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یرانفرانسه در کنفرانس سف جمهوریسامانوئل مکرون، رئ یسخنران  

 2019اوت  27 پاریس،

 

آمدن به اینجا و سخنرانی  درمن امروز  عزیز، دوستان ها و آقایان،خانم ،سفیران اعضای پارلمان، ،وزیران، وزیرنخست، رئیسان

کردم شاید ماندن و تردیدم برای این بود که فکر می با این حال، دوست داشتم این سنت را گرامی بدارمبرای شما مردد بودم. 

 آنچه؛ با خودم گفتم تنها ریسک ممکن این است که نتایج به دست آمده و که تازه به پایان رسیده، بهتر باشد 7 یجدر نشست 

شروع کاری که از ، پیش گردهمایی مشترکاین که کنم به آن دست یافتیم، به دلخواه نباشد، اما فکر می جمعیدستهبه صورت 

 .کندمیهدفی را دنبال شما قرار است انجام دهید، 

و به عالوه،  آن بسیار مفید است انجام کاملآییم و که ما در این قالب گرد هم میاین سومین باری است  به این دلیل که، اوالً

تر و این، آن را معقولکه فرانسه میزبانی آن را به عهده داشته  شودبرگزار می 7 یجدرست پس از پایان اجالس  کنفرانساین 

که آن را سازماندهی کردند، مقامات هایی دیپلماتت موفقیت شماست، موفقی 7 یجباید بدانید که موفقیت  ابتدا کند.نیز می

تبحر و مهارت آن بودند و  اندرکاردستهای متعدد که های درون دولت در بخشمنتخبی که آن را مورد حمایت قرار دادند، تیم

این مشترک هرگونه کمبود و ناکامی نسبی سهیم هستیم، زیرا  مسئولیتدر ، کشورهاباالی خود را به نمایش گذاشتند. ما سران 

 ایم.پیشرفت کافی نداشتهایم که ما بوده

امروز مایلم مراتب قدردانی عمیق خود را از شما و سرانجام، عامل موفقیت واقعی، این تیم فرانسوی بود و این موفقیت شماست. 

انجام گرفت، برای  وزیراندبیرخانه عمومی ریاست جمهوری. کاری که توسط همه زی ساابراز کنم. به خاطر چندین ماه آماده

مقامات منتخب این امکان را فراهم کرد تا این تصویر همه ذینفعان و  مشارکتمؤثر آن، اطمینان از امنیت این رویداد، سازماندهی 

برگزار ، در جوی آرام هامدتبرای اولین بار پس از  -که به اعتقاد من نشست مفیدی بود -7 یجشود و نشست  ارائهاز فرانسه 

بر اساس نتایج به توانیم نشان خواهد داد، زیرا باید دید که آیا میرا  7 یج، موفقیت کامل این نشست شود. تنها گذشت زمان

و  توانم بگویم که آنچه به دست آمده، نتیجه کار شماکنم میاما من فکر میگیری کنیم یا خیر. دست آمده از آن تصمیم

 آمیز بود.موفقیت
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یا به عبارتی قرار دادن فرانسه در کانون  -بخشی از یک رویکرد فراگیر است که با استراتژی ما 7 یجبه باور من نشست همچنین، 

در ادامه من به این مسئله خواهم پرداخت؛ این با آنچه در دو سال گذشته با شما مطرح سازگاری دارد.  -های دیپلماتیکبازی

کشورمان را بازخوانی  سفیرانپیش از این سخنرانی و در چند روز گذشته، من دو سخنرانی اخیرم برای ام در توافق است. کرده

معتبر است و به  کامالًاین موضوعات همچنان مرکز بود. ها بر سه موضوع امنیت، استقالل و نفوذ متکردم، هر دوی این سخنرانی

ها انجام گرفته، و هر یک از این زمینهکه در دو سال اخیر در رابطه با مبارزه با تروریسم  اقداماتیتوان گفت که همه وضوح می

البته مرور نشست تشریح شد. با آن سازگار است و در این ایم تقویت شده و این استراتژی که ما در دو سال گذشته اجرا کرده

خواهیم  تبه سرعت در آنها پیشرفکردیم آمیز هم بود، زیرا بسیاری از مسائلی که دو سال قبل تصور میها حقارتیاین سخنران

، بحران هستند، از جمله منطقه ساحل )آفریقا(و موضوعات بسیاری نیز متأسفانه هنوز مطرح  استداشت، هنوز در دست اقدام 

خواهم پیش از بیان و می -کندبا این حال، باید بگویم که چیزی که در نظر من جلب توجه می بسیاری موضوعات دیگر. لیبی و

 با هم در ارتباط هستند. مسائلاین است که همه  -جزئیات با شما در میان بگذارم

و من  خواهد کردهمیت آنها را مرور تحوالت انجام گرفته توسط دولت در فرانسه و اتغییر و در سخنرانی خود،  وزیرنخست

دهد این اما چیزی که هر روز مرا تحت تأثیر قرار میاند. پیوسته به همزنجیروار امات دیپلماتیک ما قدکه این تحوالت با ا معتقدم

روح کشور ماست و تحوالت جهانی ای برای شهروندان ما نیز خواهد داشت. من معتقدم که این اهمیت فزایندهاست که کار شما 

به خاطر قرارداد تجارت آزاد با کانادا دفاتر مقامات منتخبمان تخریب شده شوند. ما کشوری هستیم که منتهی می جاهمیننیز به 

بانی کل ایم. ما کشوری هستیم که وقتی میزاین کار را محکوم کرده اًیقوکه البته ما  -اندو این مقامات مورد حمله قرار گرفته

بر این باورم که  اًیقوکنیم. من آوریم، احساس غرور و سربلندی واقعی میست میشویم و نتایجی مانند دیروز را به دجهان می

دوست ندارم این تعامالت به عنوان مبحثی جدا از بقیه مسائل روابط ما با دنیا، ملت ما را غنی و ثروتمند خواهد کرد. و بنابراین 

وهوایی یا با آنچه در حال انجام آن هستیم، چه در رابطه با موضوعات اجتماعی، آب کامالًمطرح شود، بلکه جاری کشورمان 

های موجود در آن، اولویتهای به همین دلیل تمایل داشتم ضمن مرور کلی مسائل جهان و درگیریمنطبق است. ، اقتصادی

بر این باورم که این باید راهنمای اقدامات ما در فرانسه، اروپا و خارج از  اًیقوخودمان را در این زمینه با شما مطرح کنم. چون 

 باشد. مرزها

سابقه مختل شده المللی به شکلی بیم بیناهمه ما با هم در حال تجربه کردن حوادث جهان هستیم و شما بهتر از من آگاهید که نظ

و با مقیاسی تاریخی در  هازمینهدر تاریخ ماست که در همه ین بار و این شاید اول به وقوع پیوستههای شدیدی در آن و دگرگونی

شاهد پایان  احتماالًما و استراتژیک است.  ژئوپلیتیکو پیکربندی مجدد دگرگونی نوعی تر از همه، مهمحال رخ دادن است. 
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المللی بر مبنای هژمونی غرب شکل گرفته م بینااز قرن هجدهم میالدی، نظر جهان هستیم. دهژمونی غرب 

به که  19بخش آن بود؛ هژمونی بریتانیا در قرن که جنبش روشنفکری الهام 18هژمونی فرانسه در قرن  -بود

واسطه انقالب صنعتی اتفاق افتاد و هژمونی آمریکا در قرن بیستم که به دلیل دو جنگ بزرگ و تسلط 

از  متأثر قاًیعمو این تغییرات اما اینها در حال تغییر است. ل گرفت. اقتصادی و سیاسی این قدرت شک

ها در ایم و همچنین، تصمیمات آمریکاییانجام دادههایی خاص ها در بحراناشتباهاتی بوده که ما غربی

 دخالت، اما همه اینها موجب شده تا است چند سال گذشته که البته دولت فعلی آمریکا آغازگر آن نبوده

استراتژی  مورد بررسی مجدد قرار دهیم وهایی خاص در خاورمیانه و جاهای دیگر را خود در جنگ

عوامل یکپارچگی که زمانی تصور در مورد . به عالوه، بازنگری کنیمرا از اساس دیپلماتیک و نظامی خود 

طی را در  گیما این یکپارچ، اگرچه گهگاه تجدیدنظر کنیم کردیم برای همیشه نفوذناپذیر استمی

همچنین باید ظهور توسعه دادیم، اما در هر حال اکنون تغییر کرده است.  ژئوپلیتیکهای اهمیت دوره

 گرفتیم. کمدستها آنها را را نیز مورد توجه قرار دهیم، کشورهایی که ما سال های جدیدقدرت

های بزرگی به بین باشیم، در چند سال اخیر موفقیتکه اگر واقع و در کنار آن روسیه استترین آنها چین اولین و مهم

که در حال تبدیل این اقتصادهای نو  .هند نیز در حال ظهور استبه این کشورها خواهم پرداخت.  بعداًاند. من دست آورده

 اصیلکشورهای متمدن  -اندچنان که برخی اشاره کرده -های اقتصادی، بلکه سیاسی هستند و خود راشدن نه فقط به قدرت

اند، بلکه با قدرتمندی هرچه به عهده گرفتهالمللی ما را مختل کرده و نقشی کلیدی در نظام اقتصادی م بینانه تنها نظ، دانندمی

، عنوان مثالبخشی آنها به مراتب بیش از ماست. به و الهاماند تر، شکل نظام سیاسی و تفکر سیاسی توأم با آن را نیز تغییر دادهتمام

ها دارند. آنها رویکردی منطقی در بخشی سیاسی بسیار بیشتری از اروپاییهند، روسیه و چین را در نظر بگیرید. آنها امروز الهام

تأثیر ایم. همه اینها ابتکار عمل که ما تا حدی از دست دادهاند، نگرشی واقعی دارند، نوعی توانمندی و قبال جهان در پیش گرفته

کنم، اتفاقی که هر روز من در حال حاضر در مورد ظهور آفریقا صحبت نمی. دهدشرایط بازی را تغییر میی بر ما دارد و بسزای

در مورد آن نیز بحث خواهم کرد. ریسکی که  بعداًشود و تغییرات فراگیری را نیز در پی خواهد داشت؛ بیش از پیش تأیید می

است، ما در جهانی زندگی  و نظامی دوچندان افزایش یافته ژئوپلیتیکهای دلیل درگیریاین دگرگونی شدید به همراه دارد، به 

 کنم.ها در آن افزایش پیدا کرده و من دو ریسک مهم در آن مشاهده میکنیم که تعداد جنگمی

حال تغییر است. با نگاهی  ها منجر به افزایش تعداد تلفات انسانی شده و ماهیت آنها نیز دراولین ریسک این است که این درگیری

تر شده و در تر و وحشیمسئله دوم این است که جهان خشنشویم. و های جنگ در سراسر جهان متوجه این واقعیت میبه صحنه



6 

 

گرفت، در حال ناپدید شدن های ما بر مبنای آن شکل میها و سیستماینجا نیز باید اشاره کنم که نظامی که گاهی محکومیت

کنترل تسلیحات هستیم که در پایان جنگ های سکوت در حال خروج از پیمانکمال ناآگاهی و ما در است. 

