)مناسبموقعیت جغرافیایی »عواملی از جمله به قدرت دریایی  کشور
(، حمل و نقل، کنترل راه های استراتژیک و پایگاه ها و غیره هب آسان دسترسی اییا چند دریا بر

ها شده با آبباعث تماس بیشتر کشور «)ساحلمناسب گسترش »، «یساحل مناسبطبیعی  یتوضع»
شمار »(، و دسترسی را افزایش می دهد ولی سواحل قابل دفاع و قابل بهره برداری اهمیت دارند

وجود روحیه دریانوردی، عالقه به توسعه روابط با )«و فرهنگ دریایی شخصیت ملیجمعیت زیاد، 
کیفیت نظام سیاسی و دولت در «)وضع سیاسی دولت»( و صلح آمیز سایر ملل و تجارت گسترده و

( را ضروری می دانست توجه به قدرت دریایی، بهره برداری از جمعیت، منابع و فرصتهای موجود
 (.251: 13۸4، نیاحافظ)و ( 3-4: 1391منش، ی و فرشتهاعظم)

ره اید اشابینه د در این زماما چرا کشورها تمایل دارند تا قدرت دریایی خود را افزایش دهن
رند، یگر داوابستگی بسیاری به یکد در زمان جنگ، ناوگان تجارتی و نیروی دریایی،داشت که 

ه بیاز، ننماید و در صورت  زیرا ناوگان جنگی خطوط ارتباطی و مواصالتی خودرا حمایت می
نگی جدارکات کند و ناوگان تجارتی در پناه قدرت آنان، آذوقه و ت خطوط دشمن رخنه می

 واصالتیطوط مبستن خ. در واقع نمایند سربازان و جنگآوران خود را در سرزمین دشمن، تأمین می
ا در هاز مهمترین دالیل حضور قدرت دشمن و تأمین آزادی عمل در خطوط مواصالتی خودی 

 اقیانوس ها و دریاها قلمداد می گردد. 
قدرت دریایی از این قاعده و نظریه مستثنی  اساس آنچه بیان شد فرانسه نیز به عنوان یک بر

های اخیر به دالیل مختلف با کاهش توان دریایی روبرو شده که با نیست. البته این کشور در دهه
الملل در عرصه جهانی الملل در دهه میالدی اخیر و حاکم شدن نظم بینتوجه به تغییر نظام بین

مین های فراساحلی خود در اقیانوس هند مبتنی بر شاهد آن هستیم که این کشور با اتکا به سرز

                                                           
1- The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire 
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در فکر بازآفرینی قدرت دریایی  1«روایت استراتژیک»دریایی و با استفاده از روش نظریه قدرت 
   باشد.خود در منطقه اقیانوس هند می

 :Van Noort, 2019)«شودمحسوب می برای درك قدرت نرم یابزار» ،کیاستراتژ تیروا
میالدی بکار برد. نای معتقد  199۰در سال  2نرم را برای اولین باز جوزف نایمفهوم قدرت  .(3

ها شود که بتواند وضعیتی را فراهم کند که سایر دولتقدرت نرم به توانایی اطالق می»بود که 
های تعریف کنند که منافع ملی دولت دارای قدرت نرم را تامین ها و منافع خود را به شیوهاولویت

از ای روایت استراتژیک شیوه روشامروزه بکارگیری . (4۸9: 1394 جکسون و سورنسون،) «کنند
هدف ایجاد یک معنی مشترك از گذشته، حال و آینده در بیان »استدالل بازیگران سیاسی با 

در  .«دهدالمللی نقش میالمللی است که در پی آن به رفتار بازیگران ملی و بینهای بینسیاست
چگونه زبان برای ساخت معنا با »از نقطه نظر استراتژیک بر مفهوم تأکید دارد که  روایتواقع 

رود تا یک گفتمان جهت درك و های برای ذینفعان سازمانی بکار میهدف ایجاد روش
به طور کلی با تعریفی که در ابتدا از قدرت نرم و . «تأثیرگذاری بر اقدامات دیگران ایجاد گردد

 استراتژیک همان تیروا»توان گفت از مفهوم روایت استراتژی شد، میهمچنین تعریفی که 
 (. Van Noort, 2019: 2- 4)« است 21نرم در قرن  تقدر

، وزارت دفاع فرانسه صریحاً در 2۰17در آغاز سال فرانسه در راستای بکارگیری این روش 
قل استراتژیک فرانسه مرکز ث»کند که مورد راهبرد این کشور نسبت به اقیانوس هند اشاره می

( در سند چشم انداز 2۰1۸) ؛ پس از آن در سال«تعادل بخشیدن به حضورش در این منطقه است
امنیت ملی فرانسه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، بیان شده است که فرانسه با توجه به 

این دو منطقه  های امنیتی خود به عنوان یک قدرت در اقیانوس هند و اقیانوس آرام بهمسئولیت»
. عالوه بر این، وزارت دفاع این  (Ministère des Armées, 2019: 2)«توجه ویژه خواهد داشت

ای در خصوص راهبرد این کشور در این دو اقیانوس منتشر کرد که در ، مقاله2۰19کشور در سال 
، جایی که تاسدر اقیانوس هند و اقیانوس آرام، یک قدرت حاکمیتی »آن ذکر شده است: فرانسه 

                                                           
با مفهوم سازی عالیق خود برای  ، درصدد هستندبکارگیری این راهبرد در دراز مدتاز طریق بازیگران بزرگ  -1

 راهبردهایبه شکل دهی تفکر آنها متناسب با  افراد، ك آنحقایق، عالیق، هویت و درو تغییر مردمان دیگر کشورها 
های ، قدرتاستراتژیدر واقع با بکارگیری این  )روایت استراتژیک= جنگ شناختی(. .اقدام کننداستراتژیک خود 

در الملل متناسب با منافع خود برای افکار عمومی در تالش هستند تا سایر بازیگران را بینکردن امور بزرگ با نقل 
درك مسیر رویدادها و موانعی که با آنها روبرو هستند، تحت تأثیر قرار دهند. لذا در این راهبرد، سردمداران 

توانند با یافتن روایت همسو برای تقویت همکاری و احساس سرنوشت مشترك تالش کنند؛ کشورهای قدرتمند می
نمایند وری بیشتر در یک موقعیت و منطقه استفاده هها را بعنوان یک ابزار جهت بهرکه در نتیجه آنها این روایت

(Miskimmon & al., 2015: 341). 
2- Joseph Nye 
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 Ministère des)« کندایفا میبا حضور نظامی دائمی، سهم بسزایی در صلح و امنیت این مناطق 
Armées, 2019: 1-4) از طرفی دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه در سخنرانی که .

