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 فرانسه در قبال بحران یو دفاع یخارج استیس یپژوهندهیآ
 رانیا یاسالم یجمهور یمل تیآن بر امن ریثأت و منی

 
  علیرضا بیگی -مقدمیمهدی جاوداندکتر   - *فرزاد سلطانی

              4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       

 شود کهمحسوب می آسیاغرب منطقه هایچالش ترینمهم از یکی عنوانبه یمن بحران
 ،ایمنطقه فرا و منطقه هایقدرتاز این روی  .است کرده درگیر خود به را هاورکش از رییابس

 اهمیت. است سهفران کشورها این از یکی. هستند خود منافع راستای در آن بر تأثیرگذاری درصدد
 یین کشور اروپاشده تا ایبرای فرانسه سبب  مدیترانه دریای تا عدن خلیج دریایی مواصالت محور
 انعربست به نظامی تسلیحات از عظیمی حجم فروش به اقدام و نبوده تفاوتبی یمن گجن به نسبت

د خود در قبال در آینده رویکر فرانسه که هستند باور این بر کارشناسان برخی. کند امارات و
اکید ترانسه فروند از سوی ای دیگر نیز بر ادامه این بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده

 منابع گردآوری با و سناریونویسی تکنیک و پژوهیآینده شیوه به که حاضر وهشژپ ورزند.یم
 فرانسه اعیدف و خارجی سیاست راهبرد که است سؤال این به پاسخ پی در شده، نگاشته اسنادی

 یجمهور لیم امنیت بر تأثیری چه راهبرد این و بود خواهد چه آینده در یمن بحران قبال در
ادامه روند  اول سناریوی. است سناریو سه شامل پژوهش این نتیجه. داشت خواهد رانیا اسالمی
 یسناریو. دارد ایران یبرا داخلی و المللیبین عرصه در نامطلوبی امنیتی پیامدهای هت کاس جنگ
 فارسجخلی مسیر در ایران دریایی تردد امنیت افزایش موجب دعوت به گفتگو است که دوم
 نصاراهلل است کهاحمایت از عربستان جهت نابودی  سوم سناریوی. ودشمی هند ساقیانو سویبه

 .سازدمی مواجه خطر با را ایران اسالمی جمهوری پیمانانهم سایر امنیت
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 مقدمه
 وای به عامالن سانهو حمالت رباورند که با وخیم شدن بحران یمن  از کارشناسان بر اینبرخی 

ی ن درحالاد. ایدران را تغییر خواهد آینده رویکرد خود در قبال این بححامیان آن، فرانسه در 
ق طری روت ازث ای دیگر با اشاره به بحران اقتصادی فرانسه و نیاز این کشور به تولیداست که عده

 سه رونده فرانباور هستند ک، بر این انعقاد قراردادهای نظامی با کشورهای عربستان و سعودی
م آتی ر اقداددر پیش خواهد گرفت. ابهام ی مزبور را پیشین خود در فروش تسلیحات به کشورها

از  تفادهفرانسه به مسئله پژوهش حاضر تبدیل شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با اس
 و خارجی یاستس راهبرد که دهد پاسخ سؤال این بهو تکنیک سناریونویسی  پژوهییندهآروش 
 ایران ملی نیتام بر تأثیراتی چه و بود خواهد چه آینده در یمن بحران قبال در فرانسه دفاعی
 ن برای. هدف از پاسخ به این پرسش تبیین اهداف فرانسه در منطقه خلیج عدداشت خواهد

 ای ایران است.جمهوری اسالمی ایران جهت حفظ امنیت منطقهمسئوالن 
ست. با پژوهی و تکنیک سناریونویسی بهره برده شده ادهژوهش از روش آینن پجام ایجهت ان
زبان به کنکاش سیاست اول فرانسوینادی نیز سعی شده است تا با رجوع به منابع دستروش اس

 ناریوهاسگارش ته شود تا معموالت مورد نیاز جهت ناعی فرانسه در قبال یمن پرداخخارجی و دف
ده در اده شلومات مورد نیاز پرداخته شده است. چارچوب نظری استفع آوری معتهیه گردد. جم
 از پس که است صورتبدین پژوهش نیز دهیسازمانز واقع گرایی انگیزشی است. نی این پژوهش

 ود از استفاده با پژوهش، روش و نظری چارچوب قسمت در سناریونویسی تکنیک توصیف
 منطقه در انسهفر فعلی و پیشین رویکردهای بررسی به نویسی،سناریو در پسینی و پیشینی رویکرد
 کشور، این آتی هایبرنامه و اهداف تبیین قصدبه سپس. شودیم پرداخته مذکور آبی کمربند
 قبال در فرانسه فاعید و خارجی سیاست احتمالی هایرهیافت عنوانبه احتمالی سناریوی چندین
 احتمالی هایندهآی و و بوده اسنادی نیز وهشژپ این عابمن گردآوری روش. شودمی نگاشته یمن
 .درآورد تحریر رشته به محتمل و کنمم سناریوی چندین قالب در را آن

بحران  امروزه بحران یمن مهمترین داشت بیان بایستی نیز پژوهش ضرورت با رابطه در
بش مهمی ن جنداشت رقرارود. از سویی نیز های جهان به شمار میای و از مهمترین بحرانمنطقه

رسی ت برعودی بر ضرورهمچون جنبش انصاراهلل ذیل محور مقاومت و تقابل آن با عربستان س
ناطق مشرف بر مران در این بازیگ از یک هر واکنش و همچنین،کنش افزاید.این موضوع می

قه سوی کانال سوئز بر امنیت منطمحور آبی خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ به
 د.افزاییاسالمی ایران تأثیرگذار است و بر ضرورت پرداختن به چنین موضوعاتی م جمهوری
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شگری پیرامون اهمیت پژوهش نیز بایستی عنوان داشت که این پژوهش ترسیم کننده کن
یش روی پافق  وحتمالی یکی از مهمترین اعضای اتحادیه اروپا در قبال یمن و عربستان سعودی ا

ژوهشی هایی عالوه بر اینکه به رفع خالء معلوماتی و پنین پژوهش. نگارش چبحران یمن است
صمیم تشود، به کارشناسان سیاسی و امنیتی در درک بهتر موضوع و ع مزبور میپیرامون موضو

 کند، از این حیث اهمیت فراوانی دارد.سب در قبال آن کمک شایانی میگیری منا
 در 1اوالند فرانسوا دوران نیز آن زمانی دهمحدو و نمی و فرانسه پژوهش این مکانی محدوده

 3.است 2نرومک امانوئل 2020 سال تا 2012 سال
 

 پژوهش پیشینه -1
پژوهشی قابل توجهی در رابطه با یمن به انتشار محتوی  2015پس از شروع بحران یمن از سال 