بفهماند که عادات و باید به ما  اوالً  های مهم و تأثیرگذاری را برای ما مطرح کند.همه اینها باید پرسشبه وجود آمدند. سرد 

ما را به بازبینی استراتژی خودمان وادارد، زیر دو کشوری که در حال به عالوه باید اطالعات گذشته ما دیگر اعتباری ندارند. 

آنگاه باید در مورد این تغییرات عمده و این های واقعی را در این زمینه در اختیار دارند، آمریکا و چین هستند. حاضر کارت

شیم یا بخشی از یکی و ها باپیمان کوچک یکی از طرفخواهیم همآیا میدگرگونی شدید تصمیم بگیریم: اینکه 

همزمان،  به شمار آمده و نفوذ خود را اعمال کنیم؟خواهیم بخشی از این بازی بخشی از دیگری، یا اینکه می

به بیان اهمیت دارد و  قبالًکم به اندازه مسائلی که و به نظر من، این بحران دستسابقه در اقتصاد بازار نیز هستیم. شاهد بحرانی بی

شود، ها مدیریت میدر اروپاست و توسط اروپاییشد این اقتصاد بازار که تصور میافزاید. بر وخامت آن مینوعی 

 های اخیر از مسیر خود منحرف شده است.در دهه

د مالی شده است و چیزی که اقتصاد بازار بود و گاهی برخی آن را به عنوان اقتصاد بازار اجتماعی مور قاًیعماین اقتصاد  اوالً

سازی و تغییرات باید گفت، مالیاست. تبدیل شده  ههای انباشتدادند، و در کانون توازن قرار داشت، به اقتصاد ثروتتوجه قرار می

ای بزرگی همستعدترین افراد در کشورهای ما، شهراز جمله، ، شده است منجر به تمرکز فزاینده ثروت در میان قهرمانان فناورانه

از طریق که  -در نتیجه، اقتصاد بازار. اندنظام را تجسم بخشیدهاین موفقیت اند و کشورهایی که سازی موفق بودهکه در جهانی

کرد و به مدت چندین دهه پذیر میایم، توزیع ثروت را امکانآموخته مطیعانهنظریه مزیت رقابتی و همه چیزهایی که ما تاکنون 

گرد کرده و منجر به عقب -به صدها میلیون نفر در سراسر جهان برای فرار از فقر کمک کردای در تاریخ بشر، سابقهشکل بی به

در میان اقتصادهای اروپا، فرانسه در چند ماه اخیر این موضوع را به شدت تجربه هایی شده که دیگر قابل تحمل نیست. نابرابری

به ای است که سابقهنابرابری بی ،اقتصاد بازار ٔ  جهینتکه ما در سراسر جهان شاهد آن هستیم.  هاستسالکرده، اما 

 کند.شکل قابل درکی نظام سیاسی ما را مختل می

توانیم به شهروندانمان بگوییم که کشد. چطور میمختل کرده و به چالش میاین نابرابری، مشروعیت نظام اقتصادی ما را  اوالً

های شود که توازن دموکراسیباعث میاین  کنند؟ امادرست است، در حالی که آنها سهم عادالنه خود را دریافت نمی این سیستم

ایم که در آن، ای زندگی کردهخود را نیز مورد تردید قرار دهیم. زیرا در این مورد نیز، ما از قرن نوزدهم در شرایط موازنه

ما بر گانه شکل داده که نوعی سه ،اقتصاد بازار ٔ  جهینتدر  ططبقه متوسهای فردی، نظام دموکراتیک و پیشرفت مستمر آزادی

دهد، دیگر سهم های ما را تشکیل میکه اساس و پایه دموکراسیوقتی طبقه متوسط اساس آن حرکت رو به جلو داشتیم. 
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های های مستبد یا دموکراسیای در این سیستم نداشته باشد، شروع به ابراز تردید کرده و به شکل منطقی، توسط رژیمعادالنه

تغییرات مهمی در الگوهای ذهنی در حال در هر صورت، برد. ام اقتصادی را زیر سؤال میاین نظشود و غیر لیبرال تحریک می

این بحران تصمیم به خروج  ٔ  جهینتای در ممکن است عدهایم. بطور کامل آن را درک نکرده تاکنونگیری است که ما شکل

وسوسه ]خروج از اتحادیه[ اما این این کار را نکرد.  2017بگیرند، چیزی که انتخاب برخی کشورها بوده، اما فرانسه در بهار 

منجر شود، سیستمی که نه فقط فرانسوی، در مورد توازن موجود درون این سیستم  تجدیدنظراین باید به همچنان وجود دارد. 

که به اعتقاد من ضروری و برای  ،ایجاد کنیمگشایش  نوعیتوانیم وپایی و جهانی است. باید بررسی کنیم که چگونه میبلکه ار

 اساساً و بر جهان[ باشد. ]گیری سهم خود از سلطه ها و ژنتیک ما در بازپسکشورمان مفید است، به نحوی که مطابق با ارزش

و شعار بسیار خوبی بود این بود که کنترل زندگی و ملت خودمان دادند چیزی که طرفداران برگزیت به مردم بریتانیا پیشنهاد می

گونه فکر و عمل کنیم. کنترل خود را پس بگیریم. دورانی که را پس بگیریم. ما باید در کشوری که هنوز باز است، این

 اینکه این نظام طبیعی است و برای شما خوب است.، ا شهروندانمان صحبت کنیم به سر رسیدهسپاری بتوانستیم در مورد برونمی

مسائل را توانیم این دیگر نمی …شود و شما کشف خواهید کرداینکه کارها به کشورهایی مثل لهستان، چین و ویتنام سپرده می

 .المللی پیدا کنیمتغییر شکل نظام بینسازی و باید راهی برای شکل دادن به جهانیبازگو کنیم. بنابراین 

از نیاز به این شکل از تفکر و این رویکرد هم در اما شبه محقق نخواهد شد. چقدر بلندپروازانه است و یکدانم که این میمن 

 فرانسه و هم در سطح اروپا آگاهم. در غیر اینصورت، ما سقوط خواهیم کرد.

سابقه . انقالبی بیدر حال تجربه کردن آن هستیم، انقالب فناوری استترین دگرگونی که ما اکنون اصلیا، سوم

های فناورانه که سازی باورنکردنی اطالعات و پیشرفتجهانی -های اجتماعی و حاال هوش مصنوعیدر رابطه با اینترنت، شبکه

یالت، احساسات، خشونت و نفرت نیز سازی تخسابقه در حال رخ دادن است. اما عالوه بر آن، هر روز شاهد جهانیبیبا سرعتی 

تأثیرگذاری بر این تغییری بزرگ در جوامع انسانی است که عالوه بر کند. تر کمک میهستیم که به بروز جهانی پرخشونت

، نظامی شودرا به ما یادآور میبازنگری در قوانین  لزوم کهدهد محیط جدیدی را پیش چشمانمان شکل میهای ما، دموکراسی

 انسانیمنجر به عدم توازن اقتصادی و همچنین بر این باورم که این انقالب فناوری  اًیقولمللی که امروز وجود ندارد. من ابین

اتخاذ کنیم، در غیر اینصورت نوعی دموکراسی در رابطه با آن خواهد شد و ما باید آن را مورد توجه قرار داده و اقداماتی را 

دیگران نیز پیش از ما به این خواهیم داد و این، ریسک از رده خارج شدن سریع ما را در پی خواهد داشت. ناخواسته را توسعه 

 اند.ها و اعمال نفوذ خود استفاده کردهثبات کردن دموکراسیاند و از آن به عنوان ابزاری برای بیمسئله پی برده
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بر این باورم که این دگرگونی به سرعت در  اً یقومن هستیم.  آخرین مورد نیز، دگرگونی مهم زیست محیطی است که شاهد آن

حال شتاب گرفتن است. ما چندین سال قبل به این موضوع پی بردیم و فرانسه با اتخاذ نوعی دیپلماسی مؤثر زیست محیطی، به 

وهوایی د، توافق آبکننحاصل شد، دست یافت، چیزی که همگان ما را به خاطر آن تمجید می COP21نتایجی مانند آنچه در 

در حال توسعه و ، چه در رابطه با پدیده گرمایش جهانی و چه محافظت از تنوع زیستی، رسد که این موضوعبه نظر میپاریس. 

امروز در جوامع ما، اقتصادهای ما و سراسر  ،ما در گذشتهجمعی دستهآن نیز این است که عدم کنشگری دلیل تقویت است. 

