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و  2كیفیپاس-ایمبحث آس یبر رو یاریبس دیکامنتشر شد، ت 2013 ليکه در آور یمل تیدر مورد دفاع و امن 1دیسف کتاب

 .دارد یکیتیژئوپل عیگستره وس نيفرانسه و اروپا در ا یتیو امن یمنافع دفاع

، به 1980در سال  ای. آساست يیایآس یاروپا و کشورها نیب ندهيمتقابل فزا یوابستگ كي یمبنا بر نهيگز نياتاکید بر روی 

وجود  نيجهان را به خود اختصاص داده بود. با ا یناخالص داخل دیدرصد تول 20کمتر از  ،یکيو تکنولوژ یلحاظ اقتصاد

 دیسوم تول كياز  شیشود و بتبديل  یو فن یعلم یها یثروت و نوآور جاديا یمرکز اصلبه  2030شود تا سال  یم ینیب شیپ

 .جهان را به خود اختصاص دهد یناخالص داخل

و  یکشتار جمع یها مانند گسترش سالح،مشترک یدهايقرار گرفتن در معرض تهد لینه تنها به دل ،ما برای ایآس تیاهم

به سبب قرار داشتن در معرض خطرات  نیاست، بلکه همچن يیايدر یدزد اي یالملل نیب سميترور و پرتاب آنها یها ستمیس

ما با هم  یها نیسرزم ن،يعالوه بر امی باشد. یکيتکنولوژ مسائل اي بهداشت و سالمت مسأله ،یعیطب یايمانند بال یفرامرز

 رغم بهگذارد.  یم ریتأث یگريبر منافع د ري، ناگزدهد رخ میاز دو قاره  یکيکه در  یریدرگ ايهر بحران  زيرا ،مرتبط هستند

 .خورده است وندیبه هم پ یريناپذ يیو رفاه ما اکنون به طور جدا تیما، امن یها قاره نیب يیایفاصله جغراف

تعداد  تیامن دي، بای خودها نیدر کنار سرزماين کشور آرام است.  انوسیهند و اق انوسیقدرتمند در اق گريباز كي فرانسه

 یعضو دائم شورا كيفرانسه به عنوان  ن،يکند. عالوه بر ا نیو تام حفظمناطق را  نياز شهروندان ساکن در ا یا ندهيفزا

به کند تا حد امکان  یتالش م،اين کشورصادق است.  شيدوستان و شرکا نینخود و همچ یالملل نی، نسبت به تعهدات بتیامن

 کمك کند و یا منطقه تیبه امن و تعهد یحضور، همکار قيدر تمام ابعاد از طرخود  يیاروپا یو شرکا نيهمراه متحد

 .صلح، عدالت و قانون متعهد است هيبر پا یالملل نیبه مشارکت در نظم ب شدت به

فارس گسترش  جیزرد تا خل یايآن است که از در 1يیايدر مسیرهای ارتباطاتپهنه و  از یناش پاسیفیك-ایمنطقه آس تیاهم

 لیرا تشکشدن  یجهان« 2رگ گردن»هستند و  یاتیاروپا ح یو هم برا ایآس یهم برا يیايدر مسیرهای ارتباطات نيدارد. ا

                                                           
1
اتخاذ  ایمشکل و  کیمساله، حل  کیکمک به خوانندگان است که به منظور درک  یبرا ییراهنما ایگزارش )معتبر(  ینوع (White paper) دیگزارش سف 

ابزار  کیصرفاً گزارش سفید در واقع   وکار. کسب یابی: دولت و بازاردشو یاستفاده م یدر دو حوزه اصل دیسفگزارش . گردد یم نیتدو میتصم کی

مورد استفاده قرار گرفت که  ایتانیبار در دولت بر نینخست یبرا دیسف گزارش. اصطالح رییتغ رقابلیغ یسند قطع کیاست و نه  یمستندساز یبرا یمشارکت

 یو مختصرتر تر نسخه کوتاه گزارش یا کاغذ سفیددر واقع اصطالح . کار برده است هاصطالح را ب نیبار ا نیاول یبرا 1۹22در سال  لیها معتقدند چرچ یلیخ

ها هم  یگذار نام نیا لیگرفت. و دل یمورد استفاده قرار م ایتانیهستند که در دولت بر یدو اصطالح از جمله مدارک نیست. ا( اBlue Book« )یکتاب آب»از 

 یرنگ یها در پوشه یسند و مدرک هر ایتانیکه در دولت بر فتتوان گ یاند. م داده یمدارک را داخل آنها قرار م نیگردد که ا یم بر یا به رنگ پوشه

 بودند.اند که تحت همان رنگ مصطلح  شده یم ینگهدار یمخصوص
2 Asia-Pacific 
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تجربه و تخصص تشريك به  ليمتعهد است. ما ما یناوبر یکه به اصل آزاد تاس يیايقدرت بزرگ در كيدهند. فرانسه  یم

 كیفیپاس-ایآس یاز کشورها یاریرا با بس یمستحکم یوندهای. ما پمیهست يیايحوزه در تیامن یخود و مشارکت برا بسیار

 نهیدر زم یخاص و به طور کل وزهح نيدر ا خود یها يیاهداف و توانا گسترشکه در حال  يیکشورها م،يا برقرار کرده

امکان روابط دو جانبه با  وگو، بلکه گفت یما برا یو آمادگ یاسیکشورها نه تنها استقالل س نيهستند. ا یتیو امن یدفاع

را درک  یدفاع زاتیتجه نهیدر زم یهمکار یارائه شده توسط ما برا یها فرصت نیمسلح ما و همچن یروهایکارمندان و ن

 .کنند یم

 تیدفاع و امن نهیفرانسه در زم استیبه س وشده  هیوزارت امور خارجه ته كينزد یسند توسط وزارت دفاع و با همکار نيا

و  دیمف یوندهایپ جاديا یمدت و مداوم کشور ما، برابلندتعهد  انگریب ،یریسند تفس نيا.پردازد یم كیفیپاس-ایآسمنطقه در 

 .است ندهيآ یها مشترک در دهه تیاقدامات مشترک به نفع امن

 3انيدرلو ويا-ژان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیپاس-ایآسمنطقه در  تیامنموضوع و  فرانسه

                                                                                                                                                                                           
1 maritime areas and the sea lanes of communication (SLOCs) 