. اردسی وجود ندتوجهی به زبان فاررسید اما در رابطه با موضوع پژوهش حاضر محتوای قابل
که در فصل ، نوشته علیرضا بیگی تنها کتاب فارسی است «سیاست و حکومت در یمن»کتاب 

انسه در یمن پرداخته شده است در قبال یمن به نقش فر پنجم در قسمت سیاست خارجی کشورها
ه که این مطلب نیز نوشته فرزاد سلطانی، از نویسندگان پژوهش حاضر است. درواقع با تحقیقی ک

 سان و یازبان پیرامون موضوع این پژوهش صورت پذیرفت هیچ پژوهشی بدینفارسی در منابع
زبان صورت فرانسویهایی که در منابع مشابه آن به دست نیامد. از سوی دیگر طبق بررسی

میزان انتقال »کتابی به زبان فرانسه تحت عنوان  2018پذیرفت این نتیجه حاصل شد که در سال 
منتشر  5و گرئی 4توسط افرادی به نام برهام« کشورهای درگیر در جنگ یمنفرانسه به تسلیحات 
فرانسه به میزان فروش تسلیحات  2018تا سال  2015کتاب از سال است. در این  گردیده

کشورهای ائتالف با محوریت عربستان و امارات موردبررسی قرارگرفته است. با این وجود در 
ان فارسی پیرامون یمن تولید شده است بیان مقاله علمی به زبالب ه در قهایی کذیل جدول پژوهش

 گردد.می

 

                                                           
1. Francois Hollande 
2. Emmanuel Macron 

 2012 سال در اما شده آغاز شیراک ژان دوران از و 1995 سال از یمکان محدوده نای در فرانسه خارجی سیاست.  3
 خارجی سیاست بررسی زمانی محدوده این تعیین از هدف لذا درآمد اجرا به عملیاتی صورتبه اوالند فرانسوا توسط

 .است مکرون زمان تا اوالند فرانسوا زمان از یمن بحران قبال در نسهفرا دفاعی و
4. Breham 
5. Greig 
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شده پیرامون یمنهای پژوهشی اخیر انجاممقاله -1جدول   
Table 1- Recent research articles on Yemen 

Source: (Authors, 2021) 
 پژوهش نظری مبانی -2

 برد بهره« 1انگیزشی گراییواقع» نظریه از توانمی یمن در فرانسه اقدامات فلسفه تبیین جهت
 قدرت، به نیل جهت آنان هدف منظر از را المللبین نظام بازیگران و هادولت مزبور نظریه چراکه

 تقسیم دودسته به بازیگران نظریه این در. (Abdullah Khani, 2010: 88کند )می تحلیل قلمرو و وتثر

                                                           
1. Motivational Realism 
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 بازیگران به آنان از که هستند امنیت دنبال به خود بقاء حفظ باهدف که بازیگرانی. شوندمی
 هب و هـداشت بقا حفظ از فراتر هدفی که هستند رانیـبازیگ دوم هـدست. شودمی یاد« 1وـجامنیت»

 ارندرت دـشه« 2کارطمع» گرانـبازی به که دـهستن روـقلم و ثروت قدرت، عـمناف رـبیشت نیل دنبال
(70 Islami and Shamsabadi, 2018:). 

 تأکید رانـبازیگ دافـاه و یزهـانگ» نگرش، تغییر تـاهمی بر انگیزشی گراییواقع هـنظری
 «بردپی آنان انگیزه و یتن به تییسبا بازیگران یـرقابت رفتار تحلیل جهت که داردمی بیان و هـداشت

)133: 2017 ,Ghalkhanbaz nda Najafi Sayar.( سبب به بازیگران از برخی نظریه، این قطب بر 
 نوعی ایجاد» بسب و کرده فعالیت دارند بیشتر منافع به نیل جهت که طمعی و خواهیافزون
 درواقع(. :Islami and Shamsabadi, 2018 70) شوندمی «بازیگران میان رقابت درنتیجه و اعتمادیبی

 امنیت معمای نوعی ایجاد موجب کارطمع رانبازیگ و هادولت خواهیزیاده اقدامات مواقع برخی
 ماتیاقدا به خود خواهیافزون با کارطمع بازیگران که صورتبدین. شودمی بازیگران میان در

 نوعی ایجاد باعث و آورده جودو به گرانزیبا دیگر و خود میان اعتمادیبی» که ورزندمی مبادرت
 در هنظری این برطبق. (:Islami and Shamsabadi, 2018 70) گرددمی« آنان میان تهاجمی نگرش

. هستند انکارلغیرقاب نتایجی جنگ و رقابت» باشند، کارطمع آن بازیگران غالب که ساختاری
 هستند «بقا حفظ و امنیت و لحـص النبد به اختارـس این در جوامنیت هایتـدول کهدرحالی

)133: 2017 ,Ghalkhanbaz nda Najafi Sayar(. نیتام جویای» هایدولت جدی تهدید ترینمهم 
 زیرا (.Sadeghi, and et.al., 2016: 132« )است کشمکش و تضاد آن پی در و هادولت میان اعتمادیبی
 امنیت میان معکوسی رابطه آید،می وجود به امنیت ایمعم آن دنبال به که تهاجمی نگرش این در
 موجب بازیگران» از ییک امنیت که صورتبدین. آیدمی دوجو به بازیگران میان امنیت احساس و

 رحالیستد این(. :Islami and Shamsabadi, 2018 70) شودمی «بازیگران دیگر در امنیت احساس عدم
 از بخشی اطمینان ،«خود هایفعالیت از موقعبه رسانیاطالع در شفافیت» به پابندی با بازیگران که

 در امنیت معمای بروز از مانع توانندمی نظامی عرصه در ویژهبه خود هایکنش بودن طلبانه صلح
 بازیگری عنوانبه فرانسه نیز یمن بحراندر  (Sadeghi, and et.al., 2016: 132).شوند بازیگران میان
 بدون آفریقا، خشا در خود مستعمراتی قلمروهای حفظ و اقتصادی منافع هب نیل جهت کار،طمع

 هایحمایت دیگر و امارات و عربستان به نظامی تسلیحات فروش یزانم عرصه در شفافیت
 .است گردیده رانبازیگ سایر در آمیزمخاطره نگرش ایجاد موجب کشورها، این از خود لجستیکی

نسه فرا یخارج استیمنافع س یریشکل گ ،یپژوه ندهیآ وشر چارچوب، مقاله حاضر با نیدر ا
را  آن یاروفر یاوهیقرار داده و سنار یابیع کار را مورد ارزطم یگریبه عنوان باز منیدر قبال 