در اقیانوس  های فرا دریایی فرانسهدر شهر نومئا، پایتخت جزیره کالدونیای جدید )از سرزمین
 «هند و اقیانوس آرام است فرانسه یک قدرت بزرگ در اقیانوس» کند که میآرام( داشت، اذعان 

 ((La site d'elysee, 2018  با توجه به اهمیت این موضوع و تالش فرانسه برای قدرت نمایی مجدد
فرانسه در استفاده از در عرصه اقیانوسی، در ادامه نظریه قدرت دریایی ماهان و شیوه منحصر به فرد 

 دهیم.منظور سیطره مجدد بر اقیانوس هند مورد توجه قرار می روش روایت استراتژیک، را به
 

 تاریخچه حضور فرانسه در اقیانوس هند -3
های جدید )به ویژه میالدی، وسوسه اکتشاف سرزمین 15پس از کشف قاره آمریکا در قرن 

روپایی )اسپانیا، پرتقال، بریتانیا، فرانسه و هلند( پدیدار در شرق( در بین کشورهای استعمارگر ا
های شرقی شده و اقدام به اکتشاف شد. در همین راستا، نیروی دریایی این کشورها عازم سرزمین

ها های دور دست بویژه در اقیانوس هند نمودند. این دستآوردها تا قرنو تصرف جزایر و سرزمین
قرار گرفت. در آن زمان، فرانسه برای آنکه در این زمینه از روپایی مورد استعمار این کشورهای ا

هند  یکمپان 1664در سال »رقبای خود یعنی بریتانیا و هلند در این منطقه دریایی عقب نیفتد، 
های را تاسیس کرد. در نهایت، پاریس با جاه طلبی ) ,2014Lecuyer et Vaillant :6(1«فرانسه یشرق

)که  2«توانست جایگزین استعمارگر دیرینه اروپا یعنی پرتغال شود»د داشت، که در اقیانوس هن
های مستقر در اقیانوس هند یا حاشیه این اقیانوس با قدرتش رو به افول بود( و برای تسخیر سرزمین

. در پی این حضور، فرانسه (New World Encyclopedia, 2019)بریتانیا و هلند به رقابت بپردازد 
های زیادی را در اقیانوس هند و حتی در اقیانوس آرام تصرف کند که از آن رزمینتوانست س
و  گریچند یشهرها ون،یماداگاسکار، کومور، رئون»های از قبیل به تصرف سرزمین توانجمله می

شهر اوبوك )هم اکنون متعلق به  وت،یما رهی)هم اکنون جزو قلمرو هند هستند(، جز یچریپوند
 یایکالدون پرتون،یکل رهیفرانسه، جز ینز ی، فوتونا، پلسیوال ،سیمور، شلیاست(، س یبوتیج

  .و ... اشاره داشت ( ,2019Ministère des Armées :2)3«دیجد
های استعمارگر هند شرقی، آغاز هژمونی از بین رفتن کمپانی»بعد از جنگ جهانی دوم با 

                                                           
1- French East India Company 

های اول قرن ( اولین کشوری بود که در ابتدایی دههVasco da Gamaپرتقال با جهانگرد معروف واسکو دا گاما ) -2 
 هند آغاز کرد. استعمارگری خود را در اقیانوس 16

3- Madagascar, Comores, la Réunion, Mayotte, Chandernagor, Pondicherry, Obock, Seychelles, Mauritius, 
Wallis, Futuna, la Polynésie française, Clipperton and Nouvelle Calédonie, 
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شد تا دومینوی استقالل طلبی  شرایطی را سبب ،(Tyl, 2013: 7)«آمریکا و تضعیف اروپا
های تحت استعمار آغاز گردد. در این میان، فرانسه نیز همانند سایر کشورهای اروپایی سرزمین

ها پیش تصرف کرده بود را از دست داد هایی که در اقیانوس هند قرنتعدادی از سرزمین
، جیبوتی و ... اشاره کرد(. 1کلیکارا ی،چریپوند، ماهه ،اناونهای چندنگر، یتوان به سرزمین)می

 های دیگر همچنان جزء متصرفات این کشور باقی ماند.اما با این وجود سرزمین
 و است افتهیتحول  اریهند بس انوسیاق یمعمارها، امروزه، بعد از چندین دهه از استقالل طلبی

وانایی یاد، تزیت ی و میزان جمعاهسته یهازرادخانه با دارا بودن نیهند و چی همچون گرانیباز
اند. از طرفی المللی را کسب نمودههای بینزیادی را در حوزه اقیانوس هند و عرصه یرگذاریتأث

است.  فرانسهن بویژه رهبراها ییمورد توجه اروپا گذشته منطقه هنوز هم به همان اندازه نی، ادیگر
 رد های موجودنگهیی و تایدر یرهایاروپا وابسته به مس اقتصادهمان طور که اشاره شد، در واقع، 

ز قیانوس ااهایی را در این است. بنابرین فرانسه هرچند بعد از جنگ جهانی سرزمینهند  انوسیاق
. وزه اقیانوسی استزیادی در این ح بحار ماوراءهای دست داده ولی هنوز دارای سرزمین

. به طور کلی، دانداده یارا در خود ج یشهروند فرانسو ونیلیم 6/1که حدوداً هایی سرزمین
اشتن دهای فرا دریایی در اقیانوس هند و امروزه سردمداران فرانسه با داشتن این سرزمین

 ق مشارکتها در صدد هستند تا با نقش آفرینی و حضور نظامی از طریشهروندانی در این سرزمین
 در این خود از حضور و همکاری با کشورهای واقع در این اقیانوس، همچنان بعد از چندین قرن