اند و برای اتخاذ این موضوع تقویت شده، زیرا شهروندان ما آگاهی به مراتب بیشتری از آن پیدا کردهشود. جهان احساس می

شود. این س میآورند. همچنین به این دلیل که پیامدهای این دگرگونی عمده هر روز احسااقدامات در رابطه با آن به ما فشار می

رود، ، که نوعی دگرگونی عمده زیست محیطی به شمار میوهواییاختالالت آبواقعی هستند. و  ژئوپلیتیکهای پیامدها، بحران

های قابل توجه خواهد شد و به عالوه، تغییرات جمعیتی را نیز شتاب ای و پدیده مهاجرتمنجر به عدم توازن چشمگیر منطقه

بینید که همه این اختالالت عمده همزمان در حال رخ دادن بنابراین میشود. ثباتی جهان ما میموجب بی خواهد داد، چیزی که

مورد توجه قرار دهیم، نه فقط برای به رسمیت شناختن آن را  اهمیت دانید. اما من معتقدم که بایداست. شما همه اینها را می

 اقدام مؤثری در قبال آن اتخاذ کنیم.در این زمان، توانیم ، بلکه برای اینکه ببینیم چگونه میمسئله

کار را همین جا رها توانم و من می توانیم تماشاگر یا مفسر باشیم.میما چه نقشی را باید ایفا کنیم؟  بیان موضوع، گذشته ازاما 

این کنیم. این زمینه اتخاذ میرا در  همیشگیو اقدام دیپلماتیک  دهیمرا انجام می همیشگیاقدام در فرانسه کنم و بگویم: ما 

بودن آن  معقولکه از  وارد نشویممسیری در های همیشگی به این دلیل است که گریزی یا ادامه دادن عادتریسکاستراتژی 

از اینکه صحبت از یک شرکت،  نظرصرفدادیم ادامه دهیم، به بیان دیگر، اگر ما به آنچه در گذشته انجام می. مطمئن نیستیم

در میان باشد، اگر مانند گذشته ادامه  که در اینجا حضور دارد هرکسیفرانسوی، یک سرباز یا  جمهوررئیسیک دیپلمات، یک 

 کنترل و سلطه خود را از دست خواهیم داد. و این به معنای نابودی است. قطعاًدهیم، 

اروپا ناپدید ها در حال ناپدید شدن هستند؛ کشورها هم همینطور. دانیم که تمدنبه شما بگویم. ما می با قطعیت این را توانممی

خواهد شد. اروپا با نابودی این دوران غربی ناپدید خواهد شد و جهان حول دو نقطه کانونی مهم متمرکز 

توانیم وانمود کنیم که این انتخاب کنیم. مینیز باید بین این دو قدرت یکی را و ما  هد شد: ایاالت متحده و چین.خوا

توانیم این کار را انجام دهیم. زیرا همین حاال نیز در مورد بسیاری از موضوعات همین ایم، به راحتی میمسئله را فراموش کرده

ین کار را با برای حفظ مشاغل در کشورمان مبارزه خواهیم کرد و اخواهیم گفت که ما ابرقدرت هستیم. ایم. کار را کرده

کنیم در انجام دهیم. سعی می بیشتری توانیم برای آنها کاردهیم که نمیهایی انجام میمبهم و مشکوک با گروه هاییسازش
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دیگر کنترل چیزی را اتخاذ کنیم، اما همین حاال هم بیش از حد دیر شده، زیرا های زیست محیطی سیاستکشور و یا قاره خود 

به به اندازه باال رفتن از یک تپه پرشیب سخت است. استراتژی دیگری هم وجود دارد، سازگاری.  همه چیزدر اختیار نداریم و 

کنیم تا در با سرعت بیشتری حرکت کنیم. بنابراین تالش میباید در مواجهه با جهانی که در حال تغییر است،  اساساًاین معنا که 

باید با این نظامی که با سرعت بیشتری در حال تغییر است سازگار شویم،  مورد محیط زیست اقدامات مبهمی انجام دهیم، اما

تأثیرات جلوگیری از تغییر و جهت ماندگی خود نسبت به دیگران اصالحاتی انجام دهیم و همه تالش خود را جبران عقب برای

با کنم که خواهد یافت. حتی فکر میکه به نظر من به سرعت به نتیجه مشابهی دست این سناریویی فوری است . بکار بگیریم آن

هستیم ای مشابه خواهد شد، زیرا ما کشوری منجر به نتیجه، خواهد بود پیامد آنکه یعنی عدم پذیرش مردم یک واکنش عمیق، 

به سازگار شدن با آن نباشیم؛ چون تا خودمان مجبور  خواهیم دنیا را تغییر دهیمنمیبنابراین گاهی که سازگاری را دوست ندارد. 

یعنی استفاده از  -احساس وظیفه فرانسه متناظر با نیازهای زمان حال استما سازگار شدن را دوست نداریم. به عقیده من، 

تسلیم نشدن به هر قیمتی؛ و در عوض، تالش برای ایجاد نظامی نوین که و خود برای تأثیرگذاری بر این نظام جهانی  هایکارت

 ها و منافع ما نیز در آن به ایفای نقش بپردازند.بلکه ارزشه فقط ما، ن

پذیری. به این معنا که من فقط به یک استراتژی معتقدم؛ استراتژی جسارت و ریسکبه همین دلیل است که 

مفسران زیادی  آمیز خواهد بود.دهیم موفقیتاینطور نیست که هر کاری که ما اکنون یا در آینده انجام می

آگاه کنند. این اشکالی ندارد. زیرا با توجه به آنچه بیان کردم، بخش نبودن اقدامات ای ما را از نتیجهتوانند به صورت دورهکه می

باید این استراتژی جسارت و بصیرت را بکار بگیریم، باید تالش دست روی دست گذاشتن و تالش نکردن مهلک خواهد بود. 

روح فرانسوی را توصیف کند و تمدن اروپایی را به جایگاه اولیه خود بازگردانیم. من  قاًیعمکه کشف کنیم کنیم چیزی را 

روح فرانسوی روح ایستادگی و مقاومت با المللی باشد. اروپا و در صحنه بینمعتقدم که این باید هدف ما در داخل کشور، در 

سازگار نشدن. یعنی اعتقاد داشته باشیم ها عادتبا سرنوشت نشدن، یعنی یک فراخوان جهانی است. روح ایستادگی یعنی تسلیم 

خود تر کردن اصالحات در جهت قویانجام و برای موفقیت پیدا کردن منابع الزم  توانیم باکه وقتی شرایط ناعادالنه است، می

ما توانیم این اتفاقات را رقم بزنیم. ما میوری خود را بازسازی کنیم. توانیم قدرت اقتصادی و بهره، میبر این شرایط چیره شویم

همیشه اروپا شویم. من معتقدم چیزی که دار خود موفق میهای عمیق و ریشهپذیریم و در کشف مجدد ارزشنظام حاکم را نمی

. دلیل اشاره من به این موضوع این واقعی استگرایی کند، انسانا ایفا میبخشی رو در مأموریت ما نقش وحدت را متمایز کرده

گیری جهان به همین شکلبینیم. و اگر بخواهیم مسیر آسان را در پیش بگیریم و همچنان شاهد نمی حاست که دیگر آن را واض

 گرایی اروپایی نیز محو خواهد شد.صورت و آنطور که شرح دادم باشیم، این انسان
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کند. این کشور به اندازه گرایی را ترویج نمیاالت متحده در اردوگاه غرب است، اما برند مشابهی از انسانای

آمریکا آزادی  دهد.حساسیت نشان نمیوهوا، برابری و تعادل اجتماعی ها[ نسبت به موضوعات آبما ]اروپایی

پیمانان های ما را با وجود اینکه همچنان هماست و تفاوت داند. این ویژگی قدرتمند تمدن آمریکاییرا مقدم بر همه چیز می

ما  .های مشابهی با ما نداردهای مشترک یا ارزشاولویت توان گفت،، حداقل میتمدن چینی همدهد. نزدیکی هستیم، نشان می

در زمان جنبش روشنفکری و یا هر زمان که نیاز به بازآفرینی شویم که در دوران رنسانس، تنها منطقه جغرافیایی محسوب می

هایی که تجربه ها و نابسامانیهمه درگیریمن معتقدم که، با توجه به به انسان محوریت دادیم. در پروژه خود خود داشتیم، 

که برای خود و  حقوقیویکرد، و این ردر نتیجه، ایم، این در واقع پروژه واقعی ماست و باید یکبار دیگر پروژه ما باشد. کرده

و این . در نظر گرفته شوندوهوایی رسیدگی به موضوعات عمده اقتصادی، صنعتی و آبکنیم، باید در زمان ایجاد میدیگران 

کشور خودمان. این چیزی است که در حال انجام آن های آموزشی، تولیدی، اجتماعی و زیست محیطی یعنی بازنگری در پروژه

اگرچه درست است که سوسیالیسم تنها در یک کشور موفق نخواهد بود، توانیم به تنهایی آن را پیش ببریم، زیرا هستیم، اما نمی

روپا و در صحنه و ما باید آن را در ا تنها در یک کشور مدت زیادی دوام نخواهد آورد.گرایی اما به لحاظ تاریخی، انسان

 ؛ به این ترتیباست گرایی محور کارهای دولتدر این جهت باشد. این پروژه انساندستور کار ما باید المللی پرورش دهیم. بین

انجام و اصالحاتی گذاری مجدد صورت گرفته ها سرمایهروی انسان های آموزشی، اجتماعی و بهداشتیاز طریق پروژه که

 قاً یعممن  حیاتی، یک برنامه تولید واقعی داشته باشیم.مهم و  نوعی دگرگونی اکولوژیکسازد تا با می که ما را قادرشود می

و در کنار آن، توانایی به هم پیوستن همه نیروها، اقدامی که من نیز در آن معتقدم که این چیزی است که باید به ما انگیزه بدهد. 

توان کرد. اما ما باید بر این اساس، یک داستان و یک تخیل های زیادی میدر این مورد صحبتشرکت دارم، نیز الزم است. 

پذیرفته معتقدم که این پروژه ماست و باید به عنوان پروژه تمدن اروپایی  قاًیعمجمعی را بازسازی کنیم. به همین دلیل من دسته

 شود.

های روسیه را پیشگام خود قرار دهد، اما ما آن را به این دو ن یا ارتدوکسهای مجارستاتواند کاتولیکپروژه تمدن اروپایی نمی

بین این رایج در مجارستان و یا روسیه توجه کنید. ن گویم: به گفتماایم. من این را با کمال احترام میرهبر اروپایی واگذار کرده

بخش است، اگرچه از نظر تمدنی برخوردارند که الهام هایی وجود دارد، اما از نوعی نشاط و پویایی فرهنگی وها تفاوتپروژه

بخشی به مردم باید از قدرت الهام -معتقدم پروژه فرانسوی نیز هست قاًیعمکه من  -پروژه اروپایی ماگفتمان نابجاست. من، این 

است، چیزی که ما گرایی فرانسوی برخوردار باشد. این روح رنسانس و روح جنبش روشنفکری است. این روح عمیق انسان

 ابداع کرده و از آن نگهداری کردیم و امروز باید دوباره ابداع کنیم. این به چه معناست؟
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باید محرک تفکر  هانیاهستند.  دهیم، موضوعات فنیبه این معناست که بسیاری از موضوعاتی که ما اغلب مورد بحث قرار می

پروژه واقعی تمدن را از این مرز جدید پرورش دهند، قرار دهیم؛ باید  خالق و تخیلی باشند، چیزی که ما باید مورد تشویق

به آن معتقدم و برایم ای آگاهم. اما که من از گستره چنین پروژه بدیهی استبر مردان و زنان متمرکز است.  اً یقوای که پروژه

باید اقدامات ما و پیوستار زندگی روزمره ما را  مهم است که این اعتقاد را امروز با شما در میان بگذارم، زیرا این چیزی است که

 .گیرندشکل میکرامت انسانی شأن و و تعهد به  با فرضِ الزامکنیم، این پروژه و اتحادهایی که ما برقرار می اساساً پرورش دهد.