 نموده است. نییتب

                                                           
1. Security Seeker 
2. Greedy 
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 پژوهش شناسیروش -3
. شودمی نامیده« پژوهیآینده» پذیردآینده صورت می پیرامون که مطالعاتی و پژوهش

 تکنیک چونهم گوناگونی هایتکنیک» از مورد مطالعه موضوع تناسببه پژوهیهندآی
 «گیردمی بهره غیره و تجسم وگذار،گشت سازی،شبیه ها،بازی نظریه دلفی، ،سناریونویسی

(Hajiani. 2017: 272) .است شده برده بهره سناریونویسی تکنیک از نیز پژوهش این در .
 رارق مورداستفاده «آن پایه بر ریزیبرنامه و آینده احتمالی تحوالت نیبیپیش» جهت سناریونویسی

 بیان برخی (Eivazi, 2016: 182).است  یافته گذشته به نسبت بیشتری اهمیت وزهامر لذا گیرد،می
 روندها تبیین جهت جایگزین هایآینده کشف برای متدولوژی» یک سناریونویسی که دارندمی
 برای تکنیک نای. است دشوار عادی بینیپیش امکان که جایی است، «سیاست پیچیده ساحت در
 «منفی پیامدهای زا دوری و سیاست دورنمای بینیپیش جهت نویسان امهنسیاست و گیرانتصمیم»

 (.Veghel, 2013: 13) است مفید آن
 در. شوندمی کشیده تصویر به سناریو چندین قالب در احتمالی هایآینده تکنیک این در

 به گذشته از شدهگردآوری اطالعات و هاداده شواهد، مجموعه اساس بر سناریوها این یقتقح
 به بتوانند تا کنندمی شناسایی را سوژه گذشته وضعیت و پردازندمی شدهسپری روند تحلیل
 که شوندمی نامیده پایه فرایند» سناریوها از گونهاین. نایل آیند احتمالی هایآینده بینیپیش

 سناریو(. Hirschhorn, 1980: 175« )پردازندمی آینده تاریخ توصیف به حوادث از ایزنجیره اتصالاب
 چند یا یک از اینسخه ارائه به و کرده متصل آینده به فعلی را وضعیت گذشته، از گیریبهره با

 فشک برای ابزاری حقیقت در سناریو». پردازدمی شود، محقق است ممکن آینده در که زمان
 صورتبه ستان،دا یا رمان یک همانند سناریوها(. Tasaki and et.al., 2016: 414) «است آینده حوادث
 همانند سناریوها. به عبارت دیگر، هستند آینده از عریضی تصاویر حاوی و شدهنوشته وارسبک
داستان » ازت درواقع سناریو عبارت اس. هستند 1محور زمینه داستان یا فیلم مطلوب سناریوی» یک

به افراد امکان تجسم و سناریوها »و همچنین  «تواند اتفاق بیفتدای که مییا شرح رویدادهای آینده
 (Alipour & Qeitasi, 2018: 235).«دهندهای ممکن را میاکتشاف آینده

 
 به آن تبنس فرانسه دفاعی و خارجی سیاست رویکرد گیریشکل و یمن بحران -4

 محور کنار در گرفتن قرار با کردند سعی فرانسوی انمدارسیاست یمن جنگ آغاز با
 طرف چراکه کنند؛ حفظ را غربی کشورهای سایر با خود همبستگی آمریکایی،-صهیونیستی

 الموت اکبر،اهلل» ضدغربی شعار با انصاراهلل ایدئولوژیک و اسالمی جنبش محور، این مقابل

                                                           
1. Contextual 
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 ) ,and et.al.Voghofi ,2017 : داشت قرار 1«لإلسالم رالنص الیهود، علی اللعنة إلسرائیل، الموت ألمریکا،
 خطری» لذا بود. یهودستیز هم و ستیز صهیونیسم هم ستیز، یسمامپریال هم آمریکاستیز، هم که (91
 «آمدمی شمار به مذکور آبی کمربند منطقه در فرانسه منافع ویژهبه غربی کشورهای برای بالقوه

(Pautremat, 2018: 2&4)&(Mouthon, 2016: 6-7)، کرد حمایت یمن به عربستان حمله از نیز فرانسه لذا .
از نظر سیاسی  ،یمن به سعودی ائتالف حمله از فرانسه حمایت دالیل رینتمهم اوصاف این با

اهلل گرا، جلوگیری از ایجاد حزبهای اسالم: همبستگی با غرب برای مقابله با گروهعبارت است از
فرشو تسلیحات نظامی به انصاراهلل و از نظر اقتصادی عبارتند از:  یمن، تالش برای نابودیجدید در 

 مدیترانه. -عربستان، و اشراف بر شاهراه تجارت دریایی خلیج عدن
 در انصاراهلل گیریقدرت از کشور این تا گردیده سبب هند اقیانوس در فرانسه اقتصادی منافع

 اقیانوس اهمیت» سبب به امور این همه و کند ریزیبرنامه آن بردن بین از برای و بوده نگران یمن
 شمار به «المللیبین ثبات برای مهمی منطقه» هند اقیانوس دیرباز از. است بوده «فرانسه برای هند
 تجارت جهت جهان هایآبراه دیگر به هند اقیانوس دریایی اتصال سبب به درواقع. است رفتهمی

 هایقدرت توجه باعث که بود عاملی جهان اقتصادی اصلی هایشریان با ارتباط» مثابهبه دریایی
 «ه استگردیدین منطقه ا پایدار امنیت حفظ برای تالش» و «از جهان منطق این به دنیا بزرگ

Soheili najafabadi and et.al, 2020: 181)&) .(Minaie, and et.al., 2018: 78-80) مثابهبه نیز فرانسه رحضو 
 بوده متفاوت بسیار تاکنون میالدی 17 قرن از هند، اقیانوس در دنیا بزرگ هایقدرت از یکی
، «یاکتشافات» هایفعالیت باهدف هند اقیانوس در هافرانسوی حضور قصد و برنامه ابتدا در. است
 با «همکاری» صورتبه آنان هایفعالیت ازآنپس و «استعماری» آنان فعالیت و هدف دوم دوره در

 به کشورشان انحصاری مالکیت» سبب به فرانسه سیاسی مقامات و مسئوالن. بود منطقه کشورهای
 ارهومه ،«هند اقیانوس در 2مایوت و رئونیون مثل جزایری اقتصادی مناطق از مترمربع میلیون 2.8

 ,Soltani)  (106&102 :2020اندگرفته پیش در اقیانوس این در حضور برای را ایویژه راهبرد
et.al.,. کشور با جنوب سمت از است، شده واقع یمن جنوب در که عَدَن خلیج نیز دیگر سوی از 