( هستند که در هردو طرف گردن یو داخل یمهم )ژوگوالر خارج اریبس اهرگیوداج؛ نام دو س یها اهرگیس ای( Jugular vein) ژوگوالر دیررگ گردن یا و2

 قرار دارند. 
3 Jean-Yves Le Drian 
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 يیایآس یها قدرت انیم یاحتمال های درگیریاز  یناش یدهايدر معرض تهد ماًیخود، مستق يیاروپا یمانند شرکا به  فرانسه»

متحد، سازمان ملل  تیامن یعضو دائم شورااين کشور از جمله اينکه نگران است:  یاریبس ليوجود به دال نياما با ا ست،ین

 انوسیهند و اق انوسیحاضر در اققدرتمند  گرانياز باز یکيو  1کره در سازمان ملل یبس نظام آتش ونیسیکم یفرمانده عضو

جهان دارد.  كيبخش استراتژ نيا تیدر امن یمتحده است که نقش اساس االتياز متحدان ا یکيفرانسه  نیهمچن .است آرام

 كیفیپاس-ایاز منطقه آس در حال حاضر هستند و رونق فرانسه حاضر در منطقه ندهيطور فزا کشور به نيها و شهروندان ا شرکت

 (2013)یمل تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید                                                              .«ستنی قابل تفکیك

يك فرانسه و اروپا باشد.در  یبرا یتیو امن یدفاع یامدهایواند بدون پت ینم ،ایآس یو نظام یفناور ،یعلم ،یاقتصاد ظهور

همه جانبه  داتيظهور کرده است، خطرات و تهد یديجد یچند قطبيك و وابسته،که از آن  وستهیپ ندهيطور فزا جهان به

چه فرانسه منافع و  و ثبات منطقه داشته باشد. اگر تیامن نیدر تأم ینقش موثر سهموجب شده، تا فران پاسیفیكو  ایموثر بر آس

 یدهايمقابله با خطرات و تهد یبرا یمساع كيلزوم تشرهمچنین منطقه دارد، اما  نيخاص خود را در ا یاسیتعهدات س

مناطق جهان بر اساس  ريو سا كیفیپاس-ایفرانسه در آس یخارج استی. سکند یشده را درک م یجهان یایاز دن یمشترک ناش

 زیآم فصل مسالمت و و حل یتیاهداف امن نیو همچن یالملل نیحقوق ب ،قانون تی، احترام به حاکمتیكدموکرا یها ارزش

 شده است. یگذار هياختالفات پا

، 2ديجد یایکالدونآن در  ی، اما قلمروهافاصله دارد كیفیپاس-ایاز آس يیایفرانسه از نظر جغراف یاصل نیچه قلمرو سرزم اگر 

اين کرده است.  ليتبد كیفیپاس یا قدرت منطقه كيآن را به  5پپرتونیکل رهيو جز 4فرانسه ینز ی، پل3و فوتونا سیوال

و قطب  یجنوب یها نیپراکنده و سرزم ريو جزا 7ونی، رئون6وتيما ريهند با جزا انوسیاق یدر قسمت جنوب نیهمچن،کشور

و  یخود در امارات متحده عرب یدائم یحضور نظام قيهند از طر انوسیاق یدر منطقه شمال غرب نیجنوب فرانسه و همچن

 یدر رابطه با مسائل دفاع یخاص یها تی، مسئول است رینظ یب يیاروپا یکشورها نیحضور که در ب نيحضور دارد. ا یبوتیج

 .دهد یبه فرانسه مپاسیفیك -ایدر آس یتیو امن

                                                           
1 UNCMAC (United Nations Command Military Armistice Commission, Korea) 
2 New Caledonia 
3 Wallis and Futuna 
4 French Polynesia 
5 Clipperton Island 
6 islands of Mayotte 
7 La Réunion 
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 شتریب وندیپ یرا برا یاریبوده و اقدامات بس تیبخش از جهان به شدت مشغول فعال ني، فرانسه مجدداً در ا 1990اواسط دهه  از

اروپا در سال -اینشست آس لیتشک یبا سنگاپور برا یاز جمله همکار ؛ انجام داده است یو اقتصاد یاسیاز نظر س ایاروپا و آس

1996 . 

،  اروپا هي،اتحاد جانبه در چارچوب سازمان مللچند ینظام اتیعمل تعدادیرا با شرکت در  دخو یتیامن همچنین فعالیتفرانسه 

 ریچشمگ تيو سرانجام، با تقو يیايدر مورد مسائل در ژهي،به و نشست مختلف نيو ناتو با شرکت فعاالنه در چارچوب چند

 .توسعه داده است اقیانوسیهو  ایمهم آس یجانبه خود با کشورها دو یروابط دفاع

 یوگو شود: گفت یبر سه ستون مشخص م یمبتن یتیو امن یبه توسعه مناسبات دفاع ليمنطقه با تما نيفرانسه در ا استیس

 یها دولت نیب تیفیمشارکت با ک جاديهمه جانبه به ا کرديرو ني.ایحاتیتسل یو همکار ینظام یهمکار ،یو نظام یاسیس

 ، یقو یاسیفرانسه به تعامل س ليتما بیانگر امر، نيکند.ا یکمك م شترکمستقل بر اساس دانش و اعتماد متقابل و منافع م

 .منطقه استبا  داريمسئوالنه و پا

، در سال  1995را با ژاپن ) «1یراهبرد یها مشارکت»سطح باال و  یوگوها گفت قيطر ني، فرانسه از ا1990اواسط دهه  از

 تنامي( و و2012)، سنگاپور (2012) ای، استرال (2011) ی، اندونز (1998، هند ) (1997) نی، چ است( دهیبه سطح وزرا رس 2012

 نياست. ا برخوردار یبا مالز كينزد كياستراتژ یرابطه دفاع كي از نیکشور همچن ني( برقرار کرده است. ا2013)

وزارت  ايجمهور فرانسه  سیمقامات ارشد در دفتر رئ استي، به رشده تيتقو یهمکارهاوگو محور و  گفت یها چارچوب

و  یدفاع ژهيبه و ،یخصصت یها تهیاست. کم یتیو امن یدفاع ، یالملل نیاز موضوعات ب ی، همواره شامل بخشامور خارجه

مقامات  نيبه باالتر خود کاریروند شرفتیجانبه را بر عهده دارند و از پ دو یها یهمکار قیتعم تیغالباً مسئول ، یتیامن

