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 گرداند. می  رفی (  در دو جهان) را  عالم  و دانشمندان  ایمان  اهل  خداوند مقا 
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نـد كـریم در قـرآن مجیـد، ابـال       اندوزی در اسال  تا آن پایه اس  كه خداو ارزش و جایااه علم و دان 

 رسال  رسول خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ آغاز نمود.

هدای  بشر، تکامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو كسب معرفـ  و تحیـیل علـم و    

دان  اس ، علمی كه به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود خود را 

 یابد. می در آن

های مهم هر دانشااه در كنار تعلیم و تربیـ ، نشـر كتـب و آ ـار علمـی اسـ .        یکی از مسئولی 

شـد  منظور مشارك  فعال در بالندگی و رُ نیز به )ع(معاون  پووه  و فناوری دانشااه جام  اما  حسی 

رسال  خطیر خود  های مأموریتی و ایفای یابی به مرجعی  علمی در حوزه فرهنای و علمی جامعه، دس 

های علمی، افتخار و تـالش دارد تـا زمینـه و بسـتر الز  را جهـ  تشـوی         در تولید دان  و انتشار یافته

 پووهشاران و اساتید محتر  در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

هـای انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و      امید اس  در سایه الطاف بیکران الهـی و بـا گسـترش فعالیـ     

 ای  رسال  خطیر تحق  یابد. ،)ع(ارات دانشااه جام  اما  حسی انتش

و شهدای گرآنقـدر انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس درود       )ره(در پایان بر روح تابنا، اما  راحل

فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچه بیشتر مقا  معظم رهبری و خدمتازاران اسال  و كشور، از اساتید،  می

 و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایند.فرهیختاان و اهل نقد 

 

 و علیه التکالن  التوفیق  اهلل  و من 

 و فناوري  پژوهش  معاونت 

  )ع( حسین امام  جامع دانشگاه 

 )پنج(
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 محمدرضا هدایتی؛ گفتار پیش

رسـد.  ( به حداقل چهار قرن قبـل از مـیالد مـی   راهبرد) استراتوی مفهو پیشینة تاریخی 

برد. مطالعـات  كار میگری بهجامعه آن روزی ای  واژه را فقط در امور فرماندهی و نظامی

ایـ     (7182 -7897 كالزویـتس:  دوران قبل از) ن نوزدهمتا قرحتی  دهد كهنشان می

شـد و تمركـز آن بـر رهبـری امـور در       ها تعریف مـی  عنوان هنر ژنرال به مفهو  همچنان

اسـتراتوی( بـا جنـگ و    ) مفهو  راهبردنیز اوایل قرن بیستم  درصحنه جنگ قرار داش . 

اسـتراتوی  "ل جـان گارنـ   قـو قدرت نظامی رابطه تنااتنای داشته اس . تا ای  دوران به

رتبه طرح كلی هـدای  جنـگ را پایـه     عالی یعنی فعالی  نظامی صرف كه در آن افسران

 مثابـه  برداشـ  عمـومی بـا تعریـف كالوزویـتس آلمـانی از اسـتراتوی بـه         ای ".ریزند می

. بـا  "شـود  هدف جنگ تقوی  می راه دستیابی به ای در عنوان وسیله به، كارگیری نبرد به"

ادبیات نظـری مفـاهیم محـدود شـده در یـک بُعـد       ، تحوالت فراوان قرن بیستم توجه به

قدرت هم توسعه پیدا كرد كه ای  امر شامل تغییـر و تحـول جـدی در معنـی و مفهـو       

یقی  استراتوی بـا  بهچنی  بیان نمود كه گارن  استراتوی هم گردید. در ای  دوران جان 

ایشـان   «.شـود  ما به ای  پدیده محدود نمیا، دارد سروكارجنگ و هدای  حمالت نظامی 

سازگار كردن عمـل وسـایل تحـ     " مولتکه آلمانی استراتوی را فون دهد: چنی  ادامه می

لیـدل هـارت نیـز    ، توصیف كرد "اختیار یک ژنرال در جه  دستیابی به هدف مورد نظر

ـ    » تعریف مشابهی ارائه كرد و رای تحقـ   استراتوی را هنر توزی  و اعمـال ابـزار نظـامی ب

خواند. مزی  هر دو تعریف ای  اس  كـه اسـتراتوی را از مفهـو  قـالبی     « اهداف سیاسی

توانـد هماننـد    خارج كرده و نشان دادند كـه قـدرت نظـامی مـی    ، یعنی جنگ، سنتی آن