 فرانسه یبرا بسیاری اهمیت نیز کشور این. است همسایه جیبوتی کشور با غرب سوی از و سومالی
 .(Brigaudeau, 2018) آورندمی شمار به «پاریس خلوتحیاط» را آن برخی که جایی تا دارد

 از بوده عبارت کردهمی دنبال هند اقیانوس در خود نظامی نیروی طریق از فرانسه که راهبردی
 جهت مالز شرط دو عنوانبه رو پیش نگرانی دو به توجه با تجاری و اقتصادی مبادالت از حفاظت
 رفتن بین از پیرامون فرانسه نگرانی و دریایی امنیت» نخست شرط. است دریایی تجارت تداوم
 از فرانسه نینگرا و دریایی ونقلحمل جریان داوم»ت نیز دوم شرط. است «دریایی امنیت ثبات

                                                           
 .است اسالم آن از پیروزی یهود، بر مرگ اسرائیل، بر مرگ آمریکا، بر مرگ اکبر،اهلل. 1

2. Reunion and Mayotte 
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 ساخت» در را حلراه دوم، نگرانی حل جهت کارشناسان. است «دریایی تجارت در وقفه ایجاد
 ونقلحمل» عامل عنوانبه «هاتنگه به آزاد دسترسی جهت سوئز کانال همانند هاییکانال یا هاگهتن

 .((Tyl, 2013: 4&5 دانندمی «هااقیانوس و دریاها بین
 هدف پیرامون هرودوت مجله سؤال به پاسخ در فرانسوی رتبهعالی نظامی دریادار ،1دوفک ژان
 اقتصاد جریان حفظ دریایی، هایراه جریان حفظ» بود گفته هند اقیانوس در فرانسه دریای نیروی
 متصل هم به را روتردام تا شانگهای شهر از توانیممی هند اقیانوس در حضورمان با که است فرانسه
 چالش اولین» بود داشته بیان ادامه در است، فرانسه 2ملی دفاع مجله سردبیر که دوفک ژان. «کنیم

 باعث که اروپا قاره جدید ارتباط... است آن دریایی تجارت جریان تامنی حفظ هند اقیانوس
 شده استوار ،کندمی متصل اروپا به را چین که حیاتی شریان این روی بر شودمی آسیا توسعه
 .کندمی ایجاد را متقابلی استراتژی نیز خود دریایی وابستگی این .((Tyl, 2013: 3 «است
 دفاعی راهبرد اصلی دغدغه دریایی امنیت ثبات جادیا و گراییامنیت» دوفک گفته طبق بر

 گروه هر تسلط صورت در فرانسوی، کارشناسان نظر بنابر. «است هند اقیانوس غرب در رانسهف
 خواهد وجود المندب باب تنگه شدن بستن و افتادن خطر به امکان یمن، جنوب بر ایران با همگرا
 از که انصاراهلل توسط یمن جنوب کنترل تقدندعم فرانسوی و غربی تحلیلگران حقیقت در. داشت

 بزرگ هایقدرت منافع برای جدی تهدیدی تواندمی آید،می حساببه منطقه در ایران متحدین
 تهدید شاهد هرازگاهی که بزرگ هایقدرت که گویندمی خود هایاستدالل در هاغربی. باشد
 منافع خطراتی شکبی» انصاراهلل، وزیپیر صورت در هستند، ایران توسط هرمز تنگه شدن بسته

 این با .(Baccarini & Bianciotto: 2015) کرد خواهد تهدید را «فرانسه مثل بزرگ هایابرقدرت
 بردن بین از یمن، علیه عربی ائتالف پشتیبانی از فرانسه راهبردی هدف که رسدمی نظر به تصور
 فرانسه. (Mouthon, 2016: 6) است «یمن بجنو بر فرانسه پیمانانهم تسلط» و یمن در هاحوثی

 میان در زیرا است داشته دریا بر مشرف جنوبی قسمت ویژهبه یمن در نفوذ به بسیاری امید ارهوهم
 آمریکا با مستحکمی و راهبردی سیاسی روابط که است یمن تنها» عربی جزیرهشبه کشورهای

 اشراف موجب اینکه بر عالوه یمن در نسهفرا نفوذ و حضور که معتقدند فرانسوی مقامات. «ندارد
 نیز آسیا غرب منطقه در غربی کشورهای نفوذ میان شود،می منطقه این در خود منافع بر پاریس
 خود نفوذ گسترش جهت فرانسه سردمداران تا است بوده عاملی تحلیل همین. کندمی ایجاد توازن
 و ایرسانه دفاعی، و امنیتی علمی، هایزمینه» در میالدی 90 دهه پایانی هایسال در یمن در

 فقیر کشور این در خود نفوذ افزایش برای حتی. «دهند انجام یمن با را هاییهمکاری کشاورزی

                                                           
1. L’amiral Jean Dufourcq 
2. La revue Défense nationale 
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 اهدا یمن و کل صنعا به فقر و محرومیت رفع برای کمک عنوان با مالی هاییکمک» عربی
 .(La site de Sénat, 2020) «کردندمی

 سعودی ئتالفا از فرانسه حمایت مهم عوامل عنوانبه نپسی رویکرد در که دیگری موضوع
 ویژهبه ائتالف ایکشوره به نظامی تسلیحات فروش قبال از فرانسه اقتصادی منافع کرد، اشاره باید

 در مینظا تسلیحات صادرکننده کشور پنج جزء» حاضر درحال فرانسه. است سعودی عربستان
 سوم رتبه 2017 سال در توانست کشور این. (Breham & Greig, 2018:17) رودمی «شمار به جهان

 اخیر سال دچن در فرانسه. آورد دست به نظامی تسلیحات صادرکننده پرفروش کشورهای میان را
 شفرو میزان» کهطوریبه. رساند فروش به را خود نظامی تسلیحات از زیادی بسیار مقادیر توانسته

. «است یدهرس 2016 سال در دالر میلیارد 14 به 2012 سال در کشور این دالری میلیارد 4.8
 سال در. ستا بوده 2015 سال در و دالر میلیارد 17 با فرانسه تسلیحات فروش آمار بیشترین
 هفرانس تسلیحات روشف آمار پیرامون که مطالعاتی با بریتانیا، در جینز دفاعی مطالعات مرکز ،2017
 الس چند تا تواندمی، است گرفتهپیش که فروشی روند با فرانسه که کرد اعالم بود داده انجام
در  .(Lamigeon, 2017) شود «جهان در نظامی تسلیحات صادرکننده نخست هایرتبه جزو» آینده