اندازند، چشم به ما دارند. بنابراین وقتی من از پروژه تمدن برای دفاع از حق آزادی جان خود را به خطر می کسانی که در دنیا

کنم، منظورم این نیز هست. ما ماهیت این الزام و آگاهی در سراسر جهان را دوباره کشف اروپایی و پروژه فرانسوی صحبت می

 شور خاصی را به چالش بکشیم.، بدون اینکه استقالل و حاکمیت هیچ کایمکرده

ایم به وضعیتی رسیدههای اخیر بسیار ضعیف شده است، قدرت و پویایی حقوق بشر، که در سالدر زمینه دفاع از 

کردیم که حقوق بشر در همه ما تصور میبیست سال قبل، در همایشی آن را عصر مصونیت نامیده است.  راًیاخ 1که دیوید میلیبند

دهند. های ما را پذیرفته و مورد استقبال قرار میدموکراسی و ارزش خودخودبهو همگان ناپذیر قرار گرفته است مسیری توقف

شاهد کاهش  -از جمله برخی کشورهای اروپایی -در برخی کشورهاببینید که حاال در چه وضعیتی قرار داریم. اما 

در مناطق جنگی سراسر جهان استقالل قضایی و افزایش تهدیدها برای فعاالن حقوق بشر هستیم.  حقوق و

ارتقای الزامات جدید برای نیز وضع به همین منوال است. بنابراین این مسئولیت ماست که در این شرایط، 

و اطمینان  ایفا کنیمنقشی کلیدی  های خودموکراسیالزامات جدید در رابطه با د و در رابطه با حقوق بشر

مبارزه کنیم و از غیرنظامیان و فعاالن امور بشردوستانه با مصونیت  شود.های ما دفاع مییابیم که در همه جا از ارزش

تا اطمینان حاصل  -های اخیرهفته مانند -دفاع کنیم؛ از فعاالن حقوق بشر در همه جا دفاع کنیم و تالش کنیم مناطق جنگیدر 

اما دفاع از این تمدن اروپایی، تالش برای . گذاردآزادی و توازن احترام میهای ما، شود که اینترنت به دموکراسی

در ترویج آن در داخل و خارج از مرزها، به معنای این است که باید اقدامات دیپلماتیک قدرتمندی را نیز 

مورد بازنگری  قاًیعمو بتوانیم توازن در اقتصاد بازار را  اتخاذ کنیما و دموکراسی وهورابطه با آموزش، آب

مورد ایم؛ و نوعی دستور کار فرهنگی داشته باشیم که این آرمان و این روح را ، چیزی که انجام آن را شروع کردهقرار دهیم

 حمایت قرار دهد.

                                           
1 David Miliband 
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های آینده در دستور کار قرار دهند تا آنچه در دو ا پنج اولویت را در ماهخواهم تاز همه میبه منظور دست یافتن به این هدف، 

کنم شکیبا اما خواهش می، بپردازم همه مناطق جغرافیایی و موضوعات بهخواهم من نمی سال گذشته انجام گرفته، تکمیل شود.

و صحبت من متأسفانه تفاوتی برابر است. ما باید در مورد توازن جمعی خود نگران باشیم باشید و تصور نکنید که سکوت با بی

دیدگاهم بعد از توضیح سریع طوالنی شده است. اما به یاد داشته باشید که طوالنی بودن به معنای جامع و کامل بودن نیست. 

 مطرح کنم.با شما پنج مسئله مهم را خواهم من میدر این زمینه، نظام این جهان و هدف ما  نسبت به

معتقدم که ما باید به عنوان یک قدرت  قاًیعمنظمی و نابسامانی موجود، من اول اینکه، برای دستیابی به این هدف در بحبوحه بی

و یک قدرت  قدرت اقتصادی بزرگ نشان دهیم که یککننده باشیم، باید کننده عمل کنیم. برای اینکه قدرت متعادلمتعادل

ایم و برای باقی ماندن در قدرت باید خود را بازسازی ها تضعیف شدههای اخیر در بسیاری زمینهصنعتی هستیم )اگرچه در دهه

ما به واسطه نظامی و دیپلماتیک هستیم. ما یک قدرت پایدار ما و هم برای اروپا محوریت دارد.  کشورکنیم(. این هم برای 

در حال تبدیل برآوردهای نظامی، کارایی و شایستگی نیروهای نظامی و جذابیت ارتش خود قانون های خود، گذاریسرمایه

کشور دیگری این پویایی و نشاط را ندارد و هیچ کشور دیگری . در اروپای امروز، هیچ شدن به ارتش عمده و اصلی اروپا هستیم

این مقطعی مهم و حیاتی است و ما همچنان به عنوان استراتژیک و انسانی تصمیم نگرفته است. گذاری در جهت این سرمایه

اما  کنیم.ها ایفا میو نقشی محوری در اروپا و در بسیاری از ائتالف مانیمعضو دائم شورای امنیت باقی می و قدرت دیپلماتیک

، آزادی عمل داشته باشیمبه نوعی باید عمل کنیم، به این معناست که کننده گویم ما باید به عنوان قدرتی متعادلوقتی که من می

پیمانانی راستا نیستیم. البته همخواهم تأکید کنم که ما یک قدرت هممن می پذیری داشته باشیم.پذیری و انعطافباید تحرک

پیمانانی داریم، ما اروپایی هستیم و باید با شرکای اروپایی خود همکاری کنیم و به آنها احترام بگذاریم. ما در همه جای دنیا هم

ما قدرتی که ایاالت متحده آمریکاست. به بیان ساده، های استراتژیک و نظامی داریم در حوزهپیمان مهم نیز داریم و یک هم

و به باور من، کنیم. دشمنان ما هستند یا اینکه ما از صحبت با آنها خودداری می لزوماًنیستیم که معتقد باشد دشمنان دوستان ما 

تواند منافع ما را این استراتژی میدهد. بنابراین ما باید استراتژی خاص خود را داشته باشیم، زیرا را نشان می این قدرت فرانسه

ما باید در و روزهای اخیر شاهد بودیم.  هاهتأمین کند و در جهت هماهنگی کشورها برای ما مفید واقع شود، چنان که در ما

را ها و شرایط خواهم همه این بحرانکننده عمل کنیم. البته من نمیهای مهم و شرایط درگیری به عنوان قدرت متعادلبحران

 ست کنم.هربرای شما ف

 زها را در روزهای اخیر در بیاریتای از این بحراننمونه: ایران. کنماما در مورد یکی از آنها صحبت می

وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و زدایی به وجود آوردیم. شاهد بودیم که در آن، ما شرایط الزم را برای تنش
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 -چند ماه یا -پس از چند هفتهو این  سازی را انجام دادندسرنوشتدر طی دو روز، کار حساس و دارایی 

زدایی و اثرگذار باشد، بلکه بتواند شرایطی را برای تنش وضعیت موجودکه نه فقط بر بود هایی ارائه طرح

 ، بلکهدانیم، محرک و مشوق برجام نبودفرانسه همانطور که همه ما به خوبی میایجاد کند.  حلراهیک  ارائه

تر کرد. اما ما اکنون پس از امضای توافق در ، حتی شرایط را برای دست یافتن به آن سخت2015در سال 

و  آغازگر این توافق بود، تصمیم گرفت از آن خارج شودایم. طرفی که چنین شرایطی قرار گرفته

توانست منجر به بروز تنش در منطقه شود و نتایج وحشتناکی را به هایی که بین ما شکل گرفت میاختالف

های این است که از یک سو، از انسجام در میان قدرتبار بیاورد. به نظر من، نقش ما در این نوع درگیری 

پیام روشن انجام دادیم که برای  دو انتشاربا  7 یجاست که ما در  کاریبزرگ اطمینان حاصل کنیم. این 

ای داشته خواهد که ایران سالح هستهنمی 7 یجاولین بار با استقبال همگان مواجه شد. هیچ یک از اعضای 

اند. این یعنی همه از رفتارهایی که این صلح و ثبات را تهدید خواستار ثبات و صلح در منطقهباشد و همه 

تا اطمینان  تالش کردیم ایران را به میز مذاکره بیاوریمدیگر، ما از سوی . خواهند کردکند، خودداری 

ای نیز به دست ما نتایج اولیهمرتبط نیست. زدایی با عدم گفتگوی بین دو طرف اصلی حاصل شود که تنش

، اما در گفتگوهای دوجانبه با ایران، روی زیادی در اینجا جریان دارداین نتایج شکننده است و میانهآوردیم؛ 

پذیر شده مطالبات دیگر امکانهای اقتصادی و مالی و نیز جلو با پرداخت خسارتایجاد مسیری بالقوه و روبه

ای برای جلسات ها فروکش کرده و شرایط بالقوه، تنشمدتکم در کوتاهاین موجب شده که دستاست. 

نقش یک قدرت  کامالًا حمایت شرکای اروپایی خود انجام دادیم و ما این کار را بمفید برقرار شود. 

های عمده و مهم به شکلی در درگیریرا این نقش اینکه بتوانیم و برای کننده را به عهده داشتیم. متعادل

بطور کامل بپذیریم، استقاللی باید نوعی استقالل را  -اتفاق افتاد 7 یجچنان که در  -ایفا کنیم مفید و سازنده

بازنگری عمیق روابط ما با  ضِبر فراستراتژیک ما ضرورت دارد و  خودمختاریکه برای دیپلماسی و 

پردازان خارجی خواهند گفت که ما هم برخی نظریهدانم که البته می .استوار شده استهای خاص قدرت

وید گی میدیگر رود و چیزسفری میگوید، چیزهایی می جمهوررئیسو اینکه گاهی دولت پنهان داریم. 

دانیم، همه چیز او این را گفت، اما ما واقعیت را می»و این تمایل مشترک و جمعی وجود دارد که القا کند 

روی این کنم که شما دنبالهمن توصیه می«. شود که همیشه انجام شده استهمچنان همانطوری انجام می

و  جمهوررئیسدر سطح جمعی و همگانی کاری غیرمؤثر است، زیرا اعتبار به این دلیل که  اوالًمسیر نباشید. 

شود تا اتخاذ تر، این کار باعث میاما از همه مهمشود. آن، اعتبار نمایندگان مردم تضعیف می ٔ  جهینتدر 

 تر شود.هرگونه اقدامی برای ما سخت
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دانم من میدر رابطه با ظرفیت ارزیابی مجدد روابط عمده کشور، اجازه بدهید نگاهی به روسیه بیندازیم. 