 د.شان ادامه دهنهای فرا دریاییعرصه آبی به محافظت خود از سرزمین
 
 راهبرد نظامی فرانسه در اقیانوس هند -4

های حضور قدرت بهها از یک طرف تیک اقیانوسیهمان طور که روشن است، معنای ژئوپل
ثیرپذیری تابه و از طرفی دیگر ن جغرافیا دارند ها با هم در ایبزرگ و تعامالت که این قدرت

صادی را های راهبردی، سیاسی و اقتجغرافیای کشورهای ساحلی مستقر در این اقیانوس در حوزه
والً، با ادارد.  زیادی اقیانوس هند به دالیل مختلفی برای فرانسه اهمیت تعریف،. با این اشاره دارد

های ردهو فراو از حقوق دریایی ویژه حفظ چند قلمرو جزیره در این اقیانوس راهبردی، پاریس
ریایی ر مسیر ددمند خواهد بود. ثانیاً، موقعیت راهبردی این اقیانوس این اقیانوس بهره ازدریایی 

در  گردد. البتهیبین چین و اروپا از دیگر مزایای حضور در این عرصه آبی برای فرانسه محسوب م
که هنوز هم  روپا،رای پاسخگویی به نیازهای انرژی اکنار این موارد، حضور پاریس در این مسیر ب

ی توربه شدت به نفت و گاز وارداتی از منطقه )بویژه خلیج فارس( وابستگی دارد، ضر
 است.ناپذیر اجتناب

                                                           
1- Chandernagor, Yanaon, Mahé, Pondicherry, Karikal 
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 آفریقای چین وهند، »مانند  کشورهای سویافزایش تقاضای جهانی نفت از  از طرفی دیگر،
اد ظور ایجبه من ، باعث شده تا فرانسه«های دریایی آنها جنوبی که به دلیل رشد صنعت و فعالیت

توجه  نین، با. همچامنیت برای واردات نفت خام به اروپا در این اقیانوس حضور مستمر داشته باشد
 با وابطرگسترش آنها برای ایجاد نفوذ و »و تالش به نرخ رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، 

های تحت این کشورها در سرزمین حضورتقویت  به نوعیو « کشورهای واقع در اقیانوس هند 
بب شده تا فرانسه حضور در این س(Numa, 2018: 2-4) نفوذ فرانسه بخصوص کشورهای آفریقایی 

شورهای ر امور کدفوذ و تاثیر گذاری فرانسه برای از بین نرفتن ن تر نماید. لذااقیانوس را پر رنگ
ر کنا در روابط دیپلماتیک با کشورهای آفریقایی تحت الحمایه خود درصدد توسعه و حفظ

 حضور در سایر نقاط اقیانوس هند بر آمده است.
ها )فلش(، خلیج های راهبردی در اقیانوس : مسیرهای اصلی حمل و نقل نفتکش 1 نقشه شماره

اقیانوس هند  هند )دایره آبی رنگ(، وجود  تنش و درگیری )ستاره قرمز( و کشورهای حاشیه
 رنگ(.کرم)

 Source: (Lorgeoux & Trillard, 2012: 38) 
های جدید که در آفریقا و اقیانوس هند گریبانگیر فرانسه شده است، باید اضافه با وجود چالش

های اخیر پاریس برای مقابله با این تهدیدات دست به اقداماتی زده است. کرد که در طی سال
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های مورد استعمار خود در اقیانوس هند که در نیمه دوم گیری سرزمینپس رهبران فرانسه برای باز
با برگزاری است. در این راستا فرانسه  بسیاری نموده ند، تالشااز فرانسه استقالل پیدا کرده 2۰قرن 
گانه خود الحاق  1۸، این جزایر را به نواحی در بین مردم جزایری رئونیون و مایوت پرسیهمه

به این جزایر و با ایجاد پایگاه نظامی در مستعمرات  سی فرانسه با دستیابیدر واقع، رهبران سیا کرد.
سابق خود جیبوتی و ماداگاسکار، در تالش هستند نفوذ خود را همچنان در جنوب این اقیانوس 

« توجه به اهمیت راهبردی این جزایر نظارت کامل بر کانال موزامبیک » چرا که با  حفظ نمایند
تعدادی  بهرمندی ازفرانسه با  عالوه بر این هدف (Gautreau, 2018).خواهد شد برای فرانسه ایجاد

در راستای تری در قطب جنوب مدیریت آسان سعی بر آن دارد تاجزایر در جنوب اقیانوس هند 
 منافع ملی خود ایجاد کند.

چالش دیگر که پاریس در این منطقه دریایی با آن مواجه است بحث رشد ناامنی دریایی 
های باشد؛ در نتیجه، اکثر فعالیتاست. روشن است که ناوبری اولویت فرانسه در اقیانوس هند می

گذاری شده است. پیامدهای این و مبارزه با این چالش پایه نظامی پاریس در جهت ایجاد امنیت
 های نظامی در اقیانوس هند است. در چارچوب همینایجاد پایگاهفرانسه برای منطقه راهبرد 

های را در مناطق تحت نفوذ خود ایجاد کرده است که برای مثال راهبرد امنیتی، فرانسه پایگاه
های گشتی پایگاه دریایی قایق»در رئونیون اشاره داشت. در این  1توان به پایگاه پوانت دگالتسمی

در استقرار یافته است. همچنین، فرانسه  «های گشت ساحلی و از جمله یک ناومحافظو کشتی
. این است مستقر نموده 2گشت واکنش سریع دریایی به نام لژیون خارجی»جزیره مایوت یک 

های واحدهای نظامی وظیفه نظارت و ایجاد امنیت در کانال موزامبیک را بر عهده داشته و مهارت
 .) ,2018Beyrand(«دهندماداگاسکار آموزش می مانندنظامی ضروری را به کشورهای آفریقایی 

ه بر این، فرانسه دارای نیروهای نظامی در مستعمرات سابق خود مانند جیبوتی است. با عالو
توجه به ژئوپلیتیک کشور جیبوتی، این پایگاه دریایی از اهمیت باالی برای فرانسه برخوردار 

های دریایی از شرق است، چرا که با استفاده از این پایگاه فرانسه به راحتی امنیت مسیر ناوگان
کند. بنابراین این پایگاه فرانسه گذرد را تضمین میا که از تنگه باب المندب و کانال سوئز میآسی