 رساندمی امضاء به ستانعرب با فرانسه که نظامی قراردادهای ی گذشته،همین راستا، در طی دهه
 در فرانسه تسلیحات مشتری ترینبزرگ و ترینمهم چراکه است، ورهاشک سایر از تربزرگ بسیار
 از پس 2017 تا 2008 هایسال طول در سعودی عربستان». است سعودی عربستان غربی آسیای
 .(1820inistère des Armées, M :8-14) است «فرانسه نظامی تسلیحات خریدار ترینبزرگ هند

 بعد یمن، علیه ائتالفی کشورهای از فرانسه پشتیبانی اهداف از شد اشاره ترپیش که گونههمان
 ظامین اقتصاد موضوع. کندمی دنبال نظامی تسلیحات فروش طریق از که است اقتصادی
 آن بر مبتنی را ودخ دفاعی و خارجی سیاست فرانسه که است عاملی تریناصلی و ترینمحوری
 در فرانسه فعالیت ویژه صورتبه مقاله بعدی قسمت در است الزم لذا کندمی تدوین و تعریف
 ائتالفی گروه اصلی سردمدار دو عنوانبه امارات و عربستان به تسلیحات فروش با رابطه
 .شود پرداخته هستند یمن به کنندهحمله

 یمن جنگ آغاز با عربستان به فرانسه نظامی اتتسلیح فروش میزان -4-1
 فرانسوی سازمان آسیا،غرب نظامی تسلیحات بازارهای تصاحب جهت فرانسه 1974 سال در

 2008 سال در سازمان این. کردند تأسیس را )La SOFRESA( 1«خاورمیانه به تسلیحات صادرات»
 سعودی عربستان در 2فرانسه دفاعی منافع تمدیری فرانسوی سازمان عنوان با امروزه و داده نام تغییر

(ODAS) عربستان در تسلیحات فروش مذاکرات مستقیم مسئول» که سازمان این. شودمی شناخته» 

                                                           
1. Société Française d’exportation de Systèmes d’armes à Destination du Moyen-Orient 
2. L'Office français d'exportation d'armement 
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 کشور این نظامی صنایع هایشرکت و فرانسه دولت نظر زیر ،(Aron & Monin, 2016) است
 .کندمی فعالیت

 در و یورو میلیارد 1.9 ارزش» به 2013 لسا در پاریس از ریاض تسلیحات سفارشات میزان
 2015 سال در. (Breham & Greig, 2018: 20) است بوده «میلیارد 3.6 ارزش به 2014 سال

 «رساند امضا به فرانسه با یورو میلیون 900 ارزش» به نظامی قرارداد یمن به حمله از پس عربستان
 745 و( Nexter) نکستر شرکت ساخت  آرویس زرهپوش خودرو عراده 115 تحویل» آن نتیجه که

 مهمات تهیه برای مجوز 218 تعداد» 2016 سال در. بود هاسعودی به «تیراندازتک اسلحه قبضه
 مقامات سال، همین در .شد صادر فرانسه دولت طرف از «یورو میلیارد 19 ارزش به عربستان نظامی

 امضاء به فرانسه از نظامی تجهیزات خرید ایبر یورو میلیارد 1.085 ارزش به قراردادی سعودی
 شدهفروخته زرهی خودروهای عمده سیپری، مطالعات مرکز کارشناسان گزارش طبق بر. رساندند
 «اندبوده تراکس رنو شرکت ساخت 3 مارک واب و شرپا رنو هایمدل» از عربستان به فرانسه

(Breham & Greig, 2018: 20-21) .تأمین برای فقط عربستان نکستر، شرکت مدیرعامل گفته طبق 
 .(Guisnel, 2017) «بست قرارداد شرکت این با یورو میلیون 720» ،2016 سال در خود نظامی مهمات

 فروش قرارداد به توانمی یمن بحران ابتدای در عربستان به فرانسه تسلیحات فروش دیگر از
 200 ارزش به  میکا موشک فروش و یورو میلیون 59 ارزش به 1میسترال هوا به ینزم موشک»

 .(Breham & Greig, 2018: 22) کرد اشاره شد شروع یمن جنگ که سالی در «یورو میلیون
 قطعا  . است دهش تهیه اینترنت فضای در منتشرشده مکتوب آشکار منابع درون از قراردادها این

 آمده وجود به المللیبین فشارهای سبب به که دارد وجود دیگری مهم بسیار محرمانه یقراردادها
 محرمانه را خود نظامی قراردادهای اکثر کشور دو این فرانسه، و عربستان به یمن بحران از حاصل
 .دارندمی نگاه

 یمن نگج آغاز با عربی متحده امارات به فرانسه نظامی تسلیحات فروش میزان -4-2
 سیاستمداران. آیدمی حساب به فرانسوی و آمریکایی تسلیحات اصلی مشتریان از یکی اراتما

 و خود نظامی عصنای در را نظامی تسلیحات خارجی، تسلیحات خرید بجای درصددند غالبا  اماراتی
 .(Meurey, 2019: 5-6) کنند تولید خارجی هایشرکت لیسانس تحت

 امارات نظامی هزینه» سوئد، در 2استکهلم صلح هایوهشژپ المللیبین موسسه تحقیقات طبق
 میلیارد 10.32 مبلغ به مخارج این ،2006 سال در. بود دالر میلیارد 7.95 میزان به ،1998 سال در

 هزینه شدن برابر چند بنابراین رسید؛ «دالر میلیارد 24.4 به 2014 سال در و یافت افزایش دالر
                                                           

1. Mistral (missile) Sol-Air 
 پژوهش بر و ودشمی خوانده «سیپری» اختصاربه که( SIPRI) سوئد استکهلم المللیبین صلح تحقیقات موسسه .2

 .باشدمی متمرکز سالح خلع و کنترل تسلیحات، عات،مناز درزمینه
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 کشور این دفاعی هایسیاست بر تهدیدات سایه تأثیر بیانگر سال، 16 طی در کشور این نظامی
 همچنین. دارد را نظامی تسلیحات خرید میزان بیشترین ،عربستان از بعد امارات. گرددمی تلقی

 .(Les Rapports du GRIP, 2018) «است ایران نظامی بودجه برابر 5/2 کشور این» نظامی بودجه
 به تیابیدس در خوبی پیشرفت و جهش است توانسته امارات نفتی، یالبا درآمدهای کمک با

. باشد داشته ذشتهگ سال 30 طی در فرانسه و آمریکا مانند پیشرفته کشورهای نظامی هایفناوری
 تسلیحات زرگب واردکننده چهارمین» امارات ،2015 تا 2011 هایسال بین در ،SIPRI گفته طبق
 دوره دو در وعموض این. «است داده تشکیل را جهان واردات درصد 4.6 تقریبا  که بوده جهان در
 را سهفران اماراتی، مقامات. بود یافتهافزایش «درصد 63 هب 2012-2017 و 2007-2011 زمانی»