 .دهند یگزارش م

                                                           
1
براساس شناخت متقابل نقش  یمحکم یاسی، اما در همه موارد تعهدات س دارد یمختلف یها کشورها نام نیخاص است و ب ،یکیاگرچه هر مشارکت استراتژ 

شود.  یشناخت اهداف مشترک منجر م نیها و همچن منابع و تخصص عیاست که به طور بالقوه به تجم یالملل نیاز شرکا در مرحله ب کیهر  یاصل

 .است کیهر دو شر یبرا یمهم منافع مل ابعاددر همه  یهمکار تیو تقو قیمبادالت عم یچارچوب برا کی یشامل اجرا کیاستراتژ یها مشارکت
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 یدولت انیم یها تنش اساسبر رییدر حال تغ کیاستراتژ تیموقع کی

توان  ی، نمبا اين حالقاره است.  ماتیاز تقس یناش یبازتاب تضادها ،در درجه اول ایدر آس یحاتی، شدت مسابقه تسلاگر چه»

 شيو افزا ینظام یها نهيهز ديتشد ،یتیمداوم حاکم یتضادها بیکه ترک ناديده گرفترا به طور کامل  هیفرض نيا

که رشد  یدر صورت ،ابدي شيافزا توانست یم که  یرا به همراه آورد؛ خطر ایدر آس یثبات یتواند خطر ب یم ،سمیونالیناس

دفاع و  نهیفرانسه در زمکتاب سفید                    «.کند بود یریطور چشمگ به ،ی، به عنوان محرک اقتصاد جهان منطقه یاقتصاد

 (2013) یمل تیامن

که با ادامه  روندی، همراه بوده است یتیو امن یدفاع زاتیتجه یدر نوساز عيبا تسر ایآس در یو فناور یاقتصاد توسعه

صريح تواند ت یشدن، م یشده توسط جهان ديتشد یفرامل یدهايدار( و تکامل خطرات و تهد شهي)غالباً ر یدولت نیب یها تنش

 ك،یفیپاس-ایدر آس یری،هرگونه بحران و درگشده است لياروپا تبد یتجار كيشر نيبه بزرگتر ایکه آس از آنجايیشود.

گذار  هيسرما نیفرانسه سوم صادرکننده بزرگ جهان و نیاروپا پنجم بر منافع اروپا و فرانسه خواهد داشت. یمنف ریاحتماالً تاث
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و  گیرد صورت میهند  انوسیاق قياز طر يیاروپا ینریکانت یکاالها جارتدرصد ت 70، یطور کل به بزرگ جهان است.

جنگ  راثیم.شود مبادله ایاروپا و آس نیجهان ب ینریکانت یدرصد تجارت کاالها 45حدود، 2020شود در سال یم ینیب شیپ

در جنوب و شرق  یاز اختالفات ارض یاریمانده است و بس ی( باقوانيو ژاپن و تنگه تا هیروس نیکره، ب رهيسرد )در شبه جز

 .شودمنجر  1شکارآمنازعه تواند به  یکه م کرده جاديرا ا يیها تنش ،ایآس

تواند به  یکه م،رخ داده یو نظام یدفاع زاتیتجه ینوساز یها نهيدر هز یقابل توجه شي، افزا1990از دهه ، نيعالوه بر ا

 .در ثبات و موازنه منطقه منجر شود غییراتیت

 یدر شمال غرب يیايدر یدزد یها تیو فعال ایدر آس یحاتیتسل اشاعهتوسعه  ، وستهیهم پ هجهان ب كي، در بیترت نیهم به

 عيسر شيافزا ،یتدارکات یرهایبه منابع و کنترل مس یدسترس یرقابت برا شيافزا ، ایآس یهند و در جنوب شرق انوسیاق

 یالملل نیکل جامعه ب امنیت بلکه ،ایآس تینه تنها امن ،یو فناور ی، بهداشت یعیطب یاياز بال یو خطرات ناش یبريسا داتيتهد

 .دهد یقرار م ریرا تحت تأث

 یا مانند مجمع منطقه -شده است جاديا ديجانبه جدچند یهمکار یها ها، چارچوب خطرات و تنش نيکنترل ا یبرا

به عنوان  نیو همچن منازعات زیآم و حل مسالمت یریشگیپ یدر منطقه برا معتبر یها زمیجهت ارائه مکان ديکه با -«آن آسه»

 ريسا به رویکه ،«آن آسه»دفاع  یدات مشترک توسعه داده شود. نشست ساالنه وزرايخطرات و تهد هیاقدام عل یبرا یابزار

بر اساس سه ستون  2015در سال که  «آن آسه»جامعه  جاديپروژه ا ، تر یو به طور کل باز شد «آن آسه» تیکشورها در بخش امن

تر کمك  یقو یا همنطق یتیامن یمعمار كي جادي، همه به اتشکیل شد یتیو امن یاسی، سیفرهنگ-یاجتماع ، یاقتصاد

 .آرزوی پیوستن به آن را دارد کرده و پشتیبانیکه فرانسه از آن  یکند،چارچوب یم

،  ،وفادار به تعهدات خود منطقه حاضر درقدرت  كيفرانسه قصد دارد به عنوان  ،ثبات و نامشخص یب تیموقع نيا جريان در

 یها تیو مشتاق به دفاع از منافع و مسئول ردهمنطقه کمك ک تیبه امن ، یناوبر یو آزاد یالملل نیب نیقوان تيمتعهد به رعا

 .خود است یجهان

و  یفرامل داتيتهد افزايششدن به  یکه جهان کند یم دیکا، ت منتشر شد 2013 ليکه در آور یمل تیدفاع و امنکتاب سفید 

خود را نسبت  یبه نفع فرانسه است که تعهد جد،کند یم حيتصر همچنین اين گزارشاست.  منجر شدهمتقابل  یها یوابستگ

خصوص در  تعامل به نيا.خواهد انجامیدخود فرانسه  تیبه امن مرا نيدنبال کند، چرا که ا كیفیپاس-ایدر منطقه آس تیبه امن

                                                           
1 open conflict 
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کمك به  نیو همچن یبريسا داتي، تهد پرتاب آنها زاتیو تجه یکشتار جمع حاتیگسترش تسل ، سميرابطه با مبارزه با ترور

 تقويت شود. تواند یم ،یجهان يیايخطوط ارتباط در تیامن

 