و پایگاه  (169: 139۸ی و دیگران، آبادنجفیلیسه«)پایگاه کمپ صلح در امارات»به همراه 
در اقیانوس هند و بخصوص غرب اش پیشبرد اهداف برای»سومالی پایگاه حساس برای فرانسه 

 شود.محسوب می (Tyl, 2013: 8-12)«آسیا

                                                           
1- The Naval base of Pointe des Galets on Reunion 
2- Foreign Legion 
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 های دریایی فرانسه، هند، چین در اقیانوس هند: گسترش پایگاه2نقشه شماره

Source: (Beyrand, 2018)  
وجیه دالل تطور کلی، مقامات فرانسوی حضور نظامی خود در اقیانوس هند را با دو استه ب
های غیر قانونی در ایی و فعالیتنها بخاطر وجود دزدی دریآکنند. اولین دلیل حضور می

ی ر مسیرهاثبات کننده ددریاهاست که نیروهای نظامی فرانسه برای برخورد با هر گونه عامل بی
ناطق های غیر قانونی ماهیگیری در مدریایی و همچنین برای جلوگیری صید بی رویه و شیوه

استدالل  باشد. دومین داشته در منطقه حضور فعالیتا ند کنمی انحصاری اقتصادی مجبور
شان در سومین اقیانوس بزرگ دنیا، این است که پاریس معتقد ها از علت حضور نظامیفرانسوی

ین ارمالکیت بر که سایر کشورها ادعای واهی ب استهای است در این اقیانوس دارای سرزمین
ر عالوه ب وتنش شده ه در ایجاد هر گونه ور نظامی عامل بازدارندها دارند، در نتیجه حضسرزمین

 نماید.تر مییز آساننرا برای فرانسه های فرادریایی توانایی اداره این سرزمین آن
به نیروی دریایی خود به منظور محافظت از  2۰۰7اولین استدالل، در سال  در راستایفرانسه 

در کنار این با دزدان دریایی در منطقه ماموریت داد. البته،  همقابل برای اشهای تجاریکشتی
های تجاری فرانسه موظف گردیدند که محصوالت صادراتی خود را به سازمان اقدام، شرکت
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هایی که از اهمیت باالیی برخوردار بودند با ناوگان دریایی فرانسه اعالم کنند تا کاالها و کشتی
 1ت دریاییطرحی به نام سلول امنی»فرانسه  2۰۰9، در سال در ادامهدقت بیشتری محافظت شوند. 

های تجاری دنیا که قصد عبور طراحی و اجرا کرد. در این طرح تمامی کشتی «فریقاآرا در شاخ 
توانستند با مراجعه به وب سایت معرفی شده اطالعات خود را از این منطقه پر خطر داشتند، می

، مقامات البته در این مدت جهت محافظت کردن توسط نیروی دریایی فرانسه در آنجا درج کنند.
های را با فرانسه برای آماده سازی نیروهای نظامی خود به منظور مقابله با دزدان دریایی رزمایش

توان به رزمایش آتاالنتا در سال سایر کشورها در اقیانوس هند برگزار نمودند که برای مثال می
ایی در سواحل مشارکت کشورهای اروپ»نیروی دریایی فرانسه با  ، که در آناشاره داشت 2۰۰۸

-Roger-Lacan, 2012: 118) برگزار کرد «مبارزه با دزدان دریایی براینظامی  هایسومالی تمرین
فرانسه توسط نیروی دریایی های نظامی این رزمایش ی سپری شده،دههدر طی  پس از آن و. (119

نیروی »با است که آخرین رزمایش این کشور  پذیرفتهبا سایر کشورهای با چنین هدفی صورت 
 .(Lagneau, 2019)و اجرا شد  «ه( عملیاتی گردید2۰19می  1۰) 139۸دریای هند در اردیبهشت 

ها رزمایشنجام این اباشد آن است که ها حائز اهمیت میآنچه که در خصوص این رزمایش
 قانونی ن هیچسازما»هر چند مورد حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد است، ولی تاکنون این 

ن ا قوانیابق ببرای نحوه برخورد با دزدان دریایی دستگیر شده وضع نکرده است و هر کشوری مط
 .(54-55: 139۸کاظمی و میرحیدری، «)کندداخلی خود با آنها رفتار می

به مناقشه توان علت حضورش در اقیانوس هند می در مورد دوم فرانسه استدالل در راستایاما  
های جزیره ترومبلین، جزیره که شامل پنج جزیره به نام 2اپارس-ر ایلمجمع جزایموجود بر سر 

. این اشاره کردباشد، گلوریوز، جزیره خوان دو نوا، جزیره باساس دا ایندیا و جزیره اروپا می
اند و حقّ حاکمیت بر آن مورد اختالف جزایر در اطراف ماداگاسکار و در اقیانوس هند واقع شده

موقعیت جغرافیایشان در نزدیکی کانال موزابیک »باشد. این جزایر بخاطر ار میفرانسه و ماداگاسک
از اهمیت راهبردی باالیی برای فرانسه برخوردار ، «شمنطقه انحصاری اقتصادی ممتاز با توجه به و

. طبیعت و فیزیک این جزایر هنوز بکر است و هیچ گونه دخل و ) ,2018Beyrand( باشندمی
، تحت نظارت ارتش فرانسه در حال حاضر این جزایرآنها صورت نگرفته است. تصرف انسانی در 

را در آن احداث نموده های علمی مراکز تحقیقاتی برای انجام فعالیت قرار دارد و این کشور
 است.