 در زمان صلح نیز مثمر  مر باشد.، دوران جنگ

هـای   م و تعریـف مفاهی تنها نهای  های هسته توسعة سالح مدعی شد كهلیدل هارت 

آورده اسـ .   معنـایی در  صـورت بـی  بلکه آنها را بـه ، قدیمی از استراتوی را منسوخ كرده

 )یازده(



 

 

با جنون و حماق  برابر اس . بـا توجـه بـه    ، عنوان یک هدف جنگ با آرمان پیروزی و به

بلکـه  ، های استراتوی نه برپایی جنـگ  تری  وظیفة دكتری  عمده، های جدید قدرت سالح

سـوزی ناشـی از جناـی بـا      تری از یـک همـه   بار كم ی اس  كه نتایج مییب های خل  راه

هـای صـرفان نظـامی از     ای داشـته باشـد. بنـابرای  امـروز تعریـف      هسـته  -های گرما سالح

ها قـادر بـه القـای خیوصـیات و یـا وسـع         زیرا ای  تعریف، استراتوی عمالن وجود ندارد

ویـوه كـه    بـه ، نبودنـد ، پوشـاند  ا مـی قلمرو موضوعی كه طیف وسیعی از جنگ تا صـلح ر 

اسـتراتوی  ، گری. با ای  وجود دارد كه با نظامی سروكارمردی  قدر با دول  استراتوی همان

صلح اس  تا جنگ. ای  حقیق  مقبولی  تما  دارد كه اگر صـلح شکسـ    دربارة  بیشتر

ران بـه بعـد   از ای  دو طور جدی مورد تعم  قرار گیرد. باید مسئلة بقا در جنگ به، خورد

ریمون آرون ارتبـاط بـی  سیاسـ  و    مفهو  استراتوی وارد حوزه سیاس  شده و به قول 

و یـا در هـر   ، مطالعـات اسـتراتویک در هـر قرنـی    "شـد كـه    چنی مطالعات استراتویک 

 «.گیرد كه از وقای  روز ناشی شده اس  از مسائلی الها  می، ای از تاریخ لحظه

معناسـ . امـروز    تویک بدون داشت  دان  سیاسی بـی تحلیل استرا"او ادامه داد كه

المللی دارنـد كـه    هم بافته و ناگشودنی با سیاس  بی  تفکرات استراتویک چنان رابطه به

در قـرن بیسـتم    و خطرنا، خواهد بود.كننده  هر اقدامی در جه  جدا كردن آنها گمراه

ـ  ، مفهو  استراتوی به طور گسـترده وارد حـوزه اقتیـاد شـد       واژه وارد حـوزه  سـپس ای

های قدرت اس . در ایـ  برهـه از زمـان    مدیری  شد كه به معنای ورود به تمامی مؤلفه

 آید: وجود می استراتوی از رابطه ای  سه عنیر بهاندیشمندان مرتبط گفتند كه 

 هدف؛ -

 ابزار؛ -

 روش. -

، استراتوی موجب تمركـز بخشـی بـه هـدف     كه توان گف  میبا دیدگاه امروزی لذا 

اقتضـائات و  ) ا ربخشی متناسب با امکانـات و منـاب    های سازمان در جه  و تالش مسیر

 )دوازده(



 

 

معتقدنـد كـه ماهیـ  اسـتراتوی تشـخی       طرفـداران ایـ  رویکـرد     شود. مقدورات( می

های اصلی و تمركـز منـاب  در جهـ  تحقـ  منـاف  نهفتـه در آنهاسـ . فلسـفه          فرص 

هسـتند. بـدون   « هـا  فرصـ  »، دهد كـه درونمایـه اصـلی اسـتراتوی     استراتوی نشان می

نکتـه مهـم    در كـار نخواهـد بـود.   ، های استراتویک مناف  استراتویک دستیابی به فرص 

بعدی كه در ای  دوران به حوزه مطالعات استراتویک وارد شد ای  بود كه ای  مفهـو  در  

به عبارت دیار ، سطوح مختلف كشوری تا یک سازمان متعارف در كشور را شامل گردید

اسـتراتوی امنیـ  ملـی آن كشـور نامیدنـد و در      ، تری  سطح استراتوی یک كشور راباال

-حقیق  باالتری  سند امنی  ملی هر كشور در قالب سند استراتوی امنیتی تـدوی  مـی  

ها( اهداف كالن را نیز جزئـی   ویوه امریکایی به) امروز اغلب كشورهای غربیشود. بنابرای  

