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مقدمه

دکترین سیاست خارجی مکرون

به دنبال انتخاب امانوئل مکرون به ریاست مهوتور

در سال ها اخیر ،فرانسه به رغر برخوردار از م یت

فرانسه در  ٧مه  ٢٠1٧و در پی آن ،پیروز گستترد

هایی نظیر عضوی دائر در شورا امنی ملتل متحتد،

منبش هتوادار او در انتخابتاپ پاراهتانی متا وئت و

و برخوردار از توانهند هتا نظتامی قابتل تومته از

کسب اکثری

مطلق پاراهانی توست زت ب ،)REM

مهله نیرو بازدارند هسته ا  ،نیترو دریتایی دارا

ای موضوع تومه ناظران را به خود ملب کترد کته بتا

توان عهلیاتی در آب ها عهیتق اقیتانوه هتا آزاد و

تومه به تحوالتی نظیر به قدرپ رسیدن دانااد ترامت

زضور نظتامی در بستیار از نقتا موتان ،بته دالیتل

در آمریکتتا و مواض ت او در ختتتود تظدیتتد نظتتر در

متعدد از مهله ضعف بنیه اقتتاد و برخی اشتتباهاپ

تعوتتداپ آمریکتتا نستتب زیتتا امنیت اروپتتا ،ختترو

استراتژیک در ختود وارد شدن در مامرامویی هتا

بریتانیا از اتحادیه اروپتا ،تتداوب بحتران متاای و رکتود

سیاستتی و نظتتامی بتتدون داشتتت بتترآورد

تتحی از

حنه سوریه) و عدب تومه به موازنه قتوا

اقتتاد در برخی کشورها اتحادیه اروپتایی ،منت

واقعی ها

و نابسامانی در خاورمیانته و تبعتاپ آن بترا اروپتا و

و عدب پیش بینی پیامدها اقداماپ خود ایبی) ،عهالً

بتتاالخف فرانستته نظیتتر تروریستتر و موتتامرپ هتتا

از اییا نقشی درخور در معادالپ بی ااهللتی بازمانتد

غیرقتتانونی کتته در ههستتاینی فرانستته و در ستتط

اس ه از ای رو ،دوا مکرون که با هدف ا تالح امتور

بی ااهللی رخ داد اند ،سیاس ختارمی فرانسته ته

سر کار آمد اس  ،در زمینه سیاس خارمی نی بر آن

ستته و ستتویی پیتتدا خواهتتد نهتتوده ههینتتی  ،ایت

اس که با دره گرفت از اشتباهاپ گذشته و ن دیکتی

پرسش در ایران مطرح گردیتد کته دوات مکترون در

با واقعی ها از یک ستو ،و تتالب بترا بوبتود اوضتاع

قبال مهوور اسالمی ایتران ته موضتعی در پتیش

اقتتاد کشور و بازگرداندن شکوفایی بته اقتتتاد بتی

خواهد گرف ه ای نوشتار می کوشد به ای پرسش ها

رمق آن ،بار دینر فرانسه را به مایناهی در حنه بتی

پاسخ دهده

ااهللی بازگردانتد کته بتا ظرفیت هتا آن ههتاهننی
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بیشتر داشته باشده برخی ناظران سیاسی نی ابتراز