ادعای »توان به از دیگر اختالفات سرزمینی بین فرانسه و کشورهای حوزه اقیانوس هند می
جمهوری کومور و ماداگاسکار جزیره »اشاره کرد. همچنین،  «ره ترومبلینمالکیت موریس بر جزی

                                                           
1- The Maritime Safety Cell 
2- Îles Éparses de l'océan Indien 
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ماداگاسکار به پشتیبانی »که کشور  استدانند. این در حالی را جزو خاك خود می «گلوریوز
آمریکا و سازمان ملل متحد، ادعای مالکیت بر جزیره خوان دو نوا، جزیره باساس دا ایندیا و 

با سشیل که ادعای مالکیت بر جزیره گلوریوسو  2۰۰1فرانسه در سال »بته، را دارد. ال «جزیره اروپا
، مذاکراتی را انجام داد که هم اکنون مناقشات بین این دو کشور ) ,2018Beyrand(«را داشت

 نسبت به گذشته کمتر شده است.
دو نوا،  خوان رهیجز وز،یگلور رهیجز ن،یترومبل رهیجز) اپارس-لیا ریمجمع جزا: 3نقشه شماره 

 (اروپا رهیو جز ایندیا باساس دا رهیجز

 Source: (Gautreau, 2018) 
ای ی جزیرهشورهاکاقیانوس هند نه تنها برای فرانسه بلکه برای کشورهای شرق آفریقا به ویژه 

. از ر استاین منطقه یعنی موریس، ماداگاسکار و کومور از اهمیت راهبردی زیادی برخوردا
مله از ج به اقیانوس هند برای کشورهای که دسترسی به سواحل ندارند طرفی دیگر، دسترسی

فریقای آی در زامبیا و ماالوی که با واسطه و از طریق بنادر اصلی کشورهای ساحلی آفریقای»
ی کاالها ارداتوجنوبی، موزامبیک، تانزانیا و کنیا بعنوان یک معبر ترانزیتی برای صادرات و 

شده تا  این شرایط باعث (Al Hashemi, 2015). «د، امری ضروری استهناساسی خود از اقیانوس 
حضور ه شود را ببا حضور نظامی خود امنیت دریایی که برای این کشورها مهم تلقی می فرانسه

 نفوذ خود را خود گره بزند و در نتیجه با تقویت روابط خود با کشورهای شرقی قاره آفریقا،
قاره  ای شرقکشوره بهقاره که در گذشته مورد استعمارش بودند عالوه بر کشورهای شمالی این 

 .گسترش دهدفریقا آ
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  نیادهای فرا دریایی( فرانسه در سطح : نمایی از مجموعه جزایرهای )سرزمین 4نقشه شماره 

 
 Source: (Lorgeoux et Trillard, 2012:105) 

 
 راهبرد اقتصادی فرانسه در اقیانوس هند -5

وردهای آها، دریاها و فرتوسعه پایدار سازمان ملل مربوط به پایداری اقیانوس یکی از اهداف
های ها، از جمله اکوسیستمدریایی است. در نتیجه باید روشی جامع برای توسعه منابع اقیانوس

المللی، برخی از د. در راستای تحقق بخشیدن به این برنامه بیندرگدریایی و مدیریت شیالت ارائه 
هایی را برای توسعه بهربرداری مناسب از منابع دریایی ملی خود انجام ریزیبرنامهکشورها 

و برنامه  1له چین به نام توسعه اقتصاد دریای ملیسا 5های برنامه»توان به اند. برای مثال میداده
 ، اشاره نمود با هدف تسریع در اقتصاد آبی ملی اجرا شد «که توسط آفریقای جنوبی 2فاکیسا

(Lopes, 2016). 
بی شک فرانسه که بعنوان پنجمین اقتصاد دنیا شناخته در این ارتباط و در حوزه اقیانوس هند 

ای حاشیه اقیانوس هند با چین و هند که بترتیب اقتصاد های منطقهشده است، در اتحادیه همکاری
ربی معتقد هستند که است. این در حالی است که اکثر تحلیلگران غ رقیبدوم و نهم دنیا را دارند، 

های دریایی کشورهای اروپایی و آمریکایی در اقیانوس هند باعث تاثیرگذاری بر جاه فعالیت
. افزایش تجارت گردیده استدر این منطقه دریایی  )هند و چین( های نو ظهورهای قدرتطلبی

با  آنهاه بین ها باعث پویایی روابط دو جانبقدرتاین دریایی، به ویژه افزایش سهم دریایی 

                                                           
1- National Marine Economy 
2- Phakisa   
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با  تجاری چین و هندباعث گسترش روابط  ،چنین مشارکتی شده است. نتیجه کشورهای منطقه
داشت که این سیاست و اقدامات این دو قدرت نو ظهور در  خواهدرا در پی کشورهای آفریقایی 

ریقای آف قدرت و نفوذ فرانسه در کشورهان چالش کشیدمنطقه شرق آفریقا به طور حتم منجر به 
روابط خود را از »ین، فرانسه برای رفع چنین چالشی، درصدد است تا اخواهد شد. بنابر شرقی

اقیانوس های دریایی با کشور آفریقای جنوبی و سایر کشورهای ساحلی طریق مشارکت در طرح
 گسترش دهد به منظور گره زدن هر چه بیشتر اقتصاد و منافع این کشورهای با اقتصاد خود« هند

(Grare, 2016: 146-148). 
، فرانسه برای اینکه در ردیف اول اقتصاد جهان ماندگار باشد، حفظ عالوه بر موارد ذکر شده

داند. پاریس برای پیشبرد این راهبرد خود به کردن موقعیت خود در اقیانوس هند را ضروری می
است.  ادرت ورزیدهمبگسترش روابط فرهنگی و نظامی خود با کشورهای واقع در اقیانوس هند 

 هم گرفتن چنین راهبردی، هم امنیت شهروندان فرانسوی ساکن در اقیانوس هند ودر نتیجه با پیش
 توسعهبا اتخاذ چنین راهبردی به  چنینامنیت مسیرهای انتقال انرژی را تضمین کرده است؛ و هم

تعداد جمعیت  مناطق انحصاری اقتصادی خود در این اقیانوس کمک کرده است. در حالی که،
اکثریت آنها در جزایر مایوت و رئونیون ساکن »و  بودمیلیون نفر  1بیش از فرانسه در اقیانوس هند 

بیشتر  و سرزمین محل استقرارشان هستند، ولی منافع و درآمد اقتصادی فرانسه از این جمعیت
مسکونی یا غیر اکثر جزایر فرانسه در اقیانوس هند، چه در طور که اشاره شد،  همان. «است

گروهی از نظامیان و یا گروهی از محققان  تنها»اپارس،  -جزایر ایلمجمع مسکونی بخصوص 
با  تواندفرانسه می اما، «جهت کارهای علمی )مانند تحقیقات در حوزه هواشناسی( مستقر هستند

یلیون م 22از مساحت اطراف این جزایر، در مایلی  2۰۰تا فاصله  توجه به این حضور قانونی
میلیون کیلومتر از منطقه انحصاری اقتصادی در این  ۸/2کیلومتر مربع اقیانوس هند، حدود 