 .(Meurey, 2019: 6-8) اندکرده انتخاب خود تسلیحات کنندهتأمین دومین
 میلیارد 25.6 مبلغ ،2016 سال طی در فرانسه ، تسلیحات تجارت معاهده سازمان گزارش طبق
 به سلیحاتیت فروش مجوز 256 پاریس ،2017 سال در .است کرده ارسال امارات به تسلیحات یورو
 کار به یمن جنگ رد را تجهیزات این اکثر نیز ابوظبی. کرد صادر ابوظبی به دالر میلیارد 9 ارزش
 .بردمی

 یمن بحران قبال در فرانسه دفاعی و یرجخا سیاست سناریوهای -3-4
 در فرانسه گذشته هایفعالیت وتحلیلتجزیه با تا است شده سعی پژوهش از قسمت ینا در
 کشور این تیآ اقدامات ،گردید ذکر قبل قسمت در که دفاعی سیاست و خارجی سیاست حوزه
 .شود بیان سناریو چند قالب در یمن بحران قبال در

 جنگ روند ادامه: الف سناریوی -1-3-4
این محتمل ترین و مهمترین سناریوی فرانسه در قبال بحران یمن سناریوی ادامه جنگ است. 

مساله اگرچه تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی ناشی از بحران یمن می باشد اما بیش از آن، 
ور در سیاست بین الملل ذهنی نخبگان فرانسه از موقعیت راهبردی این کشمتاثر از ساختار هویتی و 

واقع گرایی انگیزشی ارائه شد، درباره درواقع، بر اساس آنچه در مبانی نظری د آمده است. وبوج
در نظام بین الملل، همواره به صورت سنتی تالش داشته تا فرانسه به عنوان یک بازیگر طمع کار 

 دوران تا پیش هاقرن ازرو نقش فراملی گسترده ای را در سیاست جهانی برعهده گیرد و از این 
 همین بر. کنند معرفی اروپا سردمدار را خود تا اندبوده تالش در همواره فرانسه رهبران معاصر
 اتحادیه در کشور این سیاسی وزن حفظ» شامل اروپا در فرانسه دفاعی و خارجی سیاست اساس
 قدرتمند، یاروپا) «قدرتمند اروپای تحقق جهت عضو کشورهای با آن روابط بهبود و اروپا
و در خارج از اروپا به عنوان یک قدرت برتر مستقل و موثر  (Soltani, 2016: 54) (قدرتمند فرانسه

در این چارچوب، فرانسه تالش کرده است . المللی تعریف شده استای و بیندر روندهای منطقه
طق یک قدرت بزرگ و تا مناسبات خود را با سایر کشورها از جمله در خلیج فارس بر اساس من

که از یکسو با گسترش روابط با دولتهای عربی منطقه مستقل تنظیم کند. این مساله سبب شده 
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بویژه عربستان و امارات درصدد تامین منافع اقتصادی ناشی از تجارت تسلیحات به این منطقه باشد 
، به و سیاسی تصادیو از سوی دیگر در راستای حفظ موازنه قوای منطقه ای و همچنین منافع اق

 با ایران ایهسته توافقاتنقش فرانسه در در این میان، سلما تعامل با ایران نیز مبادرت ورزد که م
بااین . می رود شمار به آن دیپلماتیک یهادستاورد یکی از مهمترین 2015 سال در 5+ 1 گروه

 برجام به موسوم ایهسته توافق از 2018 سال در ترامپ دولت یکجانبه خروج درنتیجهوجود، 
 این حفظ برای اروپا توانایی عدم چراکه ؛شد دارخدشه را فرانسه سردمداری به اروپا وجهه»

  .(Viaud, 2018) به حساب آمد آمریکا از اتحادیه این استقالل عدم بیانگر ،«توافقنامه
لیج ی خربعدر این شرایط، فرانسه با یک چالش مدیریت بحران در قبال ایران و دولتهای 

 صلیا رهبران از یکی عنوانبه فرانسه اقداممواجه شد زیرا و بویژه در قبال بحران یمن فارس 
 از نیم جنگ در درگیر عربی کشورهای ناخرسندی موجب برجام جاتبرای ناروپا  اتحادیه
 هفرانس ننابرایب ؛و منافع اقتصادی و سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار می دادمی شد  فرانسه
 تا وردآ دست به را آنان رضایت یا و کرده مشغول را عربی کشورهای طریقی یک به بایستی
 سیاسی وجهه رایب اینکه بر عالوه برجام نجات زیرا گیرد پیش در را برجام نجات پرونده بتواند
ط، ایدر این شر. اشتد دنبال به بسیاری اقتصادی منافع نیز فرانسه برای ،بود حیاتی فرانسه و اروپا

 استمرار اهبردن رهمچنا منطقه، در خود ملی منافع گرفتن نظر در با فرانسه که رودمی احتمال
از طرف  وارد ددستور کار قرار  در را برجام نجات طرفازیک فرانسه. گیرد پیش در را جنگ
 خواهد المللیبین عرصه در عربستان از حمایت به نیز عربی کشورهای رضایت جلب برایدیگر 

 در عربستان از تا کرد اهدخو تالش المللیبین هایسازمان در خود نفوذ طریق از فرانسه.رداختپ
 رضایت تواندمی طریق بدین و (Lough & Irish: 2019) کند دفاع بشری حقوق هایسازمان
 دست به را نسیاست هایش در قبال ایرا پیرامون جنگ در دخیل عربی کشورهای سایر و عربستان
 عربی ئتالفا کشورهای و انصاراهلل بین جنگ ادامه سیاست با فرانسه سناریو، این بقط. آورد

 المللینبی عرصه در سیاسی و نظامی ازلحاظ یمن جنگ در ریاض از پشتیبانی با است درصدد
 .آورد وجود به در روابط با ایران و دولتهای عربی منطقه موازنه یک بتواند
 باعث سناریو این که داشت عنوان بایستی ایران برای سناریو این امنیتی پیامدهای با رابطه در
 از درونی هایچالش بروز و ایران اقتصادی وضعیت شدن بحرانی و ایران از« زمان» شدن گرفته
 موضوع در «میانجیگری» با تا دارد تالش فرانسه. شودمی کشور داخل در نارضایتی افزایش قبیل

 را اروپا در خود جایگاه هم صورتبدین تا (Smolar & Kaval, 2019) دهد نجات را آن برجام،
 برخی. آورد عمل به مصونیت آمریکا مقابل در اتحادیه این استقالل از هم و کرده حفظ