اقتتاد  ،زهای

عقیتتد کتترد انتتد کتته در ههتتان راستتتا مواضتت

هوی دفاعی اروپایی باز کرد اس  ،با تومه به اینکته

ایدئواو یک مکرون که در طیف ها راس و

نهی

از بازارهتا اروپتایی و ایظتاد یتک

مواض بریتانیا در ای موارد ههوار مبتنی بر مخاای
به بروکسل ،ترویج

گنظد ،سیاس خارمی او نی تلییقتی از دیتدگا هتا

با هرگونه واگذار بیشتر زاکهی

دوگل و میتران ،دو رهبتر بت رف فرانسته در نیهته دوب

بیشتر تظارپ آزاد و تکیه بر ناتو بترا زیتا امنیت

قرن بیستر ،می باشده به عبارتی ،مکرون از یک سو ،بته

اروپا بود اس ه با خرو بریتانیا از تحنه ،بتار دینتر

دنبال استقالل بیشتر در سیاس خارمی به ویژ با در

رهبر و موتور محرکه اتحادیه اروپا در اختیتار محتور

نظر گرفت مواض ترام در ختود شرای اتحتاد بتا

آاهان -فرانسه قرار خواهتد گرفت و فرانسته امیتدوار

اروپا و زیا امنی آن) و فا له گرفت از واشتیننت و

اس

با بوبود اوضتاع اقتتتاد ختود و بتا تومته بته

مسکو در راستا ا ول گلیستر متی باشتد و از ستو

ظرفی

دینر ،به شدپ هوادار ههنرایی اروپتایی طبتق دیتدگا

رهبر سیاسی اتحادیه اروپا را در دس بنیرده

ها سیاسی و نظامی اب دست

کتر بتوانتد

ها میتران میباشد و معتقد اس که فرانسته در یتک

 -٢در مورد رواب با روستیه ،بته رغتر تبلیغتاپ

اروپا متحد می تواند بته بوتتری شتکل آرمتان هتا و

سوء رسانه هتا دواتتی روستیه در مریتان مبتارزاپ

مناف خود را تأمی نهایده

انتخاباتی مکرون علیه او ،مکرون بتا تومته بته اینکته
هنوز استراتژ مشختتی از مانتب دوات ترامت در

اولویت های سیاست خارجی مکرون
 -1انظاب ا الزاپ در ساختار اتحادیه اروپا به منظتور
رف معایب آن و توانهندساز بیشتر آن در مواموه با
بحران ها ماای و اقتتاد  :در ای زمینه ،مکرون در
راستا ههنرایتی متاای بیشتتر ،وعتد ایظتاد وزارپ
دارایی اروپایی و تختتیف بودمته از مانتب اتحادیته
اروپا برا سرمایه گتذار در زیرستاخ

هتا و اتختا

مکانیسر هایی برا کهک به اعضا ضعیف تر منطقه
یورو را مطرح کرد است ه مکترون امیتدوار است
بوبود وضعی

بتا

اقتتاد در داختل بتوانتد بته تورپ

شریکی برابر با آاهان در رهبر اتحادیته اروپتا نقتش
اییا کند و زتی با تومه به توانهند ها نظامی خود
نقش رهبر سیاسی را در اتحادیه در دس گیرده بته
ویژ  ،با خرو بریتانیا از اتحادیه اروپا ،در ایت زمینته
را برا فرانسه ههوارتر گردید اس  ،زیرا ای امر را
را برا اید ها مدید مکرون در ختود ههنرایتی

قبال روسیه تدوی ننردید اس و ای امر تتا زتدود
زیاد تح
ترام

ااشعاع مسائلی مانند رواب شختی تتیر

با پوتی و دخاا روسیه در انتخابتاپ ریاست

مهوور آمریکا قرار گرفتته است

و نیت بتا در نظتر

گتترفت فشتتارهایی کتته از ستتو محافتتل تظتتار و
بازرگتتانی در اروپتتا و بتته ویتتژ در آاهتتان بتترا رف ت
تحریرها روسیه یا دس کر کاستت از آنوتا ومتود
دارد ،به نظر متی رستد مکترون ضته زیتا موضت
سخ

خود در قبتال روستیه ،آمتادگی ختود را بترا

تعامل متد بتا ایت کشتور در زمینته زتل مست له
اوکرای و ههکار در ختود مبتارز بتا تروریستر و
بحران سوریه نشان داد اس ه
 -٣در مورد خاورمیانه و باالخف بحران ستوریه،
مکرون پیش شر کنار گیر بشار اسد از قتدرپ را
برا آغاز فرایند سیاستی زتل بحتران کنتار گذاشتته
اس

و زیا ای دوا را برا برقرار مظتدد ببتاپ

٣

سیاست خارجی دولت جدید فرانسه :نزدیکی با واقعیتها

در سوریه با تومه به عدب ومود آاترناتیو برا آن و

اقتتاد بر ای باورند که دو کشتور ایت ظرفیت را دارا

اواوی ت مبتتارز بتتا داعتتش و گتترو هتتا تروریستتتی

می باشند که زظر مبادالپ تظار خود را تا  ٥میلیتارد

ضرور قلهداد کرد اس ه ههینی مکترون آمتادگی

یورو در سال اف ایش دهنده

خود را برا به رسهی شتاخت و ازتتراب بته منتاف
روسیه در سوریه اعالب کرد اس ه

در زمینه مسائل منطقته ا نیت رویکترد مدیتد
سیاس خارمی دوا مکرون ،به ویژ در مورد بحران