 1.مند گرددبهره ) ,2014Mantes, -Bezamat(&)80-79: 2016Galin :2(«اقیانوس
از طرف دیگر، آینده اقتصاد آبی کشورهای آفریقایی برای تسلط بر امور دریایی در گرو 

این های اقتصادی، همزمان با پیشرفت است، لذاهای راهبردی وه در طرحایجاد تغییرات بالق
با توانند این کشورها میدهند. در این شرایط، راهبردهای آینده خود را توسعه میکشورها 

این دریایی  ظرفیتاز حداکثر  با فرانسهای همکاری منطقه در مسیرهای خود قراردادن برنامه
های همکاریای این کشورها حضور در اتحادیه های منطقهاز همکاری . یکیمند گردندکشور بهر

هشت عضو از اعضای این »باشد. همان طور که اشاره شد، ای حاشیه اقیانوس هند میمنطقه

                                                           
س از دارد که پ اریدر اخت های آزاد جهانی در آباقتصاد یمنطقه انحصار لومتریک ونیلیم 11فرانسه در مجموع  -1

 .دارد اریرتبه دوم را در اخت نهیزم نیدر ا کایآمر
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وگو یا اتحادیه، کشورهای آفریقایی هستند، که فرصت گفتگو و مشارکت با اعضای طرف گفت
. بنابراین، حضور فرانسه در این (Attri, 2016)«مریکا را دارندناظر این اتحادیه مانند فرانسه و آ

اتحادیه از اقیانوس هند باعث پیشبرد منافع اقتصادی و گره زدن اقتصاد کشورهای آفریقایی به 
 خواهد شد. این کشوراقتصاد ملی 

تن ی( بخاطر داشمیالد 1997فرانسه از زمان تاسیس این اتحادیه )سال در این ارتباط از طرف 
ن، ین سازماالش بوده است تا با ایفای نقش در اتره در اهای مانند رئونیون و مایوت هموسرزمین

ه با توج فریقاآکشورهای ساحلی قاره  نیز از طرفی دیگر و حضور متفاوت و پر رنگی داشته باشد
نسه ارای فربتبدیل شدن به یک شریک راهبردی در منطقه  ظرفیت به توسعه و رشد اقتصادی خود

ز است، ا یع دریاییکه این توسعه اقتصادی برای کشورهای آفریقایی توسعه صنا ندباشمی را دار
سم ا تروریبارزه بم. لذا قتصاد آبی این کشورها باشداامنیت دریایی باید پیش شرط توسعه این رو 

های رترش روابط بین قدگست و به عنوان حلقه اتصالهای مناسب دریایی و دزدی دریایی گزینه
ه ، فرانس. در نتیجهشودمحسوب میبا کشورهای ساحلی قاره آفریقا  از جمله فرانسه بزرگ دریایی

ریایی ای حاشیه اقیانوس هند و هم به بهانه تامین امنیت دهای منطقههم از طریق اتحادیه همکاری
رار و قبر ا راقیانوس روابط خود  این حل درادر اقیانوس هند با کشورهای آفریقایی دارای س

این  های تعریف کرده است کداده است. از طرف دیگر، پاریس این وابستگی را به گونهگسترش 
بعنوان  فرانسه طه باکشورهای آفریقایی جهت توسعه اقتصاد آبی پایدار خود نیازمند به برقراری راب

 .باشند ییک قدرت دریایی جهان
 

ای حاشیه اقیانوس های منطقهکاریراهبرد فرانسه در قبال اعضای اتحادیه هم -6
 هند

ه بد منجر وس هنهمانطور که قبال اشاره شد، تالش فرانسه برای پایدار بودن حضورش در اقیان
ر این دمنیت اگسترش نفوذ این کشور در منطقه خواهد شد. بنابراین، این حضور هم عامل ثبات 

وابط گسترش ر اینکه این حضور باعثنفع اقتصاد پاریس است و هم ه ب آن طبعالکه ب شدهمنطقه 
ع اقتصادی این منجر به گره زدن اوضا این موضوعشود که می توسعهبا کشورهای در حال 

المللی های بینافزایش قدرت فرانسه در عرصه آنکشورها با اقتصاد فرانسه خواهد شد که نتیجه 
 . است

ناوگان دریایی )نظامی و غیر نظامی( قراردادهای بازسازی تجهیزات »توان به در این راستا، می
 ه دلیل( اشاره کرد. امروزه نیروی دریایی هند ببخصوص ساخت زیردریایی)«هند توسط فرانسه

در ماداگاسکار، موریس و این دو نیروی دریایی های و همکاری که از فرانسهپشتیبانی تجهیزاتی 
گسترش داده و دیپلماتیک خود را روابط با هم دارند، باعث شده تا پاریس و دهلی نو سشیل 

شود از این موضوع عقب چین که رقیب دهلی نو محسوب می ،از طرفی دیگر نمایند.تقویت 
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تاسیس پایگاه در جیبوتی و گسترش روابط اقتصادی »نمانده است چرا که این کشور هم در صدد 
 این دو کشور، همچنین .تبوده اس (Beyrand, 2018)«و دیپلماتیکی خود با کشور کومور

دارند که این موضوع منجر به  «دیرشته مروار»سیاست های متفاوتی بخصوص نسبت به هدیدگا
 ای حاشیه اقیانوس هند خواهد شد.های منطقهافزایش تنش در بین اعضای اتحادیه همکاری

 
های حاشیه اقیانوس هند )سبز پر رنگ: اعضای : اعضای اتحادیه همکاری 5نقشه شماره 

 . سبز فسفری: اعضای طرف گفت و گو یا ناظر(.اصلی

 Source: (CG Competition Point, 2019) 
ه سیس کردنکا تابا وجود اینکه چین بنادری را در پاکستان، بنگالدش و سریالدر این ارتباط 

خچه به تاری به چالش کشیده شده است. اگر نگاهیرا قدرت دهلی نو در اقیانوس هند  کهاست، 
شویم که هند در متوجه می ،هند بیندازیم ای حاشیه اقیانوسهای منطقهادیه همکاریتاسیس اتح