گاهی  -هایی به دست آوردید که تمام ابعاد آنهاشغل خود را با کار کردن روی پروندهکه بسیاری از شما 

روابط خود را بر ما دیوار برلین، و از زمان فروپاشی . کرداعتمادی به روسیه را ترویج میبی -به درستی

ابطه را بازنگری این ر آرزویمن اگرچه  ها بنا کردیم.ای از سوءتفاهماعتمادی و مجموعهمبنای همین بی

ما و  دالیل روشنی برای انجام این بازنگری وجود دارد.نیستم.  لوحدارم، اما به هیچ وجه در این زمینه ساده

در هر زمان معینی، کار مفیدی در رابطه با روسیه انجام دهیم، همچنان اگر ما نتوانیم رویم. روسیه هر دو بخشی از اروپا به شمار می

 های سراسر اروپا گرفتار خواهیم بودغیرسازنده باقی خواهیم ماند. در این صورت، همچنان در درگیری قاًیعمدر وضعیت تنش 

نبرد استراتژیک بین ایاالت متحده و روسیه باقی خواهد ماند. و پیامد آن این است که همچنان وقوع جنگ صحنه همچنان و اروپا 

 الزم برای بازسازی عمیق تمدن اروپایی که پیشتر اشاره کردم، فراهم نخواهد شد.و زمینه سرد در خاک ما مشهود خواهد بود. 

راندن توانیم این کار را انجام دهیم. همچنین به نظر من، و عمیق، بسیار عمیق، روابط خود با روسیه، نمیزیرا بدون ارزیابی مجدد 

و دور کردن روسیه از اروپا خطای استراتژیک بزرگی است، زیرا در این صورت یا آن را به سمت انزوا 

های بزرگ مانند چین سوق قدرتدر جهت اتحاد با دیگر کند، و یا ها را تشدید میایم که این تنشکشیده

اعتمادی شکل در عین حال باید بگویم که اگرچه روابط ما بر مبنای بی ایم که به هیچ وجه به نفع ما نخواهد بود.داده

ای روسی هستیم پروژهها و سازی دموکراسیثبات، بیگرفته، اما دالیل مستندی نیز برای آن وجود دارد. ما شاهد حمالت سایبری

شکل گرفت،  2000های قرن بیستم و سال 90در دهه  اساساً هانیاو همه گرا و مخالف با پروژه اتحادیه اروپاست. سنت قاًیعمکه 

کرد و این برداشت را به وجود ها اتفاق افتاد و اروپا بدون تردید استراتژی خودش را اجرا نمیای از سوءتفاهمزمانی که مجموعه

ویرانی غرب و تضعیف اتحادیه  خیال ،که هدف نهایی آن نابودی روسیه است و روسیهدیل شده بغرب تآورد که به اسب تروای 

 و رقابت مناسب موقعیتبه دنبال  توانیمتوانیم به حال آن تأسف بخوریم. میاین وضعیت ماست. میپروراند. اروپا را در سر می

اینکه بخواهیم از موضع ضعف خود را در قبال روسیه گناهکار نشان دهیم و معتقد  به هیچ وجه به نفع ما نیست.باشیم، اما اینها 

. نیز به نفع ما نیستهای گذشته را فراموش کنیم و یکدیگر را در آغوش بگیریم و درگیریباشیم که باید همه اختالف نظرها 

باور من این است که ما باید معماری جدیدی  نیم.در اصول خود تجدیدنظر ک بسیار با دقتباور من این است که ما باید  خیر. اما

هرگز به ثبات  قاره اروپاتسهیل و شفاف نکنیم، را روسیه با را بر مبنای اعتماد و امنیت در اروپا ایجاد کنیم، زیرا اگر روابط خود 

. برخی از این کشورها کنمتر صحبت پیمانان ما نیست. اجازه دهید شفافاین به نفع برخی از هم و امنیت دست نخواهد یافت.

های بیشتری بر روسیه وضع کنیم، زیرا نفع آنها در این است. اگرچه آنها دوستان آورند تا تحریمبه ما فشار می

اشاره کردم، یعنی بازسازی به اعتقاد من برای دست یافتن به هدفی که  این کار به نفع ما نخواهد بود. قطعاًما هستند، اما 
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موفقیت در شکل دادن به یک جبهه مشترک  و اروپایی در جهانی که در معرض خطر دوقطبی شدن قرار داردیک پروژه واقعی 

نوعی رابطه جدید با دهند و ایجاد ساختار اروپا را تشکیل میفکر کردن به دوایر متحدالمرکزی که بین اتحادیه اروپا و روسیه، 

گفتم،  روسیه جمهوررئیسچنان که هفته گذشته در برگانسون به پوتین  به این منظور، روسیه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این مسئله هر روز اتفاق کنیم. شما هر روز شاهد هستید که ما در چنین جهتی حرکت نمیبرداریم.  جلوروبه هر بار یکما باید 

چون بازیگران زیادی در  تضعیف کنند. کنند این پروژه راهر دو طرف، از جمله طرف روسی، تالش میافتد، زیرا بازیگران می

آمیز، این پروژه را مختل کنند از طریق حمالت و اقدامات تحریکسعی میهای اقتصادی حضور دارند که ارتش و در بخش

 کنند.

مسیرهای در ضمن باید اما جو باشیم. ستیزهگیرد، ما باید در زمانی که حاکمیت کشورمان یا شرکایمان در معرض تهدید قرار می

توانیم به این ترتیب می استراتژیک به سمت آشتی مجدد را نیز جستجو کنیم و شروط قدرتمندی را در کنار آن اعمال نماییم.

ای، بیولوژیک و و در مورد کنترل تسلیحات متعارف، هستهوفصل کنیم را حلبست رسیده هایی که در قاره اروپا به بندرگیری

. ما در اروپایی هستیم که موضوع تسلیحات ایمفرو رفتهشته باشیم، زیرا شاهد هستید که در چه وضعیتی شیمیایی بازنگری جمعی دا

گردد. آیا این قرار داده که تاریخ آنها به پیش از پایان جنگ سرد بین ایاالت متحده و روسیه برمیهایی را تحت کنترل پیمان

، بنابراین ما باید با روسیه گفتگو کنیم. پایان کنماینطور فکر نمی صاًشخمن کند؟ اروپایی است که به سرنوشت خود فکر می

چنین گفتگویی داشته باشیم، زیرا ]در غیر اینصورت[ کند تا ما را ملزم می برد[ای میانهای هسته]پیمان منع موشک INFپیمان 

یک استراتژی فضایی را مورد توجه قرار دهیم. با هم، موضوع سوم این است که ما باید گردند. ها به قلمروی ما بازمیموشک

دانم، متحد اصلی ما آمریکا نیست. در موضوع فضا، تا جایی که من میو  ایمدر گذشته این کار را انجام داده اتفاقاً 

هر روز حمالتی اتفاق  ما باید به یک استراتژی سایبری نیز فکر کنیم؛ چیزی که از آن فاصله زیادی داریم.

ناپذیر راهی برای لوحی برای مردم تشریح کرده و به شکلی خستگیبه دور از ساده توانیم این حمالت راباما باید افتد، می

در  -به آن معتقدم قاً یعمکه من  -ورانهابه منظور ایجاد شرایطی برای حاکمیت فناعتمادسازی مجدد جستجو کنیم. همچنین باید 

هیچ یک از این موضوعات روشن نیست، هیچ کدام آسان نیست  ک واقعی شویم.وارد مذاکرات استراتژیصنعتی گسترده سطح 

، نشوید آمیزاقدامات تحریک خواهم تسلیمو شما هر روز شواهدی از عدم پیشرفت در این جهت را خواهید دید. من از شما می

با مذاکرات صریح و قاطعانه از طریق بر این باورم که باید  اًیقوهمیشه از منافع و حاکمیت کشور دفاع کنید و قوی بمانید، اما 

، زیرا موفقیت در دست یافتن به یک نتیجه کنند پیگیریخواهم که این محور را شرایط بازی را تغییر دهیم. و از همه میروسیه 

 .و استراتژی واقعی اروپایی الزم و ضروری است
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انجام  2+2مسکو برای ازسرگیری گفتگوهای به خارجه و نیروهای مسلح در سفر  وزیرانچند روز دیگر، است که  کاریاین 

کنیم و کارگروهی را نیز برای پیشبرد روسیه پیگیری می جمهوررئیسچیزی که ما در گفتگوهای مداوم با پوتین خواهند داد. 

زمینه یشرفت در این جهت، توانایی ما در ساز برای پاندازی خواهیم کرد. و یکی از موضوعات سرنوشتهاراین معماری مشترک 

جلوی های روبهوفصل درگیری اوکراین و روسیه و اجرای توافق مینسک است. در این رابطه، مذاکرات اخیر حاکی از گامحل

ای نشست جدیدی را در قالب نشست نرماندی در روزهدارد تا همراه با صدراعظم ]آلمان[، ما را وامیملموس و واقعی بوده که 

 آینده برگزار کنیم.

خواهم تا در این توانم تصور کنم که برخی از شما ممکن است هنوز نسبت به سخنان من تردید داشته باشید، اما از شما میمی

و در تکمیل بر این باورم که این مسیر درست است.  اًیقولوحی، زیرا من کنم که بدون سادهمسیر حرکت کنید، باز هم تأکید می

 خواهم همگی به استراتژی احتمالی روسیه نیز فکر کنند.مطالبم، از این جمع می

های خود را پیدا کردند. در پنج های ما، آنها فرصت تدبیر و تمهید برنامهواسطه ضعفبیندازید؛ به  این کشور بزرگنگاهی به 

و این به دلیل این بوده که ایاالت متحده آمریکا،  های عمده ایفا کردهای را در همه درگیریسابقهسال گذشته، روسیه نقش بی

اند. ما خطوط قرمز تعیین کردیم و آنها از این خطوط عبور کردند، بدون اینکه ما هیچ اقدامی داشته بریتانیا و فرانسه ضعیف بوده

؛ ما باید داریمازن را از کاری بتوانیم در موضع ضعف، دیگراآنها این را به خوبی دریافتند و پیشروی کردند، چون ما نمیباشیم. 