 است شده مواجه «شکست» با فرانسه میانجیگری سیاست که هستند باور این بر کارشناسان
(Lasserre, 2019) .به. کند پیدا تعارض آمریکا با خواهدمین رابطه این در مکرون دولت زیرا 
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 راهبردی به توجه با. بازگرداند برجام به را کشور این ایران، بر فشار اعمال با دارد قصد دلیل همین
 گرفتهشکل تنش کاهش در فرانسه ناتوانی طرفی، از. است کرده اتخاذ ایران قبال در ترامپ که
 برجامی تعهدات کاهش هایگام همچنین و 1اینستکس الیم کانال اندازیراه ایران، و امریکا میان
 پرونده امریکا با همسو اروپایی کشورهای سایر و فرانسه گام آخرین در است ممکن ایران،
 چه اینکه کرد، خاطرنشان بایستی البته. دهند ارجاع ملل سازمان امنیت شورای به را ایران ایهسته
 آمریکا، فعلی روند اما است تأثیرگذار بسیار روند این رب باشد آمریکا آینده جمهوررئیس فردی
 در فرانسه خارجی سیاست محتمل سناریوی نخستین که دارد این از حکایت یمن جنگ و فرانسه
 در امنیتی پیامدهای برخی ایجاد موجب احتماال  و روند این شدن طوالنی موجب یمن بحران قبال

 خواهد اعتراضات طریق از داخلی هایبحران و ملل نسازما امنیت شورای در المللیبین ساحت
 .شد

 گفتگو به دعوت: ب سناریوی -2-3-4
 کند لدنبا خود دفاعی و خارجی سیاست در فرانسه است ممکن که محتمل سناریوی دومین
 از یعظیم سیل فروش و یمن بحران از سال 6 از بیش گذشت از پس. است «گفتگو» رهیافت

 هایرسانه شت،دا دنبال به «انسانی گسترده فجایع» که عربستان و ماراتا به فرانسوی تسلیحات
 این. اندگرفته گسترده ایانتقاده باد به را فرانسه دولت بشری حقوق هایسازمان و المللیبین

. (Lough & Irish: 2019) شد بیشتر 2018 اکتبر در خاشقجی جمال شدن کشته از پس انتقادات
 مصر، انندم» کشورها از برخی تالش و امارات و عربستان میان اختالف ایجاد آن، رب عالوه

 تحریم و (La site de RFI: 2018) «جنگ این از خود نیروهای کردن خارج برای سودان و مراکش
 توقف برای سهفران از اروپایی کشورهای درخواست و کانادا و آلمان سوی از عربستان تسلیحاتی
 را دوم سناریوی عنوانبه فرانسه توسط گفتگو رهیافت اتخاذ احتمال عربستان به سالح فروش
 .دهدمی افزایش

 جنگ طول در انصاراهلل یافتن قدرت و یمن جنگ شدن فرسایشی متوجه خوبیبه فرانسه دولت
 انددریافته فرانسوی مقامات. است شده یمن باتالق در سعودی ائتالف عضو کشورهای ورود و

 تمایل نیز سویی از. روندمی شمار به یمن در قدرتمند بازیگران از یکی عنوانبه امروزه انصاراهلل
 فرانسه سیاسی رهبران تا شده سبب امور همین. یابد بیشتری افزایش انصاراهلل قدرت که ندارند
 ویتنام ینا از را عربستان بتوانند طریق بدین تا بیاورند عربستان و انصاراهلل میان میانجیگری از سخن
 میان گفتگو ایجاد به فرانسه تمایل احتمال ترپیش ادله همراه به ادله این. دهند نجات عربی

 آغاز برای انصاراهلل از دعوت از قبل فرانسه است ممکن. دهدمی افزایش را عربستان و انصاراهلل

                                                           
1. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX). 
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 کندمی انتضم و اطمینان درخواست انصاراهلل از سعودی،–یمنی و یمنی–یمنی گفتگوهای روند
 .نگیرد قرار تعرض مورد انصاراهلل سوی از منطقه این در انصاراهلل منافع تا

 المللبین نظام در ایران پذیرش مثابهبه یمن در انصاراهلل یافتن قدرت دوم، سناریوی طبق
 باعث تواندمی فرانسه سوی از انصاراهلل با گفتگو پذیرش طرفی از. است مهم بازیگر یک عنوانبه
 دیرینه حضور به بخشیدن پایان برای مسلمان کشورهای سایر در امپریالیستی ضد حس فزایشا

 بخشیدن مشروعیت معنای به گفتگو در انصاراهلل پذیرش چراکه باشد؛ اسالمی کشورهای در غرب
 فرانسوی کارشناسان ازنظر امر همین. است یمن قدرت هرم در ایران پیمانهم جنبش یک به

 راه شدن هموار درنتیجه و «المندب باب تنگه سرخ، دریای در ایران امنیت و نفوذ افزایش» موجب
 Service de Communication et de) شودمی هند اقیانوس به فارس خلیج از ایران دریایی تردد

Documenation, 2018.) 
 انصاراهلل شکست و تضعیف جهت عربستان از حمایت: پ سناریوی -3-3-4

 و خارجی سیاست سناریوی سومین انصاراهلل شکست و تضعیف جهت یمن زا فرانسه حمایت
 به فرانسه خارجی سیاست هدف ترینآلایده و ترینمهم. بود خواهد یمن قبال در فرانسه دفاعی
 فرانسه موجود شرایط و منطقه جدید تحوالت سبب به آن و شدهتبدیل سناریو آخرین و سومین
 حمله این فرانسه ،2015 سال در یمن به سعودی ائتالف حمله دنبال به که شد اشاره ترپیش. است
 و یمن از که کرد اعالم و دانسته یمن مستعفی جمهوررئیس هادی منصور درخواست به توجه با را

 جنگ، این از پاریس حمایت اصلی اهداف از کهدرحالی کندمی پشتیبانی هادی منصور
 رسیدن قدرت به فرانسه مقامات ازنظر. شود منطقه این در سهفران منافع افتادن خطر به از جلوگیری

 فرانسه بنابراین شود؛می منطقه این در »فرانسه منافع افتادن خطر» به موجب یمن در انصاراهلل جنبش
 است بوده «امارات و عربستان به تسلیحاتی فروش طریق از انصاراهلل بردن بین از دنبال به» دیرباز از
(Epstain, 2020). 