دستیابی »اند که هدف هند از تاسیس چنین سازمانی کنار کشور موریس موسسان این سازمان بوده
ری از نو جلوگیبه عبارت دیگر هدف دهلی ،به جایگاه و قدرت خود در این اقیانوس بوده است

 بوده است. (Lamballe, 2017:11-15)«هند ر اقیانوس هند بویژه در کشورهای همسایهنفوذ چین د
انوس در اقی کشور بنابراین رشد روز افزون اقتصادی این دو کشور نو ظهور و افزایش نفوذ این دو

شک به ضرر امنیت این ای میان این دو کشور، بیهای دیرینههند، و از طرفی دیگر، خصومت
 .بودفرانسه خواهد  های بزرگ مانندمچنین به ضرر قدرتاقیانوس و ه

ای حاشیه اقیانوس هند، استرالیا است. در های منطقهاز دیگر کشورهای عضو اتحادیه همکاری
مسئله »بخاطر  کرد تا( فرانسه تالش 2۰16-2۰14دوران ریاست این کشور بر این اتحادیه )

که موفق  «کند تبدیلبه عضو اصلی این اتحادیه رئونیون خود را از اعضای ناظر و طرف گفتگو 
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گسترش با کانبرا فرانسه در تالش است از طریق این سازمان روابط خود را  نگردید. با این وجود،
از و تامین امنیت دریایی و همچنین  دو کشور منافع مشترکی در نظارت»چرا که این  ،دهد

 .(Grare, 2016:154-156)«ددارنبرخوراقیانوس منجمد جنوبی ی در هاهمکاری
عضو این اتحادیه آفریقای جنوبی است که در بزرگ از طرفی دیگر، یکی دیگر از کشورهای 

طی چند سال اخیر روابط بین این کشور و فرانسه بنا بر دالیلی به خوبی تقویت شده است. اولین 
ه جانبه فرانسه از توان حمایت همدلیل وجود روابط گرم بین فرانسه و آفریقای جنوبی را می

با توجه به برگزاری  کنفرانس تغییرات آب هوایی پاریس ذکر کرد. از پرتوریا برای میزبانی
، پاریس 2۰11آفریقای جنوبی در سال  1یازدهمین اجالس تغییرات آب و هوایی در شهر دوران

از کشورهای های متشکل معتقد بود که آفریقای جنوبی با اساس تجربیات و نفوذی که در سازمان
ها و اهداف سازمان تواند در تحقق آرمانچین دارد، میبه همراه  77آفریقای و گروه جی 

دومین دلیلی که فرانسه در پی گسترش روابط  پاریس کمک زیادی کند.به تغییرات آب و هوای 
ریقای ، موقعیت ژئوپلتیکی این کشور آفریقایی است. آفکنددنبال میتنگاتنگی با آفریقای جنوبی 

اقیانوس هند )در شرق این کشور( و اقیانوس اطلس )در غرب این کشور(  تالقیجنوبی محل 
 14امروزه »دهد، به طوری که ای در زمینه اقتصاد آبی میباشد که به این کشور پتانسیل ویژهمی

 . از طرفی(Lopes, 2016)«آِیددرصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از این راه بدست می
دیگر این کشور هر چند در بین سایر کشورهای آفریقایی وضعیت اقتصادی بهتری دارد و از 
حمل و نقل دریایی بهتری برخوردار است ولی هنوز نتوانسته است از پتانسیل دریایی باالی خود 

دو اقیانوس واقع شده  محل تالقی. بنابراین این کشور با توجه بر این که در برداری کندبهره 
تواند با سرمایه گذاری بر روی ناوگان دریایی خود جایگاه اقتصادی خود را از طریق ، میاست

این یک فرصت مناسب برای همکاری و افزایش دهد که  تجارت دریایی )همانند چین و هند(
از دیگر اعضای گردد. محسوب میهای توسعه دریایی آفریقای جنوبی مشارکت فرانسه در طرح

به عنوان دو تانزانیا و موزامبیک توان به میای حاشیه اقیانوس هند، های منطقهاتحادیه همکاری
امروزه این  در تجارت دریایی اشاره داشت. سابقه طوالنیمند از منابع فراوان و کشور بهره

های حمل و نقل دریایی مانند گسترش و توسعه زیرساخت»ای برای طلبانههای جاهکشورها برنامه
های ارتباطی مناطق دور دست از دریا جهت آسان سازی تجارت دریایی را در سر دهبنادر و جا

های توسعه زیر ساختی این دو کشور . برنامه(Mathelin et Verluise, 2019: 29&43)«پرورانندمی
ای و مشارکت عوامل منطقه برایبرای نزدیک شدن فرانسه به این کشورها  ایدلیل و بهانه

 . فراهم نموده استتوسعه آینده راهبرد دریایی کشورهای یاد شده المللی در بین
 

                                                           
1- The Parties on Climate Change in Durban 
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 گیرینتیجه
دوران  است: در میالدی تاکنون؛ حضور فرانسه در اقیانوس هند بسیار متفاوت بوده 17از قرن 

 آندوم  هو در دور دانستندمیها هدف از حضورشان در این اقیانوس اکتشافاتی ابتدایی فرانسوی
 ی منطقهمشارکتی و همکاری با کشورها هدف از حضور خود راسوم  هدر دور استعماری ورا 

ند، هین و چ. امروز با توجه به ظهور کشورهای نو ظهور در اقیانوس هند، مثل تعریف کردند
س اقیانو ر ایندفرانسه درصدد اتخاذ راهبردی جدید برای ادامه روند حضور و نفوذ دیرینه خود 

ل د در شمابریم که بخشی از اقیانوس هنقیانوس هند نگاه کنیم، پی میاست. اگر به جغرافیای ا
ین رو ااز ت خط استوا یعنی در نیم کره شمالی و بخشی دیگر در نیم کره جنوبی واقع شده اس

یت یجاد امناصه راهبرد فرانسه برای تعمیق حضور در این اقیانوس نیز متفاوت است، که بطور خال
ر جنوب د این کشورهای فرا دریایی اقیانوس هند و نگهداری از سرزمینو ثبات دریایی در شمال 

ی برا نسهو فرااز این ر. را می توان از دالیل عمده این گسترش حضور قلمداد کرد اقیانوس هند
فرینی پر آهای نظامی و نقش همکاری در شمال اقیانوس هند به گسترشخود  اهدافپیشبرد 