 آن یتیامن-یو منافع دفاع فرانسه

 پراطق منيکی از  نی، اما همچن بوده رشد در سراسر جهان یمحرک اصل ایشدن دارد. امروز آس یدر جهان ینقش اساس ایآس»

فرانسه و اروپا  یبرا ، ایبه آس يیايدر یدسترس ری، به عنوان مسهند انوسیاق تیامنمنظر  نياز ادر جهان است.  و بحرانیتنش 

جهان  كياستراتژ یها در قلب چالش یالملل نیتجارت ب یبرا ترانزيتیمسیر  كيبه عنوان هند  انوسیاق قرار دارد. تياولو در

 اتیعمل»که  تیواقع نيآن است. ا انگریو اروپا ب ایمتحده، آس االتيا يیايدر یروین یطور که حضور دائم ، همانقرار دارد

 ی، نه تنها براهند را انوسیاق تیبه وضوح اهم ،بود يیايدر یدزد هیعل  پاارو هيحادات يیايدربزرگ  اتیعمل نینخست ،«1آتاالنتا

                                                           
1. Atalanta operation 
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 یمل تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید                                                      .دهد ینشان م کل اروپا یبلکه برا ،فرانسه

(2013) 

 یروین همچنین به لطف اند و خود ادغام شده یا منطقه طیدر مح یا ندهي، که به طور فزاشماوراي یها نیبه لطف سرزم فرانسه

 ،فرانسه یاصل فهیجهان حضور دارد. وظ یها انوسیاق ی، در تمام در جهان است ها نیکه جز اول اين کشور 1یآب یآبها يیايدر

 نيهند( است. ا انوسیدر اق ونیلیم كياز  شیآرام و ب انوسینفر در اق 500000)  آنها تیو جمع ها نیسرزم نيمحافظت از ا

سال  ستیمحافظت کند که تعداد آنها در ب فیكیپاس-ایآس یدارد از شهروندان خود در کشورها فهیوظ نیهمچن کشور

فرانسه در  تیبه اندازه جمع باًيتقر -نفر فراتر رفته است 120000 مرز از 2012است و در سال  افتهي شيدرصد افزا 220گذشته 

 .قايآفر یجنوب صحرا یکشورها

مربع( است، که  لومتریک ونیلیم 11بزرگ جهان ) یاقتصاد یانحصارمنطقه  نیدوم ی، دارا متحده االتيپس از ا فرانسه

 ستيز طیمحافظت از مح تیمسئول ب،یترت اينو به   درصد( قرار دارد 24هند ) انوسیدرصد( و اق62آرام ) انوسیدر اق عمدتاً

 یتیو امن یدفاع یروهایآن را بر عهده دارد. فرانسه به لطف ن یو انرژ یعدنممنابع  ان،يو منابع گسترده آبز يیايشکننده در

و  يیايدر یامداد یها تياز مأمور یاریطور که در بس دهد، همان یخود را انجام م یتفاظح های تيمأمور ، مستقر در منطقه

شده است. به عنوان نمونه،  انجام یموسم یها طوفانو  ها یاز جمله سونام ، یعیمکرر طب یايبروز بال یبشردوستانه در پ

 ديشد بیآس پس از ، یاضطرار یامداد اتیدر عمل 2012در دسامبر  خود یمحل یبه استفاده فرانسه از امکانات نظام توان یم

 ت، به مقاما2013در نوامبر  4انيفرانسه پس از طوفان ها ،نیز راًیاشاره کرد. اخ یجی، ساموآ و ف3به والس و فوتونا 2طوفان اوان

 .کرده است یریکمك چشمگ نیپیلیف

به عنوان عضو  اين کشور، منحصر به خودش است. یدفاع از منافع مل یفرانسه فراتر از محدوده فور یتیو امن یخارج استیس

از معدود  یکي.فرانسه کند یدرک م یالملل نیب تیخود را در قبال امن یجهان تیسازمان ملل، مسئول تیامن یدائم شورا

 كيو ابتکار عمل مستقل در سراسر جهان را دارد.فرانسه به عنوان  یمکان تیموقع یابيارز يیجهان است که توانا یکشورها

 جهت یاریبس يیتوانا ،يیايو در يیهوا شرفتهیپ یبر بسترها یمبتن یشبکه جهان قياز طر ، يیو هوا يیايدر ،يیقدرت فضا

                                                           
این  ت.های آزاد برخوردار اس یق اقیانوسهای عم است که از توان عملیات در آب نیروی دریایی، یک (blue-water navy)های آبی دریایی آبنیروی . 1

گرچه تعاریف متعددی از چنین نیروی دریایی ارائه شده است، اما  د.گیر دریایی مورد استفاده قرار میی نظامی اصطالح بیشتر در انگلستان برای بیان توانای

 .طور کلی با توانایی کنترل بر مناطق وسیعی از دریا در ارتباط است به
2. Cyclone Evan 
3 Wallis and Futuna 
4 Haiyan 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کمك کند.  یالملل نیب تیامن هخود ب یسازد در کنار متحدان و شرکا  یموضوع فرانسه را قادر م نیو هم دارد قدرت اعمال

 ،یشناس انوسیاق، یآب طیاز مح قیدق لیو تحل هيبه لطف تجز دهايمستقل از خطرات و تهد یابيارز كي قيتنها از طر امر، نيا

اساس ما  نيا بر ،استجهان  یها نيجز بهترفرانسه در اين زمینه مستقل است که  یاطالعات یها تیاز قابل یو برخ یهواشناس

، )مواد مخدر یرقانونیو قاچاق غ افتهيسازمان  مي، جرايیايدر یدزد ،یالملل نیب سميترور حات،یسلقادر به مبارزه با گسترش ت

ه عنوان اقدامات فعال و مسئوالنه تحت نظارت سازمان ملل )ب قيمناطق را از طر نيخود در ا تعهد فرانسه.میسالح و ...( هست

 انوسیدر اق «آتاالنتا» يیايدر یمبارزه با دزد اتیخود )به عنوان مثال عمل يیاروپا ی، با شرکا( 1994-1993مثال کامبوج، 

( انجام 2004هند، دسامبر  انوسیدر اق ی)به عنوان مثال سونام ی( و در سطح مل2001با متحدان ناتو )افغانستان، از سال ،هند(

 .داده است
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 کیفیپاس-ایفرانسه در آس یالملل نیب تعهدات