در شرایط  .نسبت به همسایه خود اتخاذ کنیم سخت و خشنییک رویکرد انتخاب کنیم. البته این به نفع ما نیست که رویکرد 

ها همه منافع خود را به باالترین سطح رسانده است؛ این کشور به سوریه و لیبی و آفریقا بازگشته و به خاطر ضعففعلی، روسیه 

اگر جای و  کنمها حضور دارد. اما آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت؟ من اینطور فکر نمیو اشتباهات ما در همه بحران

کردم، زیرا این کمی تأمل می -کاری که همیشه باید بکنیم و خودمان را جای آنها بگذاریم -ها بودمروس

گذاری قابل توجهی برای تسلیح خود کرده و تا این حد موجب هراس ما شده، به قدرت بزرگ که سرمایه

های سیاسی در در معرض پیری که تنشاندازه اسپانیا تولید ناخالص داخلی دارد، با جمعیتی رو به کاهش و 

کنم سرنوشت د با این شرایط دوام بیاورد؟ من تصور نمیکنید کسی بتوانفکر میآن در حال افزایش است. 

بنابراین ما باید در مقطعی معین، در طی مذاکرات  .پیمان کوچک چین تبدیل شودکه به هم روسیه این باشد

، زیرا مواجهه ای استراتژیک به آنها پیشنهاد دهیمکنیم، گزینهقاطع خود با این کشور و شروطی که تعیین می

سازی ناپذیر خواهد بود. و این به عهده ماست که این گزینه استراتژیک را آمادهین موضوع اجتنابآنها با ا

 آن را پیش ببریم. کرده و
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چین تغییر کرده و دنیا نیز همراه با  .کنیمایفا نقش خود را کننده باید در آسیا نیز ما به عنوان قدرت متعادل

، همراه با آلمان و کشور ما را ایجاد کنیم. 21چینی قرن -اروپاییآن دچار تغییر شده است و ما باید شراکت 

های مهمی های اخیر پیشرفتانگلستان، نقشی تاریخی در این رابطه در اروپا به عهده دارند. بنابراین در این خصوص نیز، ما در ماه

مسئولیت مذاکراتی صریح، صادقانه  برای اولین بار ، مادر آن چین به پاریس که جمهوررئیسداشتیم، به خصوص در جریان سفر 

تواند با سوءاستفاده چین از نبوغ دیپلماتیک باالیی برخوردار است و میو سازنده، اما با اتخاذ استراتژی اروپایی را به عهده گرفتیم. 

]رئیس کمیسیون یونکر آلمان و  خانم مرکل صدراعظمبرای اولین بار، از اختالفات، ما را تضعیف کند. به همین دلیل بود که 

-چینی بلکه چینی-نه فقط فرانسوی ،اروپا[ را برای این دیدار دعوت کردم و ما برای اولین بار، یک دستور کار استراتژیک واقعی

 داشتیم. ،اروپایی

، روی سه اولویت مهم و کلیدی کار کنیم؛ این رویکرد اروپاییضمن به خاطر سپردن سیستماتیک ضرورت دارد  کنممن فکر می

دهد تا نتایج را به طور است، اما به ما این امکان را میبخشی از یک چارچوب چندجانبه  کهیک دستور کار اقتصادی و تجاری 

در نهایت در این زمینه ممنوع است، اما  معموالًالبته این عبارت  -کامل تأیید کنیم، به خصوص در رابطه با تعامالت دوسویه

کنیم، مختلفی از منافع خود دفاع می هایهدانند و ما در حوزوکارهای ما همگی این را به خوبی میواقعیت دارد، چنان که کسب

محصوالت کشاورزی و دانش هوانوردی؛ یک دستور کار چندجانبه با تمرکز بر موضوع ای گرفته تا آمیز هستهاز انرژی صلح

سابقه تغییردهنده بازی پیمان ما شده و به شکلی بیه چین تا حد زیادی در این موضوع چندجانبه هم، کوهوا و تنوع زیستیآب

ند که بر اساس آن، چین و ما داوزاکا، وزیران خارجه سندی استراتژیک را به امضا رسان نشستزمانی که در حاشیه  بوده است.

اتفاق . این در حالی بود 20502سال  درسازی کربن برای ائتالف خنثی نظیربیسابقه و ای بید شدیم، لحظههبه این دستور کار متع

ها هنوز در پیوستن به این معاهده تردید داشتند؛ و در نهایت، یک دستور کار که چند هفته پیش از آن، بسیاری از اروپایی افتاد

این ساختار باید محترمانه و اروپا را فراهم کرد.  کمربند و جاده چین و استراتژی اتصالبین طرح  همگراییاوراسیایی، امکان 

نیز باید برای حاکمیت و اتحاد ما احترام کامل قائل گذاریم، اما چین قاطعانه شکل بگیرد. ما به منافع و حاکمیت چین احترام می

 زمینه داشتیم. باهات بزرگی در اینتسال قبل، اش 10اروپا در این رابطه، ضروری است. ما قدرت نشان دادن باشد و 

اروپایی، اقدام  حلدر نبودِ یک راهنحوه برخورد اروپا با بحران اقتصادی و مالی موجب شد چندین کشور، 

روشمند تصمیم گرفت با سپردن چند زیرساخت  شکلیکنند و خود اروپا نیز به  یاجبار یسازبه خصوصی

باهوش بودنشان  خاطرها به چینیاز ما  د.ها، حاکمیت خود را کاهش دهمهم و ضروری جنوب اروپا به چینی

                                           
2 Carbon Neutrality Coalition for 2050 



18 

 

کنیم. بیایید اجازه ندهیم این رویکرد ادامه پیدا خودمان را به خاطر حماقت نقد میکنیم؛ بلکه نمی انتقاد

، به عنوان مکمل این استراتژی اقیانوس آرام -برای ایجاد یک استراتژی فرانسوی در محور هند خواهم تاهمچنین از شما می کند.

 .بسیج شویدینی، چ

چین به ما احترام بگذارد، همانطور که گفتم باید ابتدا رویکردی اروپایی اتخاذ کنیم، اما در ضمن باید در خواهیم اگر می

اقیانوس  -به عنوان یک قدرت در محور هندبه این معنا که ابتدا باید این امر ضرورت دارد.  های منطقه نیز نفوذ داشته باشیم.قدرت

هزار سرباز  8شهروند در این منطقه دارد. ما بیش از بیش از یک میلیون به دلیل قلمرو فرامرزی خود، آرام ظاهر شویم؛ فرانسه 

و های اصلی دریایی در منطقه هستیم و جزء معدود کشورهایی هستیم که در دریای چین و یکی از قدرت در آنجا داریم

از این حضور  برداری چندانیبهرهاز هر لحاظ، دهیم. اما تاکنون های نظامی واقعی انجام میهای این منطقه، عملیاتاقیانوس

اینکه ما یک قدرت در  نشان دادن و تأییدبنابراین باید این منطقه را دوباره مورد توجه قرار دهیم، در درجه اول برای  ایم.نداشته

رابطه  -و مکمل خصمانهغیر -ای مکملکه تا اندازهاقیانوس آرام  -رجه بعد، برای ایجاد اتحادی در محور هندو در دآنجا هستیم 

 با چین است.

شرکای ما در این رابطه عبارتند از هند، استرالیا، ژاپن، اندونزی  -م این را در هند و سپس استرالیا اعالم کنمتمن سال گذشته توانس

-این دستور کار هند ل خود، در محورهای متفاوتی قرار دارند، اما ما بایدکمبر اساس رویکردهای مو سنگاپور که هر کدام 

ایم و باید آن را بیشتر تقویت به لحاظ نظامی فراهم کردهتفسیر کنیم. ما زمینه این کار را  اقیانوس آرام را به لحاظ استراتژیک

سازی در سطح دیپلماتیک نیز زمینهاکنون باید این کار را شروع کرد.  3ال-شانگرینشست کنیم، اما جناب وزیر چند ماه پیش در 

، پیش تناسب ندارند، که برای این دستور کار خود منابعتوانیم این کار را با تخصیص مجدد کامل را برای آن انجام دهیم. می

بیشترین امتیاز را برای این که این منطقه همیشه  -گذاری در جهان، سرمایهبرای توسعه های رسمیکمک مثالًببریم؛ 

 هایاما عالوه بر این، تمایل من این است که در زمینه ایم.های مربوط به آن ملحق نشدهو ما در همه برنامه -ها نداشتهگذاریسرمایه

دی در آنجا داریم، زیرا کشورهای وهوا شرکای کلیز در این منطقه فعال شویم. ما در موضوع آبنی وهوا و فناوری، آباقتصادی

در مورد  بعداًیعنی چالش فناوری که  -های مهمپذیری زیادی در این منطقه وجود دارند. همچنین در زمینه یکی از چالشآسیب

 نیز شرکایی در منطقه مذکور داریم. -آن صحبت خواهم کرد

                                           
3 Shangri-La Dialogue 
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اقیانوس آرام اقداماتی را انجام دهیم. این -در محور هند، باید به لحاظ حاکمیت فناوری و اتصال موفق باشیماگر بخواهیم 

]نسل پنجم  5Gهای دریایی، بلکه کابلبرای نه تنها از طریق اتحادهای جغرافیایی، امکان ساخت  شود کهموجب می حاکمیت

یک چیز هراس دارند؛  زیرا بسیاری از کشورهای این منطقه تنها از. شود فراهمهای دیگر نیز و فناوریشبکه ارتباطات همراه[ 

پیمان هستیم و در ما در این استراتژی هم .قرار داشته باشند های چینیفناوری تنها ها وهای دریایی تحت کنترل چینیکابل اینکه

اقیانوس  -پرسود و ثمربخش با محور هند های متعدد همکاریبنابراین حوزهاین رابطه، آنها دستور کاری همراستا با اروپا دارند. 

 خواهیم در سطح ملی و اروپایی انجام دهیم.آرام وجود دارد و این چیزی است که ما می

کننده تبدیل دهند تا به قدرتی متعادلاز نظر من، به ما این امکان را میهستند که  جغرافیایی ی کلیهابرخی از اولویت هانیا

 دیریت بحران که در مورد آن صحبت کردم، عمل کنیم.م حوزهشویم و فراتر از 

. امبارها مورد تأکید قرار داده، چیزی که کار کنیماولویت دوم این است که در زمینه ایجاد حاکمیت اروپا 

حاکمیت  گذارم.دانم، بنابراین با شما در میان میمحوری میموضوعی را برای پروژه اروپایی  من این مسئله

را به « حاکمیت»که به اشتباه، کلمه من معتقدم که ما مدتهاست اروپایی عبارتی پوچ و توخالی نیست. 