اسـتراتوی  »باالتری  اسناد امنی  ملـی خـود را در قالـب    از استراتوی دانسته و در نتیجه

های قـدرت   نمایند كه در ای  صورت مؤلفه سیاس  و سایر مؤلفه تدوی  می« امنی  ملی

گیـرد. بـدیهی اسـ  كـه در ایـ  حالـ         تـاب  اسـتراتوی قـرار مـی    ، همچون اقتیاد هم

هـای نظـامی هـر     دكتـری   طور نمونه گیرد. به ها قرار می ها نیز در تاب  استراتوی دكتری 

 گیرد.   های نظامی همان كشور قرار می كشور در تاب  استراتوی

اولی  بـار  ، «راهبرد ملی»نا به امریکا راهبرد بنیادی  و اصلی در كشورطور نمونه به 

بـه رهبـری شـوروی    ) دو  و ظهـور بلـو، شـرق      پس از جنگ جهـانی 7381در سال 

شـکل  « شورای امنی  ملی امریکا»تدوی  و پیشبرد آنریزی گردید كه برای  پایه، ساب (

امریکـا   مبتنی بر تثبی  و تحکیم رهبـری ، ملی امریکاروح حاكم بر راهبرد امنی  گرف .

داری حاكم بر ای  كشور  بر جامعة جهانی اس . عالئ  دول  مردان امریکا و نظا  سرمایه

بلکـه  ، ن و تحلیلی نیسـ  برای حاكمی  بر جهان و رهبری جامعة جهانی موضوعی پنها

های رسمی  ها و مقا  پوشی از سوی استراتویس  گونه پرده صراح  و بدون هیچای  امر به

ها هـر چهـار سـال     حدود سه دهه اس  كه امریکاییلذا  گردد. امریکا مطرح می طراز اول

كننـد. عمومـان بعـد از یـک سـال اول هـر دوره        ( منتشر میN.S.S) یک سند امنی  ملی

 )سیزده(



 

 

اهـداف و  ، ها شود. در ای  سندها اوالن سیاس  ای  سند مهم منتشر می، س  جمهوریریا

گویند كه در عیر موجود با چـه تهدیـداتی    شود. دو  می اعالن می، «اعالمی»راهبردهای

 های كالن مقابله با آن كدا  اسـ .  مواجه هستند. ابزار مورد استفاده در تهدیدات و روش

اما نـه بـا نظـم و    ، های غربی نیز مانند فرانسه همی  روال رابا همی  رویکرد دیار كشور

كتـاب سـفید دفـاع و امنیـ      "اند. ایشان در قالـب دنبال نموده، هاترتیب زمانی امریکایی

،  7310،  7323 هایدر سالرا راهبردی دفاع و امنی  ملی فرانسه  سند، "فرانسه ملی

یـک  عنـوان   به كه انددادهارائه  دخوجمهور  سایؤسوی ر از  0279و ،  0228،  7338

 انو محققـ  انپووهشـار  كنـد.  راهبردهای كالن ای  كشور را معرفی مـی ، سند باالدستی

و رسـتم   عظیمـی  اهللگرامـی آقـای روح   انگرانقدر در حوزه مطالعات اسـتراتویک بـرادر  

ر فرانسه بر آن شدند تا بـا انتشـا   " 0279كتاب سفید "با قبول زحم  ترجمهبهادریان، 

ای  سند هم از اهداف حداقل اعالمی و اعالنی حاكمان غربی كه عمومان در قبـال انقـالب   

مطل  شویم و هـم از طرفـی دیاـر بـا     ، اندكبیر اسالمی موض  خیوم  را به خود گرفته

ای ایـ  حـوزه كمـک شـایانی     ای  نی  ای  كار مهم صورت گرف  كه به ادبیات ترجمـه 

اندشـمندان و پووهشـاران مـرتبط بـا حـوزه مطالعـات       نموده باشـند. امیـدواریم دیاـر    

استراتویک هم در ای  موارد قلـم بزننـد تـا راهبردهـای كـالن نظـا  مقـدس جمهـوری         

اسالمی ایران و انقالب اسالمی وارد ادبیات ای  حوزه گـردد و از طرفـی آ ـار مـورد نیـاز      

هـا و راهبردهـای   ا نیـ  پووهان بای را نیز به زبان فارسی برگردانند تا عمو  دان ترجمه

تری از جبهه مقابل انقالب تر آشنا شده و در نتیجه شناخ  دقی كشورهای غربی راح 

 تعالیشاءاهللاسالمی داشته باشیم. ان

 