، آفرين ثبات هایگسترش ابزارموجب کمك کرده و  ایتواند به کنترل تنش در آس یدر منطقه م کايآمر یحضور نظام تقويت

شود که فرانسه به عنوان عضو دائم  یموجب نم کايآمر ینيآفر . اما نقششوداختالفات  زیآم صلح تيرياز مد نانیجهت اطم

خود  یها تینسبت به مسئول ا،یآس یدر جنوب شرق یمودت و همکار معاهدهکننده  سازمان ملل متحد و امضا تیامن یشورا

در  یتر نقش فعال یفايبه ا ليکرده و ما تيحما «1آن آسه یا مجمع منطقه»اروپا در  هيتوجه باشد. فرانسه از نقش اتحاد یب

و  یجنوب با کره ژهيمنطقه به و یکشورهابا همه  زیکشور از روابط اعتمادآم نيمنطقه است. ا یتیامن یها سازمانبا  یهمکار

 ایکشور ما، ثبات آس یکند. برا یم تيسازمان ملل حما تیامن یدر شورا تيعضو یژاپن برا شنهادیو از پ بودهژاپن برخوردار 

، 2شکارآ است. فرانسه در کنار متحدان خود، در صورت بروز بحران یو اقتصاد كیپلماتيد یها تياز اولو یناوبر یو آزاد

 یمل تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید             مشارکت خواهد کرد. یو نظام یاسیسبه صورت مناسب به لحاظ 

(2013) 

 :، ماننددر ارتباط است كیفیپاس-ایآسمنطقه با  یتیو امن یاسیمعاهدات مختلف و تعهدات س قياز طر فرانسه

 ؛امضا شد 1951سپتامبر  8، که در «3سکویسان فرانس معاهده»معاهده صلح با ژاپن، معروف به   •

 در سازمان ملل متحد مشارکتو  یفرانسه عضو فرمانده امضا شد. 1953 یجوال 27که در  «بس کره آتش»نامه  توافق  •

 ؛است 4یآتش بس نظام ونیسیکم

 ديالبته با د،یبه امضا رس 1954سپتامبر  8که در  ،«5لیمان معاهده»معروف به  ا،یآس یدر جنوب شرق یجمع تیامن معاهده •

 یهمچنان به قوت خود باق معاهده، اما  منحل شد 1977در سال « 6تویس» يعنی معاهده نيا ینظام بخشچه  اگر ،اشاره کرد

 ؛است

فرانسه در و  منعقد شد 1976 هيفور 24در  ،«1یبال معاهده»، معروف به 7 ایآس یدر جنوب شرق یمعاهده مودت و همکار •

 .وستیبه آن پ 2007 هيژانو

                                                           
1 ASEAN Regional Forum 
2 open crisis 
3 San Francisco Treaty 
4 Military Armistice Commission (UNCMAC) 
5 Manila Treaty 
6 SEATO 
7 Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia 
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 كیفیپاس-ایآس یکشورها هیاروپا عل یسازمان ملل و شورا تیامن یکننده شورااقدامات محدود ريو سا ها مياز تحر فرانسه

 .کند یم حمايتاشخاص و افراد مرتبط با طالبان و القاعده  نیو همچن یشمال و کره نیشامل برمه، چ

گروه  ، NPT، CWC ،BWC ،MTCR ،NSGمانند )مختلف عدم اشاعه یها ميها و رژ عضو فعال سازمان كي فرانسه

 .به خود است كينزد يیایکشور آس ني، به همراه چند(3تیامناشاعه  ابتکار، و 2توافق واسنار ا،یاسترال

و  ینظام یها کمك یبه منظور هماهنگ لنديوزیو ن ایبا استرال 1992دسامبر  22است که در  4عضو توافق نامه فرانز فرانسه

)گروه  5کواداز  یبخش نیهمچن،آن.منعقد شد كیپاسف رهيدر جز یعیطب عيفجا ریثاتحت ت یکشورها یبرا یرنظامیغ

، منطقه پاسیفیكدر  یتیامن یها ( است، که تالشوزلندیو ن ایمتحده، استرال االتيجانبه شامل فرانسه، ا چهار دفاعی یهماهنگ

و  یبه صورت قو ها بتوانند اين دولت تا ،کند یگ منهماه یا رهيجز یها از دولت تيحما یرا برا يیايدر حوزه در ژهيبه و

 .کنند تيريرا مد التیجمله ش ازخود،  یعیمنابع طب داريپا

                                                                                                                                                                                           
1 Bali Treaty 
2 Wassenaar Arrangement 
3 Proliferation Security Initiative 
4 FRANZ Agreement 
5 Quadrilateral Defence Coordination Group involving France, the United States, Australia, and New Zealand ) QUAD( 
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 یها اتیاز عمل یاديخود در تعداد ز یالملل نیب یتیامن یها تیاز مسئول یسال گذشته، فرانسه به عنوان بخش ستیب یط در

 ، از جمله:مشارکت داشته است كیفیپاس-ایو حفظ صلح در آس ینظام

انتقال  نهادسپس  و 1سازمان ملل در کامبوج شبردیپ تيو مشارکت در مامور 1991در  سيپار یها کنفرانسشامل کامبوج ) •

 ؛(2در کامبوجسازمان ملل قدرت 

 ؛يیايدر یگذار  نیم هیها و مبارزه عل نفتکش از برنامه حفاظت از یانبیپشترای ب 1990-1991 یها فارس در سال جیخل •

 ؛1999-2000 یها سال نی، ب3یشرق موریت یالملل نیب یرویدر چارچوب ن ،یشرق موریت •

                                                           
1 UNITED NATIONS ADVANCE MISSION IN CAMBODIA (UNAMIC) 
2 United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) 
3 International Force East Timor (INTERFET) 
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 يیو هوا يیاي، با استفاده از امکانات در2004در دسامبر  یاز سونام دهيد بیآس يیقابل توجه به کشورها یها ارائه کمك •

 .مستقر در منطقه

 .بود «آن آسه» یاروپا و کشورها هيکه شامل اتحاد  ،1نظارت در آچه تياز مأمور ی، به عنوان بخش2005در سال  یاندونز •

 .سميمبارزه با ترور جهت کمك یناتو، برا یثبات به رهبر اتیاز عمل یبه عنوان بخش ،2001افغانستان از سال  •

در سال  «آتاالنتا» يیاروپا اتیاز عمل یبه عنوان بخش ،يیايدر یهند، آغاز طرح مبارزه با دزد انوسیعدن و اق جیدر خل •

2008. 