یه تک ینی وبا هدف اعتماد آفریه همکاری حاشیه اقیانوس هند کشورهای عضو اتحادبا تر رنگ
ین در ا .ستامبادرت ورزیده جهت تامین امنیت دریایی به فرانسه کشورهای عضو این اتحادیه 

که  ،ندهای سالیانه فرانسه با کشورهای حاشیه اقیانوس هرزمایشمی توان به برگزاری  ارتباط
رانسه از این از دیگر اهداف فبرگزار شد اشاره کرد.  139۸آخرین مورد آن در اردیبهشت سال 

ش ه پر تنر منطقیی در راستای تحقق منافع فرانسه دایو ثبات در تیامنحضور می توان به ایجاد 
یی ایدر تیامن نیتامشمال اقیانوس هند، مشارکت دادن کشورهای حاشیه اقیانوس هند بمنظور 

 انسهنافع فرتای میی در راسایدر و امنیت ترددها کنترل ومنطقه از طریق ایجاد حس اعتمادآفرینی 
قه در منط رانسهنفوذ فبا هدف غایی تقویت  در تنگه باب المندب یبوتیج ییایدر گاهیپا قیاز طر

 اقیانوس هند شمالی اشاره داشت.
با تاسیس  تالش است تادر نیز اقیانوس هند جنوبی  فرانسه درراهبرد در تکمیل این اما 
های کوچک در جزایر ملی خود، از هر گونه ادعای کشورهای دیگر )ماداگاسکار، کومور پایگاه

منطقه ای اقدام بازدارندگی تثبیت حضور و  جلوگیری نموده تا با این اقدام بهو ...( بر این جزایر 
 با یی خودهای نظامی دریاهمکاری گسترش زمینه های باسعی دارد تا فرانسه  در این ارتباط. کند

و  نمودهنوظهور در آفریقا جلوگیری  قدرت هایاز نفوذ  شرقی، در گام اولفریقای آکشورهای 
به اقتصاد  را  هند حاشیه اقیانوس شرقی واقع در آینده اقتصاد کشورهای آفریقایی در گام دوم

به خود را  شمال آفریقا، حوزه نفوذکشورهای عالوه بر نفوذ در آن  نتیجه تا در بزندخود گره 
در راستای اجرایی نمودن این راهبرد از مهمترین  .دهدگسترش  و جنوب شرق این قاره نیز شرق

یی در ایفرادر یهانیسرزم ینگهدارو حفظ سیاست های فرانسه در این ارتباط می توان به 
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و  یبازدارندگ، ایجاد حضور تیتثب ی به منظورنظام یهاگاهیپا سیتاس اقیانوس هند جنوبی،
حضور قدرت ها در منطقه تحت سیطره فرانسه، وابسته نمودن اقتصاد دریایی از  ممانعت

به  کینزد ینظام یگاهایپا قیاز طر ییایترددات در کنترلو  اقتصاد فرانسهکشورهای منطقه به 
 با هدف غایی ماداگاسکار رهیاپارس( و شرق جز-لیا ریمجمع جزا قی)از طر کیکانال موزامب

 اشاره نمود. قایآفرو جنوب شرق به شرق  قایاز شمال آفر فرانسه یحوزه نفوذ گسترش
 بتنی برمس هند با توجه به راهبرد اتخاذی توسط دولتمردان فرانسه در اقیانونکته آخر آن که 

درت ن یک قبه عنوا نه تنها خود رافرانسه کارشناسان معتقدند که  راهبرد دفاعی این کشور
درت قیک  ا به عنوانرخود بلکه بیند، شده است، نمید( خارجی که وارد این منطقه )اقیانوس هن

ر دخود  یو سرزمین ها هااستفاده از داراییبا  لذا این کشور . کندمعرفی میدر منطقه محلی 
ه طقین منشناساندن خود به عنوان یک قدرت دموکراتیک و محلی در اسعی در  ،اقیانوس هند

در تر تر و نقش آفرینی موثرتا با حضور پر رنگدارد. در این ارتباط فرانسه تالش می کند 
ت یک ر قامدای، کشورهای حاشیه اقیانوس هند را به پذیرش فرانسه ساختارها و مسائل منطقه

س سخت قیانواقدرت محلی متقاعد نماید. البته قبول این معنی برای کشورها و مردمان حاشیه 
ی شناختی از یر مبانتغی با نظریه روایت استراتژیک، است از این رو فرانسه سعی دارد تا با استفاده از

ان گفتم هها از این حضور در قالب مباحث مربوط بنیحضور فرانسه و پایان دادن به نگرا
ه ب( رمکاه)از کشوری بیگانه و استعمارگر به کشور محلی و  سازی مجدد استراتژیک و هویت

ک و از ی ءخود را در عرصه جهانی احیاتا بتواند قدرت دیرینه  همشروعیت بخشیدحضور خود 
 قدرت متوسط به قدرت جهانی تغییر جایگاه دهد.

 
 منابع

، «نیروی دریایی راهبردی و توسعه سواحل مکران»(، 1391طیبه )منش،  و فرشته ی، هادیاعظم -
، کد 1، دوره همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران

مرداد، در:  3بازیابی شده در تاریخ  ،1169مقاله: 
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=40860 

 .، مشهد: پاپلیاصول و مفاهیم ژئوپولیتیك ،(13۸4)نیا، محمدرضا حافظ -
ها و نظریه المللنیبر روابط ب یدرآمد، (1394ورك )گئ ،جکسون، رابرت و سورنسون -

 .دفتر دوم زان،یو همکاران، تهران، نشر م انیذاکر یمهدترجمه  ،هارهیافت
 تیبر امن ینظام یهااستیس ریتأث یبررس» ،(139۸) و دیگران لیسه ی،آبادنجفیلیسه -

 .1۸2-155 ،(1)16 ،یالمللنیفصلنامه مطالعات ب ،«فارس جیخل یامنطقه
 ت.، تهران: انتشارات سمژئوپولیتیك در قرن بیست و یکم(، 13۸۰)عزتی، عزت اله  -
 یفریدر دادگاه ک ییایدر یمحاکمه متهمان دزد» ،(139۸سجاد ) ی،دریح و سجاددیس ی،کاظم -

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=40860
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