 محمدرضا هدایتی 

 استادیار گروه علمی مطالعات راهبردي 

 دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

 

 )چهارده(



 

 

 

 

 فرانسه فرانسوا اوالند رئیس جمهور ؛گفتار پیش

بالفاصـله بعـد از   ، های راهبردی جدیـد بـود   شرایط جهانی نیازمند دستورالعمل ازآنجاكه

ة تهی منظور بهدستور تشکیل كمیسیونی ، فرانسه جمهور رئیس عنوان به جانب ای انتخاب 

جدیدی در باب دفاع و امنی  ملی را صادر نمود . آیـا كسـی در میـان مـا      7سفید كتاب

نباشد؟ اروپا به سم  یک ائتالف  0228یر محسوس شرایط از سال هس  كه متوجه تغی

هـای شـدید بـر     اعمـال بازرسـی  ، ای  حركـ  ة اما هزین، اس  درحرك اقتیادی و مالی 

 متحده ایاالتاس .  شده تعیی اروپا ة مخارج عمومی اس  كه توسط اعضای اصلی اتحادی

باشـد و درصـدد بـازناری     یخود مـ ة های نظامی یک ده در حال پایان دادن به درگیری

 –نوظهور  های قدرتبرگرداندن مناف  ملی به حال  اولیه اس .  ، باهدفخود های اولوی 

شـروع بـه برقـراری    ، خـود  هـای  خواستهبه حداقل  دهی پاسخ منظور به –مخیوصان چی  

 در انایـز  حزنكه شاهد حوادث  طور ، همان؛ و باالخره اینکهاند خودكردهتوازن در اقتیاد 

كـه   ای ، مرحلـه جدیدی از دوران خود شده اس ة جهان عرب وارد مرحل، سوریه هستیم

تهدیـداتی كـه مـا در سـال     حال،  درعی اس .  شده تلفی  در آن امید و ریسک با یکدیار

ــودیم  0228 ، ای اشــاعه تســلیحات هســته، حمــالت ســایبری، تروریســم -شــاهد آن ب

بـرای واكـن  و   رو،  ازایـ  ر شـده اسـ .   نیـز شـدیدت   –و غیـره  ، واگیـردار  هـای  بیماری

گسـترش   ازپـی   بی المللی  های بی  الز  اس  كه همکاری، به ای  تهدیدات دهی پاسخ

 یابد.

چنی  نیس  كه فرانسه آمادگی چنـی  شـرایطی را نداشـته باشـد. تـاریخ فرانسـه       

 ،زبـان ، اهـداف ، اقتیـاد واسـطة   بـه اس .فرانسـه   تنیـده  درهـم همواره بـا تـاریخ جهـان    

، نظامی و دیپلماتیک و جایااه ای  كشور در شورای امنیـ  سـازمان ملـل    های توانمندی

 
 عنوان طرحی مفهومی و نقشه راه قبل از ارائه به مجلس گزارش رسمی دول  به .7

 )پانزده(



 

 

المللـی درگیـر اسـ . فرانسـه بـا       بـی  درصـحنة   ، كامالنخود های ارزشمطاب  با مناف  و 

قابلیـ    حـال  درعـی  امـا  ، شركای اروپایی و متحدان خود تفاهم و همکاری نزدیک دارد

 كند. فظ میخود برای اقدامات مستقل را ح

در مـورد مسـائل دفـاعی و     ة كتاب سـفید بنده از كمیسیون تشکیل یافته برای تهی

ها و راهکارهـا كمـال تشـکر و قـدردانی را      گزینهة در ارائ ها آنامنی  ملی باب  همکاری 

ــار ــی  ب ــرای اول ــس ، دار . ب ــدگان مجل ــ  كمیســیون نماین ــ  و ، در ای ــدگان دول نماین

یک نماینده از آلمان و یک  -نماینده از كشورهای اروپایی دو ازجملهكارشناسان مستقل 

اند. چنی  شـرایط بـاز و آزادی بسـیار معنـادار و      گرد هم جم  شده -نماینده از بریتانیا 

 مهم اس .