 

 فرانسه ینظام ریچشمگ حضور

برون  یها نیخود را  داشته و از منافع خود در سرزم تیاثبات حاکم يیتوانا ديبه منابع، با یدسترس یتنش برا نهیدر زم فرانسه»

 هیعل ديمقابله با تهد یبرا یقادر به نظارت، کنترل و در صورت لزوم اقدام نظام ديبا گر،يدفاع کند. به عبارت د اش یمرز

حضور قابل مالحظه و بازدارنده  ازمندید، نندار یدولتریغ تیماه ادي، که به احتمال زهاديتهد نيخود باشد. ا ارضی تیتمام

به سرعت قادر به اعمال  دي، فرانسه بااحتمال کمتری دارد، که یدولت داتيدر مورد تهدهمچنین است.  ینظام یروهاین

              .«خاص است یها تی( و حفظ قابلفرودگاه)بنادر و  یامر مستلزم حفظ نقاط ورود نيمناسب مداخله باشد.ا یابزارها

(2013) یمل تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید                                                                                                        

 2500از  شیکشور است. ب نيا یتیو امن یدفاع یازهایبر ن یمبتن كیفیپاس-ایفرانسه در آس یدائمریو غ یدائم ینظام حضور

 یاينزیدر پول برخی از نیروهای حاضرو  ديجد یایمسلح در کالدون یروهاین ك،یفیدر پاس یدفاع یرنظامیو غ یپرسنل نظام

 نيکنند. ا ینظارت م ايدولت در در تیما و فعال یاقتصاد یو بر مناطق انحصار کردهفرانسه محافظت  یها نیفرانسه، از سرزم

 یترابر یمایچهار هواپ ،يیايدر ینظارت یمایچهار هواپ ،یزن سه ناو گشت ،یدو ناوگان نظارت یریکارگ به قيکار از طر

انجام  ستيز طیو حفاظت از مح یرقانونیمبارزه با قاچاق غ یبرا ،یامداد یها تيمربوط به مامور کوپتریو شش هل یکیتاکت

 .دارند مشارکت يیا منطقه يیايمشترک در یها تیاز فعال یدر تعداد نیشود. آنها همچن یم

                                                           
 .است واقع شده سوماترااست که در نوک شمالی جزیره  اندونزیهای کشور  یکی از استان( Aceh) آچه .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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، یسرباز فرانسو 700عدن مستقر هستند. حدود  جیعرب و خل یايفارس، در جیهند از جمله خل انوسیما در اق یدائم یروهاین

توانند به سرعت از امارات  یرافائل م یجنگ یمایهواپ 6حدود در منطقه مستقر هستند.  یخارج ونيلژ مهین پیاز جمله ت

هفت فروند جنگنده  یبانیهستند با پشت ینفر از آنها دائم 1400که  یاضاف سرباز 1900 ،عالوه شوند. به عملیاتی یمتحده عرب

مستقر شده و بطور دائم از  یبوتیدر ج یبانیپشت یحمل و نقل و دو کشت یمایهواپ كي، ، هشت فروند بالگرد 2000 راژیم

فرانسه مانند ناوگان  يیايدر یروین یجنگ یها یدر کشت انورديدر 700طور متوسط  به نیهمچن آماده هستند. یاتیلحاظ عمل

ناو  یمورد یاتیگروه عمل اي( داريپا یآزاد اتی)عمل سميترور مبارزه با ايآتاالنتا(  اتی)عمل يیايدر یدر مبارزه با دزد ریدرگ

 یبرخ اي ،یبیترک یروهاین یو فرمانده یطراح یکشت كي یبه رهبر یخاک-آب یها هاز گرو یشارل دوگل، برخ مابریهواپ

 .کنند یهند خدمت م انوسیطور دائم در اق  هب ،ضد مین یها وهاز گر

شناخته شده  تیبه رسم يیایآس یدر تمام کشورها باًيدارد که تقر یاز هجده وابسته دفاع وستهیهم پ شبکه به كي فرانسه

 یدفاع یها نهیزم تمامدو جانبه در  یها یو توسعه همکار ینظام یمسئول همکار ،یبا کمك مشاوران دائم اين شبکهاست.

 ایکشور آس كيو  ستیکه در ب، شده لیتکم یداخل یتیامن تهوابس 30شامل  گريد یا توسط شبکههمچنین شبکه  ني. ااست

و  افتهي جرم سازمان سم،يمسئول مبارزه با ترور عمدتاً ،یعموم تیو کارشناسان امن سی، پل ها ژاندارم تيحضور دارند و با حما

 .هستند یرقانونیقاچاق غ

مسائل  نهیبه خصوص در زم یا منطقه یها یهمکار یها با انجمن ژهيفرانسه به صورت و شرفته،یپ يیايقدرت در كيعنوان  به

 جنوبی آرام انوسی( و هم در اق2هند انوسیاق هیو انجمن حاش 1هند انوسیاق يیايدر وميهند)سمپوز انوسیهم در اق،يیايدر

 .مشارکت دارد (4یآرام غرب انوسیاق يیايدر وميوزو سمپ 3یآرام و مرکز انوسیاق ی)مجمع حفاظت ساحل

، متحده االتيا پاسیفیك یسران دفاع ناری، سمیجنوب كیفیدفاع پاس رانيفرانسه در نشست وز ،یو نظام یاسیسطح س در

 در فرانسه .کند یشرکت م پاسیفیك-آسیا یاطالعات یو کنفرانس ساالنه روسا یجنوب پاسیفیك یسران دفاع ناریسم

 یاختالفات و اجرا زیآم فصل مسالمتو و حل یهمکار یمختلف برا یها زمیمکان جادي، از اگوناگون مذکور یها مجموعه

 .کند یم تيساز حمااقدامات اعتماد

                                                           
1 Indian Ocean Naval Symposium 
2 Indian Ocean Rim Association 
3 Central and South Pacific Coast Guard Forum 
4 Western Pacific Naval Symposium 
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، اعالم کرد فرانسه در نظر دارد 2013 در ژوئن سال 1ال-یشانگر یها وگو گفتمجمع  انيدر جر دفاع ريوز ان،يدرلو ويا ژان