 انتقاد هنگام و داده ایویژه اهمیت یمن و عربستان به تسلیحات فروش به ارهوهم فرانسه
 هاییجنگنده کهدرحالی داشتندمی عنوان دفاعی را تسلیحات این بشر، حقوق متولی هایسازمان
 فرانسه هایالشت. دفاعی نه و روندمی شمار به هجومی تسلیحاتی لکرک تانک و میراژ همچون

 آن نظامی اقتصاد سرشار درآمدهای» سبب به نخست امارات و عربستان به تسلیحات فروش یبرا
 باالیی اهمیت از امروزه هند اقیانوس. «است فرانسه برای هند اقیانوس باالی اهمیت دلیل به سپس
 این دفاع زارتو 2019 و 2018 ،2017 هایسال» طی در که جایی تا است برخوردار فرانسه برای
. رده استک( منتشر 2020-2030« )ساله 10راهبرد  اقیانوس این برای جداگانه صورت به کشور

 آبی منطقه این رد «هند و مالزی استرالیا، ژاپن، با اتحادیه» یک ایجاد درصدد کشور این همچنین
 .(Ministère des Armées, 2019: 4) است
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 برخوردار مهمی سیاسی جغرافیایی از یمن که دانندمی خوبیبه پاریس مقامات روی دیگر از
 در رانسهف برای جدید چالش یک ایجاد به منجر انصاراهلل رسیدن قدرت به صورتی در که است

 با تا بودند شتال در فرانسه رهبران جنگ ابتدای در لذا. شد خواهد سرخ دریای و هند اقیانوس
 دلیل به اما دهند؛ کستش را اهللانصار جنبش المللیبین عرصه در سعودی ائتالف از نظامی حمایت
 رسختس مقاومت و یمن جنگ در اروپایی تسلیحات از استفاده در امارات و عربستان ضعف

 در و گردیده کمتر سناریو این تحقق احتمال سعودی، ائتالف با مبارزه در انصاراهلل نیروهای
 سیطره زج یمن جنگ از سال 5 گذشت از پس متحدانش و عربستان. است قرارگرفته سوم جایگاه

 سپ باز انصاراهلل اخیر هایتالش با نیز تصرفات این که اندنداشته دیگری دستاورد شمالی مناطق بر
 .شودمی گرفته
 و عربستان یانم نظر اختالفات است، داده قرار سوم جایگاه در را سناریو این که عواملی از

 هاینبشج از عربستان گرفتن کمک. است عدن طلباستقالل شورشیان از حمایت در امارات
 با اتامار مخالفت و هاحوثی علیه یمن جنگ در اإلصالح حزب همچون المسلمین اخوان
 و جنوبی شهرهای و جزایر بنادر، اشغال و یمن جنوب بر سیطره برای امارات تالش یا و هاجنبش

 بوده جنگ ینا در اراتام و عربستان میان اختالفات ازجمله استراتژی این با عربستان مخالفت
 انصاراهلل نابودی سویبه کشور دو این توسط قاطعیت با نتواند فرانسه شودمی موجب که است
 تغییر به توانمی است داده افزایش را سناریو این تحقق احتمال که عواملی دیگر از. رود پیش

« بازدارندگی ـ هجومی» وضعیت به« فرسایشی ـ تدافعی» از 2019 سال در انصاراهلل جنگی راهبرد
 و زدهرقم خود فعن به را میدانی معادله انصاراهلل جنگی راهبرد تغییر .(Shahidi, 2019)  کرد اشاره
 تهداش انصاراهلل قبال در را هایینرمش فرانسه و آمریکا یمن، مردم مقاومت و هاپیروزی این پی در
 به انصاراهلل نابودی در سوم سناریوی تحقق .اندبوده یمن در درگیر طرفین میان گفتگو خواستار و

 دنش مصمم و مقاومت محور روحیه تضعیف موجب غرب و فرانسه یاری به و عربستان دست
 خواهد مقاومت محور هایجنبش و بازیگران سایر بردن بین از در غربی -عبری -عربی محور
 ایران سردمداری هب مقاومت محور برای منفی امنیتی پیامدهای نیز سناریو این تحقق بنابراین شد؛

 .داشت خواهد
 

 گیرینتیجه
 یبررس منیدر قبال بحران  یو نظام یاسیاقدامات فرانسه در عرصه س نهیشیپژوهش پ نیدر ا
فرانسه در قبال  یو دفاع یخارج استیس ندهیبر آ یتا به سوال پژوهش مبن دی. تالش گرددیگرد

پژوهش  جیپاسخ داده شود. نتا رانیا یاسالم یآن بر جمهور یتیامن یامدهایو پ منیجنگ 
و  یزشیانگ ییفرانسه متاثر از واقع گرا یخارج استیدارد که با توجه به س قتیحق نیاز ا تیحکا

فرانسه در قبال  یو دفاع یخارج استیس ندهیآ یبرا ویطمع کار، سه سنار گریباز کینقش  یفایا
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نسه ادامه روند جنگ جهت حفظ استقالل نخست فرا یویمتصور شد. سنار توانیم منیجنگ 
اروپا جهت  هیفرانسه به عنوان عضو مطرح اتحاد ویسنار نیکا است. بر اساس ایاروپا در مقابل آمر
 منیدر جنگ  یبا عربستان سعود یستیبا کا،یخود در قبال آمر یادو اقتص یاسیحفظ استقالل س

جنگ  افتنی انیروند پا لیدر تسه رانیااز « زمان»باعث گرفته شدن  ویسنار نیسازد. ا یهمراه
 لیاز قب یدرون یهاو بروز چالش رانیا یاقتصاد تیشدن وضع یبحران بموج جهیو در نت منی

 نیدوم دعوت به گفتگو است. بر اساس ا یوی. سنارشودیدر داخل کشور م یتینارضا شیافزا
همچون فرانسه و  منیدر جنگ عربستان  یحام یکشورها یالمللنیب یاز رسانه ها یاریبس ویسنار
خود از  تیحما یبه بازنگر کایآمر می. با توجه به تصمدهندیم رارق دیرا مورد انتقاد شد کایآمر

از  یوجود دارد که فرانسه جهت ارائه چهره مثبت زیاحتمال ن نیا من،یعربستان در جنگ 
ا به گفتگو دعوت ر منیدر جنگ  ریدرگ یهاجهان، طرف یبه رسانه ها یفرانسو یدموکراس

انصاراهلل  رفتنیاست. پذ منی یاسیدر ساختار س صاراهللان رفتنیپذ یکند. دعوت به گفتگو به معنا
 نیشود. آخر رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه تینفوذ و امن شیموجب افزا تواندیم زیدر قدرت ن

انصاراهلل  یبودنا ایقاطع از عربستان جهت شکست  تیفرانسه، حما یمحتمل از سو یویسنار
در  رانیا یاسالم یجمهور مانیبه مثابه همپ اراهللانص و،یسنار نیخواهد بود. در صورت تحقق ا

 .ابدییکاهش م رانیا یامنطقه تیآن امن ینابود خواهد شد و در پ منی
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