این کلمه آنچه را که در قلب دموکراسی و جمهوری ما گرایی کلمه مناسبی است. حاکمیت ایم.گراها واگذار کردهملی

. اما اگر گیرندآنها تصمیم میکنند. این مردم هستند که فرمانروایی میت، دهد، یعنی این واقعیت که در نهایانتقال می وجود دارد

پارادوکس دموکراتیک این است که مردم همه چیز را از دست بدهیم، این حاکمیت به هیچ جایی نخواهد رسید. و  کنترلما 

بنابراین مسئولیت رهبران امروز ندارند.  توانند، با استقالل کامل، رهبرانی را انتخاب کنند که دیگر کنترل چیزی را به دستمی

این است که شرایطی را فراهم کنند تا کنترل سرنوشت خود و آینده مردم خود را به دست بگیرند، به این منظور که بتوانند 

 پاسخگو باشند و اقدام کنند.

ها های گشودگی، دوستی، صلح و از میان برداشتن حاکمیتبا ویژگی ای عظیمخود را به عنوان منطقههای اخیر اروپا در دهه

ی برخی دوستان آنچهبرخالف  -ترین بازار هستیم. ما سخاوتمند و نیکخواه هستیم، امالوحمطرح کرده است. ما بازترین و ساده

حاکمیت خود را در سطح اروپا ما  وجه.ترین منطقه تجاری در هیچ سطحی نیستیم، به هیچ بسته -گفتندکه دیروز با آنها بودم می

به صورت کامل ایم، اما باید در سطح اروپا سطوح دیگر از دست ندادهایم. آن را در سطح ملی، نظامی، اقتصادی یا از دست داده

، دیجیتالتوانیم این حاکمیت را در موضوعات مختلف مثل فناوری زیرا تنها در سطح اروپا می ،در مورد آن تجدیدنظر کنیم

 .ایجاد کنیموهوا و بسیاری موضوعات دیگر آب
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ای قرار گیرد که رئیس کمیسیون اروپا در بلندپروازانه باشد و محور پروژهشامل یک دستور کاری این حاکمیت اروپایی باید 

حاکمیت اروپایی باید بریتانیا از دیدگاه من، این  پارلمان اروپا درباره آن سخنرانی کرد و ما باید در پنج سال آینده ایجاد کنیم.

را نیز شامل شود. نتیجه برگزیت هر چه باشد، ضرورت دارد ما به حاکمیت خود همراه با بریتانیا فکر کنیم. در سطح نظامی و 

، رعایت قوانین، حاکمیت و اتحاد اروپا دفاع کنیم. اما باید از منافع کوتاه مدت خود مسلماً و در همه موضوعات. استراتژیک

جبرگرایی. بنابراین باید این کشور را نیز لحاظ کنیم. اما هایی را در خود دارند. به نوعی عالوه بر آن، تاریخ و جغرافیا نیز واقعیت

 فکر کردن درباره حاکمیت اروپا بسیار ضروری است.

به بعد در زمینه دفاع از اروپا  50ما از دهه ایم. در موضوع دفاع، توجه کنید که در دو سال گذشته چه دستاوردی داشته اوالً

توانیم حاکمیت دفاعی بیشتری گرفت. ما میپیشرفتی نداشتیم. حتی بحث در مورد آن ممنوع بود و حتی مورد توجه قرار نمی

های خود را در همکاریپوشی کنیم. ما خود چشمو استقالل استراتژیک و عملیاتی  از حاکمیت ملیاینکه بدون  داشته باشیم،

طرح مداخله دو سال قبل که من  باًیتقرایم. ایجاد کرده ییو طرح مداخله اروپا ییایم، صندوق دفاع اروپاه دفاعی افزایش دادهزمین

رگز به چنین چیزی اروپایی را در سوربن پیشنهاد دادم، انواع اصطالحات را در مورد آن شنیدم. مزخرف، حماقت فرانسوی، او ه

ژوئیه به امضا  14از جسارت داشتن در این مثال نهفته است. به هر حال، طرح مداخله اروپایی در دست نخواهد یافت. منظور من 

و نیروهای مسلح نیز  ، در حالی که شهروندانکشورهای امضاکننده را دور یک میز جمع کردیمدر روز تعطیل ملی خود،  رسید.

خواهم در این باره فکر کنید. نه فقط امضاکنندگان حضور داشتند. از شما میدر مقابل جایگاه ناظر بودند. بریتانیا و آلمان و همه 

 خواهد عضو شود. این به چه معناست؟فنالند، بلکه استونی هم بود و اکنون یونان نیز می

از آنها  و برخی -تر بودندتر و مضطربنسبت به موضوعات دفاعی از همه نگران قبالً این کشورهای اروپایی به این معناست که 

توانند از خود کردند که تنها از طریق برقراری یک رابطه خاص با روسیه و دیگران و برقراری رابطه با ناتو میگاهی تصور می

باید باور کنیم که اروپا در حال بازیابی حاکمیت خود به لحاظ دفاعی است. هدف این طرح  -محافظت کنند

و استقالل  ربرای مانوبیشتری  فضایادی مکمل آن است، زیرا به چالش کشیدن ناتو نیست، بلکه تا حد زی

دهد. من بر این باورم که این حاکمیت نظامی، از جمله در زمینه تنش بر استراتژیک در اختیار ما قرار می

 مورد اشاره قرار دادم، ضروری است. قبالًسر موضوع کنترل تسلیحات که 

کنم، حاکمیت به معنای حاکمیت مرزهای ما نیز هست که باید در مورد آن تجدیدنظر کنیم. من زیاد در این باره صحبت نمی

ما باید توانمندی بیشتری در محافظت از مرزهای خود داشته باشیم. و ام. اشاره کردهبه موضوعات جمعیتی و مهاجرت  قبالًزیرا 

بحران مهاجرت ، اروپا 2015فعالی را ایفا کنید. در واقع، از سال  کامالً این زمینه نیز نقش خواسته من از شما این است که در 
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 ژئوپلیتیکمتفاوت است. اول از همه بحران  اساساًو امروز،  2015ای را تجربه کرده است که منشأ این مهاجرت در سال سابقهبی

موارد اضطراری مهاجرت را به طور مستمر امروز ما باید حران لیبی. و پس از آن، عدم توازن شدید در آفریقا و ب در خاور نزدیک

پذیرفتن مهاجران برقرار کنیم و مبنای آن را نیز چیزی قرار دهیم که در ماه ژوئیه مدیریت کنیم. باید نوعی سازوکار پایدار برای 

. در این رابطه نیز باید وزیران خارجه شد امضا در پاریسالمللی مهاجرت سازمان بینبا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و 

در پاریس شروع کردیم و نتایجی  2017 اوتکه در غربالگری را و کشور همکاری کنند. این کار ضروری است. همچنین باید 

 به همراه داشت، به سرعت از سر بگیریم.

برای دستیابی به چهار هدف  عمدتاًگفتگوهای ساختاریافته بین کشورهای اروپایی و کشورهای واقع در ساحل جنوب مدیترانه 

و سرعت بخشیدن به روند بازگرداندن آنها به  نیستندورود به اروپا  واجد شرایطحرکت کسانی که  شود: جلوگیری ازانجام می

ای که در مبارزه که اکز محافظت پناهندگی؛ سرعت بخشیدن به مبارزه با قاچاق انسانمندی از مرو سپس، بهره کشورهای خود

از های دسترسی مستقیم گشودن کانالکنیم، نقشی محوری دارد؛ ما باید داشته باشیم و اغلب در مباحثات خود فراموش می

ری که افراد مشمول پناهندگی بدون به خطر شوند، به طوبرای آن دسته از مهاجرانی که مشمول محافظت ما میکشورهای ثالث 

فراهم کردن  مند شوند؛ وانداختن جان خود، تا جایی که ممکن است از مناطق نزدیک کشورهای خود از این محافظت بهره

المللی مهاجرت، اتحادیه آفریقا و حمایت سازمان بین بااند به کشورهای خود، نی که در لیبی گرفتار شدهاامکان بازگشت کس

 اتحادیه اروپا.

توان آن را انجام داد. دانیم در بلند مدت چگونه میتا حدی انجام دادیم، اما نمی 2017ما این کار را در جریان بحران پایان سال 

 اجرایی هایمحکومیت، ما وجود دارد یروش اصولدر اینجا نیز، یک  خطای جمعی ماست. ناشی ازو باید بگویم که، این 

خواهیم در رابطه با این موضوعات تسلیم شویم و این یعنی نمی داری هم در وزارت کشور و هم در وزارت خارجه داریمریشه

مورد توجه  مجدداًما باید همه این اعتقادات را  …اثر جذب وها در این زمینه وجود دارد؛ انواع نظریه و نظر خود را تغییر دهیم.

ام. خود من بیشتر روی این موضوع متمرکز خواهم شد، زیرا معتقدم که سستی و گفته 2017من اینها را از تابستان قرار دهیم. 

که فرانسه در حال تبدیل شدن به کشور پیشتاز اروپا گویم این را در شرایطی میکنشی در رابطه با این مسئله به نفع ما نیست. بی

شوند تا به اینجا لوح نباشیم. مشکل ما مردمی که در لیبی سوار قایق میهای پناهندگی است. بهتر است سادهاستبه لحاظ درخو

کنیم. بلکه مشکل، افرادی هستند که میدوستی تجربه های غیرقابل باوری نیست که به لحاظ انسانمشکل ما صحنهبیایند نیست. 

اند و به این دلیل که کشور ما انی که در جاهای دیگر درخواست پناهندگی کردهآیند، کساز طریق همسایگان اروپایی ما می

ما باید کنیم. نمی عملآیند. و ما به اندازه کافی در مورد آنها مؤثر و یا انسانی سازماندهی بدی در این رابطه دارد، به سمت ما می
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ن دو موضوع مرزها و دفاع، در مورد حاکمیت اروپا فکر کرده و فعالیت در این زمینه را تشدید کنیم. باید به سرعت، عالوه بر ای

آگاهانه این دو کلمه را  کامالًوهوا بازسازی نماییم. و من و حاکمیت واقعی را در رابطه با صنعت و آب آن را سازماندهی کنیم

 دهم.به هم ارتباط می

کنندگان بسیار مؤثر بیشتر و رقابت بیشتر و محافظت از مصرف خلق نوآوریالعاده است و در اروپا در ایجاد استراتژی رقابتی فوق

و در بسیاری از  ایمکند. از دست ندادن این ویژگی حائز اهمیت است. اگرچه، ما استراتژی صنعتی خود را نادیده گرفتهعمل می

باره ، باید درخود توسعه استراتژی آینده، در ایم. بنابراینموضوعات، شرایطی را برای وابستگی صنعتی و فناورانه خود ایجاد کرده

زیرا صنعت آینده تنها با این دستور  وهوا نیز مرتبط است، تجدیدنظر کنیم.آب دستور کاراین استراتژی صنعتی که در واقع به 

ای هو به خصوص بخشگذاری بسیار بیشتری روی تحقیق و توسعه این یعنی اروپا باید سرمایه کار سازگاری خواهد داشت.