 یها یهمکار»نامه  به توافق ایآس یدر جنوب شرق يیايدر یتیامن یها تیو شرکت در فعال يیايدر یمبارزه با دزد یبرا

 .ونددیبپ« 2ایدر آس ها یکشت هیو سرقت مسلحانه عل يیايدر یزدمبارزه با د یبرا یا منطقه

 

 و قابل اعتماد ایپو یدفاع کیشر کی: فرانسه

که با توسعه روابط خاص با هند  کند، یم یآنجا بازدر  یهند، فرانسه نقش مهم انوسیدر اق هيقدرت همسا كيعنوان  به»

منافع  یدر مناطق دارا یهمکارامکان ، به امضا رسید 1998در سال  که كيمشارکت استراتژنامه  توافق. شده است تيتقو

 تواند یکه م است، امریسازمان ملل  تیمنا یاصالحات در شوراحامی کند. فرانسه  یم را فراهم هر دو کشور یبرا عمده

 كيخود را به عنوان  یها تیفرانسه مسئول ك،یفیمنطقه پاس در]...[ فراهم کند از جمله هند ديدائم جد یاعضا یبرا یگاهيجا

                                                           
1 Shangri-La Dialogue forum 
2 ReCAAP agreement 
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نامه  توافق ایبا استرال 2012کشور در سال  نيا .است انجام داده به طور کامل با حضور در منطقه ،يیايو در یاسیقدرت س

و  یالملل نیاز موضوعات عمده ب یاریمنافع دو کشور در مورد بس ندهيفزا يیامضا کرد که نشانگر همگرا كياستراتژ یهمکار

حضور فرانسه در  یعالقه مجدد براکه  کند، یم دیتأک نیهمچنامر  نيا .هند است انوسیو اق اقیانوس آرامنسبت به  یا منطقه

که منابع  ،یعیدر صورت بروز فاجعه طب ژهيبه و ،شود ستهينگر یعامل ثبات و منبع کمك فور كيبه عنوان  منطقه یکشورها

 تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید   «.باشد دیمف تواند یآن در منطقه م یبرون مرز یها نیموجود فرانسه در سرزم

 (2013)یمل

، که کرده جاديا بزرگ منطقه یکشورها یبا تمام یدفاع یهمکار یها نامه بر توافق یمبتنرا  مستحکمی یها مشارکت فرانسه

 گونه ني. ایحاتیتسل یو همکار ینظام یهمکار ،یو نظام یاسیس یوگو عموماً بر اساس سه ستون بنا شده است: گفت

 ،یجنوب کره ن،یکامبوج، چ ا،ی، با افغانستان، استرالمتفاوتی است وحسط دارای مختلف یها که در مورد کشور ها نامه توافق

تواند تا مغولستان  یم یمنعقد شده و به زود تناميو لند،يسنگاپور، تا ن،یپیلیپاکستان، ف وزلند،ین ،یژاپن، مالز ،یهند، اندونز

پروازانه برقرار کرده است. فرانسه  و بلند كينزد اریو سنگاپور روابط بس یمناطق با هند، مالز نيدر تمام ا فرانسه.ابديگسترش 

سطح  یها وگو گفت محور ، که حولکرده جاديرا با هند ا یبزرگ كياستراتژهمکاری ها و منافع مشترک،  براساس ارزش

 زمینی ، و«2گارودا» يی، هوا«1وارونا» يیايدر یروینساالنه  ینظام یمانورهاشامل ) كينزد ینظام ژهيو یهمکار كيباال، 

 .شده است یده سازمان یحاتیتسل نهیدر زم يیاستثنا یو همکار («3یشاکت»

آن را  ،و قابل اعتماد با سنگاپور بوده است که قصد دارد با گذشت زمان كينزد یهمکار یدارا یاديز یها سال یبرا فرانسه

 يیهوا یرویو آموزش ن یدفاع یو فناور قاتیتحق نهیدو جانبه در زم یها یهمکار تيکه تقوچنانکند،  داريو پا تيتقو

که بازتاب  یدفاع یها یو همکار كينزد یاسیس یها وگو گفت قياز طر یمالز راً،یاخ .بیانگر آن استسنگاپور در فرانسه 

شده  ليکشور تبد نيا یاصل كيمشاهده کرد، به شر یمالز يیايدرريز یروین لیتشک یدر کمك فرانسه برا توان یآن را م

 .است

مربوط به  یا و منطقه یالملل نیاز موضوعات ب یاديمنافع در تعداد ز ندهيفزا يیبر همگرا هیفرانسه با تک ،یجنوب كیفیپاس در

« 4جنوب صلیب »دوساالنه  ینظام مانورهایبرقرار کرده است. فرانسه  ایبا استرال یمیهند، رابطه مستق انوسیآرام و اق انوسیاق

                                                           
1 Varuna 
2 Garuda 
3 Shakti 
4 Croix du Sud 
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 نيکند. ا یانگلستان و ژاپن برگزار م 1ناتو نو، تونگا، و نهیپاپوا گ لند،يوزیمتحده،ن االتيکانادا،اا،یاسترال يعنی خود یرا با شرکا

بشردوستانه و  یها کمك یها تیظرف نیمسلح و همچن یروهاین نیب یهمکار تیقابل تيطور خاص به دنبال تقو هب ها شيرزما

 كیفیپاس-ایآس گريبه پنج کشور د 2014است در سال  ممکن ناتيتمر ني)در زمان بحران( هستند. ا اتباع کشور هیتخل

 .باشد افتهي شيافزا

 ،همکار متمرکز است یبا کشورها یآموزش یبر اشتراک تخصص، مشاوره و مهارتها یدفاع یها یهمکار یساختار مؤلفه

وزارت امور خارجه و با مشورت وزارت  قياز طر یهمکار نيدفاع از خود کمك کند.ا هایساختارايجاد تا بتواند به آنها در 

 در ست؛یدر زمان بحران ن یریکارگ به یبرا و صرفاً بودهمدت  یطوالن یهمکار نيا نی، همچنشود میو اجرا  یطراح،دفاع

آموزش و مشاوره در درجه اول شامل آموزش افسران  بحران تمرکز دارد. حلروند  اياز بحران  یریشگیپ یعوض آن، بر رو

 جام(،اناند دهيدر فرانسه آموزش د 2013در سال  يیایآس یفرانسه)صد افسر از کشورها یدر موسسات نظام یخارج