، كنــد: محافظــ  ســه اولویــ  راهبــرد دفــاعی مــا را مشــخ  مــیكتــاب ســفید، 

هسـتند.   ناپـذیر  تفکیکكنند و  می ها یکدیار را تقوی  و مداخله. ای  اولوی ، بازدارندگی

ما باید حمای  از شهروندان فرانسوی را در مقابل تهدیدات سـایبری و همچنـی  حفـظ    

شـدن در   قـد   پـی  ای فرانسه و صراحتان ا بات ح  فرانسـه در   اعتبار بازدارندگی هسته

. هـدف  كند را تضمی  كنیم الملل دفاع می بی ة كه از مناف  فرانسه و جامع هایی عملیات

الحـاق   منظـور  بـه ما تضمی  امنی  فرانسه از طری  بسیج تمامی نیروها در سـطح ملـی   

 باشد. می مؤ رتر در راستای ایجاد یک سیاس  دفاعی اروپایی  به یک چارچوب كلی ها آن

ای كـه در   با توجـه بـه محـدودی  بودجـه    ، دفاعی ما های توانمندیتکامل تدریجی 

اسـ .   قرارگرفتـه و مالحظـه   موردتوجـه  كتاب سفیددر ، حال حاضر با آن روبرو هستیم

توانایی استقرار نظامی سـری  بـا   ، هدف مشخیی را برای حفظ خودمختاری كتاب سفید

باید بتوانند  ها آنكند.  و تجهیز شده و آگاه دنبال میدیده،  آموزش كامالننیروهای  بر تکیه

ا رگذاری ، و متحدان ما وجود داردمناف  ما و شركا  علیهدر مناطقی كه بیشتری  تهدید 

 -خـود را   هـای  مسئولی سازند تا وظایف و  فرانسه را قادر می ها آنقاطعی داشته باشند. 

 به نحو شایسته به اجرا درآورد. –كه در كشور مالی به اجرا گذاشته شد  گونه همان

 )شانزده(



 

 

ة بـر عهـد   –تـا حـدی    –كشـور فرانسـه نیسـ . بلکـه     ة فقط وظیفـ  مأموری ای  

ایـ   ، 0228باشد. در سـال   ای كه مناف  مشتركی دارند نیز می های محلی و منطقه  دول

درزمینـة  ی كـه  كتاب سـفید در رو،  ازای دیدگاه منجر به تنظیم راهکار امنی  ملی شد. 

ای  ، دفاعی فرانسه ترسیم گشته اس . امروزة آیندة طرح اولی، دفاعی و امنی  ملی اس 

تمـا   ، خود اس ة های بالقو ر فرانسه درصدد اجرای قابلی كند كه اگ ایجاب می مأموری 

، سیاسـتمداران ، هـا  ژاندارمری، پلیس، نیروهای اطالعاتی، نیروهای نظامی ازجملهها  گروه

، همچنی  شهروندان معمولی متعهد به اجـرای آن باشـند  ، عمومی های ارگانداوطلبان و 

 تیم.ما فعاالنه مسئول امنی  ملی فرانسه هسة هم چراكه

 

 فرانسوا اوالند 

 رئیس جمهور فرانسه 

 )هفده(



 

 



 

 

 

 مقدمه: چارچوب كتاب سفید

 داده رخگذرد. حـوادث مهمـی    اس  می انتشاریافتهی كه كتاب سفیدپنج سال از آخری  

، بـود  شـده  اشـاره بـه آن   0228سـال   كتاب سفیداس  و مفاد راهبردی متغیری كه در 

احتیاج به ارزیابی ای  ،   دفاعی و ملی خودمحرز گردیده اس . فرانسه برای راهبرد امنی

فرانسـه بایـد ضـم  حیـول     ، در حال تغییـر اسـ    سرع  بهمفاهیم دارد. در جهانی كه 

 انـداز  چشـم  یـک تضمی  كند كه ای  واكـن  بخشـی از   ، اطمینان از واكن  سری  خود

ریبـان  و تق، اسـ   كتاب سفید، بلندمـدت چارچوب زمانی ای  ، باشد. بنابرای  راهبردی می

، سال به طول خواهد انجامید. هـدف راهبـرد دفـاعی و امنیـ  ملـی تعیـی  اصـول        72

 بلندمـدت برای تضمی  امنیـ  فرانسـه در    موردنیازچارچوب اقدامات و مناب  ، ها اولوی 

منظم هـر پـنج سـال     طور بلندمدت، به انداز چشمباشد. ای  راهبرد ضم  نشان دادن  می

 واهد گرف .مورد بازبینی قرار خ بار یک

پیشی  شده كـه   كتاب سفیدبحران مالی جهانی منجر به ایجاد شکاف در مفادی از 

ة اسـ . جنبـ   خـودكرده بسیاری از كشورها را وادار به اصـالح تـدابیر امنیتـی و دفـاعی     