 -٤در ختتتود متتداخالپ نظتتامی فرانستته در

سوریه و اواوی مبارز با تروریسر و افرا گرایی متی

خار  ،مکرون بر ضرورپ تقدب دیپلهاستی بترا زتل

تواند زمینه ساز ن دیکی بیشتتر مواضت دو کشتور در

بحران ها بر اتخا رویکرد نظامی گرایانه با تومه بته

ای ختود باشده

تظربیاپ قبلی نظیر ایبی تأکید نهود است ه هر نتد
در ای ختتود ،خت قرم هتایی نیت ماننتد کتاربرد
سالح شیهیایی و خطر سرننونی دوا هتایی کته بته
ویژ در آفریقا با فرانسه رواب ویژ ا دارند از ستو
گرو ها تروریستی قائل گردید اس ه

نتیجه گیری
به نظر می رسد دوا مکرون با تومه به شرای مدیتد
بی ااهللی و تودیداتی که متومه امنی اروپا بته ویتژ
از نازیه گرو ها تروریستی در خاورمیانه می باشتد و
نیت بحتتران موتتامران و بتتا دره گتترفت از اشتتتباهاپ

رویکرد دولت جدید فرانسه به ایران

گذشته ،می کوشد سیاس خارمی مدیتد در پتیش

در زمینه رواب با مهوور اسالمی ایران ،دوا مکترون

گیرده ای سیاس خارمی مدید که نشان از عهلنرایی

ضه تأکید بر اههی برمتاب در موت تتأمی

تل و

امنی در منطقه ،با تومه بته رویکترد اقتتتاد ختود و
تهایل به بور گیر از فر

ها پدید آمد در فضتا

مکترون دارد بتتر دو پایته استتتوار متی باشتتد )1 :اتختتا
مواضعی مستتقل تتر ههاهنت

بتا آمتوز هتا مکتتب

گلیسر که ریشه ها عهیقی در فرهن

سیاستی ایت

پستتابرماب ،عالقتته منتتد ختتود را بتته گستتترب رواب ت

کشور دارد ،اما به ویژ طی د سال اخیر کهرن

اقتتاد و تظار و انظاب سرمایه گذار در بخش هتا

بود ،و  )٢تعود به ههنرایی اروپایی و تعهیق آن که بته

مختلف اقتتاد ایران از مهله انتر  ،زهتل و نقتل ،و

نوعی میراث میتران به شهار می رود و اعتقاد به اینکته

خودروساز نشان داد اس ه قرارداد اخیتر  ٤/٨میلیتارد

فرانسه می تواند در قااب یک اتحادیه اروپا قدرتهنتد،

دالر شرک فرانسو توتال با شرک پتروپتاره بترا

نقش آفرینی بیشتتر در تحنه بتی ااهللتی داشتته

توستتعه فتتاز  11میتتدان گتتاز پتتاره منتتوبی و زظتتر

باشده در ای راستا و با تومه به اینکه امنیت و اقتتتاد

مبادالپ تظار میان ایران و فرانسه کته در ستال ٢٠1٣

از مهله اواوی ها دوا مدیتد فرانسته متی باشتد،

به کهتر از  ٥٠٠میلیون یورو رسید بتود در پایتان ستال

انتظار می رود که ای کشتور در تعتامالپ بتی ااهللتی

 ٢٠1٦به زدود  ٢میلیارد یورو اف ایش پیدا کرد است ه

تل و ببتاپ بیشتتر و

پیش بینی میشود که با تومه به رونتد کنتونی و منتاف
مشترک دو کشور و نی

شتر انتداز رفت موانت بتانکی

مومود در آیند ای رقر اف ایش بیشتتر کنتده نتاظران

خود رویه ا در مو برقرار
ایظاد فر

شتد

ها اقتتاد بیشتر در پیش گیرد که در

هر دو ای زمینه ها ،موهور اسالمی ایران متی توانتد
شریک قابل اعتهاد برا فرانسه باشده