 .از مراکز آموزش حفظ صلح است یبانیو پشت یمسلح محل یروهاین یبرا یتخصص یها تيمأمور

 اي یاتیگروه عمل كيگاه   به  و اعزام گاه 3یتیو تاه 2ما مستقر در نومئا یکه توسط ناوگان نظارت یبندر یها بر تماس عالوه

 نیما همچن ی، همکارخاص( انجام شده است یها تي، مامور 4)گروه ژاندارک جیخل ايفرانسه  یاصل نیاز سرزم یخاک-یآب

 ی، نگهبان آزاد6کبرا گلد ك،یفیمشارکت پاس ،5كیفیپاس هیحاش شي)رزما یا منطقه یاصل یها شيکمك به رزما قياز طر

 یها کمك،يیايدر یفضاها تیمربوط به امن یا منطقه  یها و...( و برنامه 10، تاکافوال9کوروکورو ،8یجنوب پوی، کات7یاولچ

نشان  ما یو شرکا نيمتحد توسط بحران[]در زمان افتهياتباع سازمان  هیو تخل یعیطب یايبال انیقربان کمك به، ارائه بشردوستانه

انجام  پاسیفیك-ایآس یبا کشورها یفرانسه حدود پنجاه تماس بندر يیايدر یروین یها ی، کشت2013داده شده است. در سال 

 .اند داده

                                                           
1 Vanuatu 

2
 .در اقیانوس آرام است کالدونیای جدیدپایتخت ( Nouméa)نومئا  

 
3 Tahiti 
4 Jeanne d’Arc Group 
5 RIMPAC 
6 Cobra Gold 
7 Ulchi Freedom Guardian 
8 Southern Katipo 
9 Kurukuru 
10 Takafula 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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و  یدفاع یها نهیجانبه در زمچند یوگو گفت یها در چارچوب -اروپا هياتحاد قياز طر -میمستق ریطور غ ، فرانسه بهسرانجام

فرانسه  آغاز شده است. 1994 یآن از جوال یتیو امن یکه اقدامات دفاع کند، یشرکت م «آن آسه ای مجمع منطقه»در  ،یتیامن

و  یمقامات ارشد دفاع 2002که از سال  یمجمع کند، یال شرکت م-یرشانگ یگوو طور منظم در مجمع گفت هب نیهمچن

 .را گرد هم آورده است كیفیپاس-ایآس یتیامن

 

 و خالق ریپذ تیقابل اعتماد، مسئول تسلیحاتی کیشر کی

کمك  تنامي، سنگاپور و وی، مالزی، از جمله اندونزدر منطقه های مختلفکشور تیبه امن یدفاع یهمکار قيطر ازفرانسه »

 یها شبکه تيو تقو كياستراتژ یها ، توسعه مشارکتحضور فعال قيخود را از طر یاسیمشارکت س ،کشور نيکند. ا یم

 اين قاره سوم در گاهيجا یو دارا ایآس یشرق  ما در جنوب شرویپ یتجار كي.با سنگاپور، شرنمايد یم تيخود تقو یهمکار

                                                           «گرفته است.انجام  یتیو امن یدفاع نهیدر زم كينزد اریبس یمنظم و همکار یاسیس یوگوها و ژاپن(، گفت نی)پس از چ

 (2013) یمل تیدفاع و امن نهیفرانسه در زمکتاب سفید 
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توان اين  میبرخوردار است، چنانکه  یکامل و مستقل یکشور از منابع نظام نياقتصاد بزرگ جهان است. ا نیپنجم فرانسه

، ها يیايردري، زجنگنده یماهایها، هواپ ماهواره ،یا هسته یبازدارندگ یها تیمستقل قابل دیو تول یطراح ظرفیت را در

و  نیفرام یها ستمیس یکمك به کاربردها زاتیتجه هیها از همه نوع و کل موشك ،یجنگ هینقل لي، وساها ، تانكها یکشت

بر منابع  یو مبتن بوده رینظ یدر اروپا ب تیظرف ني. اکردمشاهده  1يیو شناسا یاطالعات، جاسوس انه،يکنترل، ارتباطات، را

و  ینظامریو غ یظامو توسعه ن قاتیتحق یبرا یداخل یها نهيهزصرف قابل توجه و  یقدرتمند و خالق، بودجه دفاع یصنعت

 .به رده ششم جهان و دوم در اروپا است یحوزه نظام فرانسه در گاهيرشد جا

کند،  یکمك م يیایآس یکشورها یدفاع یها تیظرف جادياست و به ا یحاتیصادرکننده بزرگ تسل نیچهارم فرانسه

 2008 یها درصد در طول سال 28) شوند یفرانسه را شامل م یدفاع زاتیاز فروش تجه یا ندهيکه اکنون سهم فزاکشورهای 

عبارتند از  نهیزم نيدر ا یهمکار یبرا نسهفرا یاصل ی(. شرکا2002-1998 یها سال یدرصد ط 12 مقايسه با، در 2012تا 

حال، فرانسه همچنان روابط خود  ني(؛ با ایدفاع یو فناور قاتیبزرگ فرانسه در تحق كيشر نیو سنگاپور )دوم یهند، مالز

 .را حفظ کرده است كیفیپاس-ایآس یکشورها شتریبا ب

و انتقال  یصنعت یها یکشور در همکار نيبراساس تجربه و صراحت اتوان  میرا فرانسه  یحاتیتسل یکالن همکار استیس

 توصیف کرد. یتدارکات یبانیمدت و پشت یطوالن یها ارائه آموزش، و تخصص یفناور

 یها از مشارکت یمند بهره یقابل توجه برا یفرانسه، ابزار یو فن یصنعت یو همکار یدفاع زاتیصادرات تجه استیس

فروش  زات،ینوع تجه نيخاص بودن ا لیبه توسعه آن است. به دل ليفرانسه ما از اين روبوده،  یو روابط جهان كياستراتژ

و  یاسیکشور براساس مالحظات س ني. استین یجارت اي یصرفاً فن یمیبه کشور ثالث هرگز تصم یفرانسو حاتیتسل

 تيحما ت،یبر اصول شفاف یمبتن نیفرانسه همچن یصادرات استیست. سشرکا نیاز اعتماد ب یشود و نماد یاداره م كياستراتژ

 .است یالملل نیاز حقوق بشر، ثبات و اخالق ب
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