كسـری   كـه  درصـورتی اسـ :   قرارگرفتـه  تأكیداقتیادی امنی  ملی در ای  شکاف مورد 

استقالل آن كشور مورد تهدیـد  ، لبکاران خود وابسته كندكشوری را به ط، عمومیة بودج

 تنهـا  نـه دفـاعی و امنیتـی   درزمینـة  عمومی ة واق  خواهد شد. تیمیمات مربوط به هزین

بلکه ، مربوط به تهدیداتی اس  كه نیروهای فرانسه مجبور به واكن  در برابر آن هستند

. میـان ایـ  دو   برداردند در ك همچنی  خطراتی كه استقالل اقتیادی كشور را تهدید می

تدابیر دفاعی و امنیتی ما با قوا  و  ، چراكهاولوی  باید تعادل و توازن مناسبی برقرار شود

بلندمـدت،  توانـد تضـمی  كنـد كـه در      و ای  تعادل و توازن می،  بات مالی سازگار اس 

اهبـردی  المللی و گسترش شـرایط ر  بی  های مسئولی سیستم دفاعی و امنی  ملی ما با 

 ما سازگار اس .

 )نوزده(



 

 

بر شركا و متحدان اصـلی فرانسـه داشـته اسـ .      توجهی قابل تأ یرهای مالی  بحران

های نظامی خود را كاه  داده و نسبتان در اقـدامات نظـامی خـود در     هزینه متحده ایاالت

متحدان آمریکایی ما ممک  اسـ   رو،  ازای كرده اس .  تجدیدنظرپاسفیک  -آسیاة منطق

هـای مـالی    عمل كننـد. همچنـی  بحـران    خودگزینشییوص تعهدات خارجی كه در خ

خود در قبال مسـائل امنیتـی    های مسئولی باعث شده كه كشورهای اروپایی در پذیرش 

فشـار بیشـتری را تحمـل    ، شده اسـ   ها آنمستقیم باعث نارانی  طور به ازپی  بی كه 

اقتیادی و مـالی   های گا ر به برداشت  اروپا را مجبوة اتحادی، بحران مالی، كنند. در اروپا

توانـد   در راستای اتحاد و یکپارچای بیشتر كرده اس  كـه ایـ  امـر سـرانجا  مـی       عمده

 سیاسی جدیدی گردد.   انداز چشمموجب گشوده شدن 

اروپا كه ممک  ة عد  همکاری هر یک از اعضای اتحادی -امنی ة در حوز -هرحال به

، اروپـا شـود  ة ها بر اقدامات دفـاعی اتحادیـ   محدودی   یرتأباعث كاه   ها آنبود حضور 

ی  هـا  منجر به كـاه   ابـ  بودجـه    تاكنونای  های بودجه موجب گردیده كه محدودی 

 دفاعی شود.

ای  تغییرات در شرایطی ایجـاد شـد كـه نیروهـای دفـاعی و امنیتـی مـا در حـال         

ودنــد. برخــی از ب بینــی پــی  غیرقابــلهــای  ای از چــال  رســیدگی بــه طیــف گســترده

باشـد.   و یا حتی محتمل مـی  پذیر امکانها و حتی برخی تغییرات راهبردی نیز  غافلایری

های سیاسی و اجتمـاعی جهـان عـرب كـه نتـایج       انقالب، در میان حوادث سیاسی اخیر

ای  بر دورنمـای راهبـردی داشـته اسـ  نیـز از اهمیـ  ویـوه        بینی پی  غیرقابلعمده و 

جدیـدی از تـاریخ را بـرای كشـورهای     ة بروز مرحلـ ة اتفاقات زمین برخوردار هستند. ای 

، اسـ   شـده  تلفیـ   ای كه در آن امید و ریسک با یکـدیار  مرحله، اند اروپایی هموار كرده

پیونـدهای  واسـطة   بـه همانند شرایط لیبی و حوادث ناگوار سوریه كه شـاهد آن بـودیم.   

، یجـاد صـلح در ایـ  منطقـه از جهـان     ا، تاریخی كه فرانسه و اروپا با جهان عـرب دارنـد  

 آمیـز  موفقیـ  باشد. ای  مسئله مشـابه چـال  بازگشـ      اصلی فرانسه و اروپا میة مسئل

 )بیست(



 

 

 باشد.   كشورهای كمونیستی پیشی  به سم  دموكراسی اروپایی در پایان جنگ سرد می

دفـاعی در  ة تهدیدات نظامی همچنان به قوت خود باقی اسـ . رشـد سـری  بودجـ    

عملیـات نظـامی   ، عـالوه  بـه مؤید ای  مسـئله اسـ .   ، در آسیا ویوه ، بهكشورهابسیاری از 

، افغانسـتان ) اخیـر در آن شـرك  داشـته اسـ       هـای  بحـران كه فرانسـه در   شماری بی

بخ  مهمـی   عنوان بهدهد كه اقدامات نظامی همچنان  مالی( نشان می، لیبیعاج،  ساحل

ها و تهدیـدات   فرانسه با ریسکحال،  درعی  رود. امنیتی فرانسه به شمار می های تالشاز 

یافتـه،   سـازمان  ، جـرائم تهدیـدات سـایبری  ، باشد. تروریسم متعدد و گوناگونی مواجه می

مخــاطرات مربــوط بــه كشــتارجمعی، اشــاعه تســلیحات ، گســترش تســلیحات متعــارف

جـدی بـر    تأ یرهمای ممک  اس  ، خطرات تکنولوژیکی و طبیعی، دار واگیر های بیماری

اسـ  و   شده اشارهبه ای  مسائل  0228سال  كتاب سفیدامنی  فرانسه داشته باشند. در 

 اخیر نیز بر آن صحه گذاشته اس . های بحرانحوادث و 

 03عنوان گردیـد و در قـانون    0228سال  كتاب سفیدكه در  –مفهو  امنی  ملی 

تمركـز   جـای  بـه د. باشـ  پاسخی به ای  تغییرات می –قرار گرف   موردتقدیر 0223ژوئیه 

عمـل ایـ    ة حیطـ ، ساده بر محافظ  از خا، و مرد  فرانسه در مقابل تجـاوز بیااناـان  

كه ممک  اس  بـر   غیرمستقیمیها و تهدیدات مستقیم یا  كشور به مدیری  تما  ریسک

شـرایطی   هرگونـه بـه   "تهدیـد "ة واژ، اس . در ای  سند یافته ، گسترشكشور ا ر باذارد

بـه هـر    "ریسـک "ة باشد. واژ بالقوه روبرو میة فرانسه با نیات خیمان گردد كه اطالق می

شود كه نیات خیمانه در آن نهفتـه نیسـ  امـا ممکـ  اسـ  امنیـ         خطری اطالق می

، های طبیعـی  همچنی  ریسک، كه شامل حوادث سیاسی، قرار دهد تأ یرفرانسه را تح  

ای كه ما در آن  به هم پیوستهبهداشتی و تکنولوژیکی اس . در جهان پیچیده و ، صنعتی

باشد. مفهو  امنی  ملی بر اتخاذ  می ، غیرواقعیتیور عد  وجود ریسک، كنیم زندگی می

بـا  ، همچنی  پاسخ مناسـب ، ها و تهدیدات شناسایی ریسک منظور به نار كلییک رویکرد 

ــات و   ــامل اطالع ــا ش ــی از ابزاره ــتفاده از تركیب ــ دوراندیشــی، اس ــایری، حمای ، پیش

 ویك( )بیست



 

 

 آنچـه فرانسه موض  مشابه بـا  ، دالل  دارد. با توجه به ای  رویکرد، و مداخله، دارندگیباز

 اروپا دارند را اتخاذ كرده اس .ة شركای اصلی خود و اتحادی

، جمعی  روزافزونها و جریان  شبکهة كنیم كه در آن توسع ما در دنیایی زندگی می

زهـای ملـی و گسـترش وابسـتای     تـر شـدن مر   سرمایه و اطالعات منجر به كمرنگ، كاال

توانـد عـاملی بـرای     مـی  روزافزونـی متقابل شده اس . چنـی  رونـد توسـعه و پیشـرف      

در بسـتر ایـ     هـا  ة آنها و ا رات بالقو احتمال گسترش بحران ، چراكهپذیری باشد آسیب

و مفیـد   باارزشها ابزاری  ممک  اس  ای  پیشرف ، اس . از طرفی پذیر امکانها  پیشرف 

اینکـه مسـائل امنیتـی محـدود بـه       مثـال  عنـوان  ، بهبا در، كامل مفاهیم ، چراكهندباش

های مشتركی را بـه اجـرا    توانیم با شركا و متحدان خود واكن  می، باشد مرزهای ما نمی

هـا و تهدیـدات مشـابهی مواجـه      درآوریم. نظر به اینکه شركا و متحدان ما نیز با ریسـک 

مشـتركی كـه    هـای  توانمنـدی ود را تقویـ  كنـیم و   بایـد اتحـاد و انسـجا  خـ    ، هستند

 وابستای متقابل ما اس  را جستجو كنیم.كنندة  منعکس

ـ   –در درجه اول  –شركای ما  اروپـا هسـتند كـه بـی  از     ة كشورهای عضـو اتحادی

سرنوش  مشتركی با فرانسه دارند. ای  مسئله دلیل دیاـری اسـ  كـه فرانسـه      قرن نیم

راهبردی كه انتظـار  ة ملی خود داشته باشد. به لحاظ جنب ایه توانمندیتوجه دقیقی به 

، بیشتری را بر عهده گیرنـد  های مسئولی رود كشورهای اروپایی در قبال امنی  خود  می

مستلز  ادغا  مناب  و تعهد قـوی و هماهنـگ از   ، اروپاة رسیدن به واكن  جمعی اتحادی

تـر جلـوه    دادی را حتی ضـروری جانب كشورهای عضو خواهد بود. بحران مالی چنی  روی

بتوانـد ظرفیـ  خـود بـرای ارائـه       كـه  درصورتیخود معتقد اس  نوبة  بهدهد. فرانسه  می

در یـک   مـؤ رتر راهکارهای جدید و جایااه مدیری  خود را حفظ نماید قادر به همکاری 

 واكن  جمعی خواهد بود.

ـ    به تهدیدات و ریسـک  دهی پاسخضم  اینکه در  اعضـا و  ة د كلیـ هـای گونـاگون بای

 تنهـایی  بهتوان انتظار داش  كه چنی  اقدامی  نمی، بازیاران مشارك  فعال داشته باشند

 ودو( )بیست



 

 

 طـور  بـه ها  مسئولی ، توسط یکی از بازیاران و اعضاء به اجرا گذاشته شود. در سطح ملی

هــای اصــلی  ای و مــدیران ســازمان محلــی و منطقــه  حکومــ ، ای میــان كشــور فزاینــده

شــهروندان و ة و ادار دهـی  سـازمان . اگرچـه دولـ  همـواره مسـئول     اسـ   شـده  تقسـیم 

ای از منـاب  را   اما دول  مجبور اس  كه طیف گسـترده ، نظامی خود اس  های توانمندی

 پذیری انعطافتجهیز و هماهنگ كند. راهبرد دفاعی و امنی  ملی برای تقوی  ، نیز آماده

هـای ذینفـ     گـروه ة سازی كلی را در آماده تری یافته سازمانباید استحکا  و كارایی ، كشور

مسـیری كـه    سـازی  شـفاف فرانسه در راسـتای  ، ایجاد نماید. در سطح كشورهای اروپایی

تـالش بـرای    در كتـاب سـفید  از طری  ، قید پیمودن آن برای حفظ امنی  خود را دارد

روپـا  عمی  با كشـورهای عضـو اتحادیـه ا    وگوی گف كاری جدید با ایجاد  دستیابی به راه

هـای   بـا وابسـتای   غیررسـمی های  جایازی  كردن وابستای وگو گف باشد. هدف ای   می

در سطح جهانی ، باشد. ای  راهبرد و آشتی حاكمی  با وابستای متقابل مییافته،  سازمان

تر در همکاری بـا   كلی انداز چشمدر تالش برای شرح چاونای سازگاری راهبرد فرانسه با 

 باشد. عدال  و حاكمی  قانون می، لمللی مبتنی بر صلحا یک دستورالعمل بی 

موفقی  اصوالن وابسته به تیـمیمی اسـ  كـه از    ، ها و تهدیدات در مواجهه با ریسک

شود. دفاع و امنی  كشور بـا   گرفته می ها آنطری  اتخاذ اقدامی ضروری برای مواجهه با 

. ایـ  امـر مسـتلز  ایجـاد     گردد تقوی  می (غیرنظامینظامی و ) نهادهای دولتیة مداخل

باشد. مرد  فرانسـه فعاالنـه نسـب  بـه      شهروندان میة آگاهی و پشتیبانی و حمای  كلی

در مفهـومی   "ذهنیـ  دفـاعی   "، امنی  خود احساس مسئولی  دارند. در ای  خیـوص 

تیمیم مشتركی اس  كه با ، باشد. برآیند ذهنی  دفاعی اولی  رك  امنی  ملی می، كلی

 گردد. تقوی  می، ستای مل  و بین  مشتركی از سرنوش  كشوراتحاد و همب

 وسه( )بیست