قهرمانان در ارزیابی و  وضع کند مجدداًصنعتی جدید انجام دهد، مقررات رقابتی که با این حاکمیت صنعتی سازگار باشند را 

این به این معناست که اروپا باید ضمن مهم تلقی کند.  -ها بازاری جهانی استکه در حال حاضر در همه بخش -بازار مربوطه را

]به ان به انتقال عذینفآنقدر باال تعیین کند که و  کردهوهوا یا صنعت، قیمت کربن را واقعی ی آباتخاذ یک استراتژی واقعی برا

های واقعی در مرزها وضع شود تا از رقابت ناعادالنه ذینفعانی که این انتقال را . به عالوه، تعرفهتشویق شوندکربن[ صنعت کم

 دهند، جلوگیری شود.انجام نمی

خواهیم در آینده حاکمیت واقعی خود را در رابطه با این موضوعات . اما اگر میکه ما در این زمینه اختالف نظر داریم هاستمدت

هواپیمایی و دفاعی  هاییوهوایی و زیست محیطی خودمان و فناورهای برق خودمان، خدمات آبادامه دهیم و همچنان نیروگاه

این کار ضروری است. و اشیم، ضرورت دارد که این حاکمیت را دوباره برقرار کنیم. داشته برا و همه صنایع خودمان خودمان 

 گنجانم که باید پیگیری شود.حاکمیت فناوری را نیز می قطعاً من در این استراتژی، 

 قاً یعممن  انتخاب ما چیست؟ آیا باید بین فناوری آمریکایی و چینی یکی را انتخاب کنیم؟ 5Gدر مورد اما 

معتقدم که ما باید در این باره نیز حاکمیت اروپایی واقعی داشته باشیم، بدون اینکه هیچ کسی را محکوم 

ترین حساسبه این نتیجه رسیدند که در  وزیران و وزیرنخست؛ دهیمانجام تصمیم گرفتیم این کاری است که ما در فرانسه کنیم. 

جلوگیری های خاص های ارتباطات به برخی فناوریشرکتشوند و از وابستگی بیش از حد کنترل  هامؤلفهباید همه  ،هابخش

 .به عمل آید
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به راه انداختیم. شرکای ما تعدادی از الزامات خود را مورد بررسی مجدد قرار دادند. در این راستا، ما یک جنبش اروپایی واقعی 

باید حاکمیت اقتصادی و مالی خود را نیز وپایی ایجاد کنیم. همچنین اکنون باید استراتژی مناسبی را همراه با ذینفعان ار

با افتخار، از دستور کاری خود در توانیم در مورد ایران صحبت کردم. ما می قبالًمورد بازبینی قرار دهیم. 

 بالفعل فراسرزمینی تسلط ازچون دالر ایم؟ رابطه با ایران دفاع کنیم. چرا در این وضعیت قرار گرفته

گیریم آنها را مورد حمایت قرار دهیم و به های ما، حتی زمانی که تصمیم میبرخوردار است. چون شرکت

اند. منظور من این نیست که ما باید با دالر بجنگیم، اما باید حاکمیت واقعی اقتصادی جلو برانیم، به دالر وابسته

تقویت یکپارچگی حوزه یورو، پایه  برباید ایم. در این حوزه نیز بسیار به کندی حرکت کرده و مالی یورو را برقرار کنیم.

ما هنوز مالی و پولی خود قدم برداریم. واقعی یکپارچگی بیشتر بازارهای مالی حوزه یورو و ذینفعان آن و ظرفیت ایجاد حاکمیت 

 ایم و این چیزی است که ضرورت دارد.به این مرحله نرسیده

برای محافظت ایم و چنین باید حاکمیت دیجیتال ایجاد کنیم. ما در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشتههم

روی وضع کردیم که تعدادی از دوستانمان نیز دنبالهای را در سطح اروپا سابقهمقررات بیاز اطالعات افراد، 

کردن در خصوص مالیات و محافظت از و به فکر اما باید پیشرفت بیشتری داشته باشیم  .این مسیر بودند

ای انجام پروژه برایحاکمیت فرهنگی نیز و انجام این کار در سطح اروپا مناسب است.  ها ادامه دهیم.داده

ر اشاره کردم، مهم و ضروری است. ما با موفقیت از قانون کپی رایت دفاع کردیم، اما در حال کار تکه پیش

برای  آنچهتر در رابطه با میراث اروپا و فرهنگ و دانش اروپایی هستیم. ای به مراتب گستردهروی پروژه

دادیم حائز اهمیت است، زیرا از های مهم فرهنگی اروپا انجام و پروژهها و انتشار آثار هنری توسعه دانشگاه

این نیز یک  .ش کنیمبخو الهام مندقدرت را ای که پیشتر درباره آن صحبت کردمتوانیم پروژهاین طریق می

توان قدرت تخیل اروپا را تحریک کرد. و این شود. زیرا با این حاکمیت میحاکمیت محسوب میعامل 

اشتن، خواندن و به اشتراک گذاشتن آنها را دارند، همچنین که شهروندان ما حق دا و آثاری هیعنی رمان

ی را به نمایش بگذارند که متعلق به ماست، از هنرمندانی ها، باید بتوانند بخشی از دنیای خالقها و نمایشفیلم

که متعلق به ما هستند و نباید گزینه محصوالت وارداتی و دنیاهای خالقی که در فرهنگ ما ریشه عمیقی 

ضروری است و باید  کامالًقرار گیرد. من معتقدم که این استراتژی مردم در دسترس به سادگی ندارند، 

 گذاری مجدد روی حاکمیت زبانی اروپا شود.تر و سرمایهمنجر به همکاری بیش

در فرهنگستان فرانسه  2018البته مقصود من در اینجا، فرانکوفونی ]سازمان مربوط به مناطق فرانسوی زبان در جهان[ که در مارس 

گذاری مجدد ما سرمایهنیست. پیگیری این استراتژی در سراسر جهان حائز اهمیت است، ابه تفصیل در مورد آن صحبت کردم، 
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پس از برگزیت، ممکن است شرایط همیشه معقول و منطقی پیش نرود. اما اگر  روی این استراتژی در سطح اروپا ضرورت دارد.

ای داریم که باید ما برگ برندهکنم که من فکر میتصمیم بگیریم که انگلیسی تنها زبان اداری اروپا باشد، عجیب خواهد بود. 

موفقیت این استراتژی اروپایی، های بحث و گفتگو است. آموزش در انجمن و بهسازی اصالحه قرار دهیم و آن، مورد استفاد

کننده در به وضوح با استراتژی قدرت متعادل ،دیدید که این استراتژی حاکمیت البتهو  مستلزم سختکوشی و پشتکار خواهد بود.

 ارتباط است.

اروپا همه امور کنم که تعجب می من گاهی .تمرکز بیشتری داشته باشید ،همکاری دوجانبهخواهم در زمینه از شما می همچنین

در دارند. اما نیاز داریم که  بیشمارینیاز داریم و آنها محاسن  این افرادبه متخصصان واگذار شده است. درست است که ما به 

الزم را با کشورها  ارتباطاند نیز اتصال و کارهای اداری ضروری در موضوعات اروپا که در زندگی روزمره ما رسوخ کرده

دهند. اما به نظر من، باید روی گفتگوهای این کار را انجام می وزیرنخستاین هماهنگی باید ایجاد شود. کارکنان . برقرار کنیم

کند. زیرا فضای بیشتری برای مانور به ما تر میکار، گفتگوهای اروپایی را نیز کاملباشیم. این  دوجانبه تمرکز بیشتری داشته

سفر دوجانبه  20. من ظرف دو سال، کنمو برای همین به شما نیز توصیه می امدر دو سال گذشته انجام داده من این کار رادهد. می

سال گذشته به آنها سفری  20تا  15جمهور فرانسه در  رؤسایام که رفتهرهایی ام. گاهی به کشوبه کشورهای اتحادیه اروپا داشته

تا چه شویم که گاهی متوجه می ،کنیممیگذاری بیشتری و وقتی روی اقدامات دوجانبه سرمایهاند و این احمقانه است. نداشته

ایم، زیرا فرانسه در بسیاری از این کشورها از محبوبیت فاصله گرفته سیاسی، فرهنگی و اغلب آموزشی با این کشورها ارتباط حد از

ترین چیز این است که این روابط دوجانبه فضای بیشتری برای مانور در حوزه اروپا به ما به هرحال، مهمکمی برخوردار است. 

در شورای اروپا داشته باشیم. و باید  متحدان بیشتری راتوانیم کنیم، میگذاری میوقتی روی روابط دوجانبه سرمایهدهد. می

ها حائز سال گذشته در ابن رابطه به مراتب مؤثرتر عمل کرده است. به همین دلیل، صحبت با همه گروه 15بگویم که آلمان در 

و کشورهای منطقه جنوب  ویشگراداهمیت است. ما باید روی گفتگو با کشورهای حوزه بالتیک، کشورهای بلوک شرق، گروه 

داشته گسترده مشارکت  ،تعاملخواهم در این یترانه سرمایه گذاری کنیم. از نظر من این کار مهم و حیاتی است و از شما میمد

 باشید.

گذاری موفقی داشته باشیم و کنم که باید از یک زاویه دیپلماتیک، روی همه موضوعات فنی نیز سرمایهبه عالوه، من تصور می

های دیپلماتیک امروزی ماست. ها در فعالیتترین چالشاین یکی از بزرگاین موضوع بازخواهم گشت. ام، به در پایان سخنرانی

ممکن خود را فراموش کنیم. و درازمدت اند، بنابراین، این خطر وجود دارد که ما تصویر کلی ای فنی شدهمسائل به شکل فزاینده

های فنی برخوردارند در حوزه تجربه کمتریاز یا افرادی که به این مسائل بپردازند های خاص های وزارتخانهتنها تکنیسین است
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شوم هایی بروز کند. از اینکه تا این حد وارد جزئیات میمغایرت بنابراین ممکن است. و در نتیجه، اطالع کمتری در این باره دارند

ثری بگیریم. در رابطه با موضوعات فناوری دیجیتال، اگر توانیم نتایج مؤدر این صورت است که میکنم، اما عذرخواهی می

 های دیجیتال کمتر خواهد بود.عمومی به چنین مسائلی بپردازد، اثرگذاری او نسبت به یک متخصص فناوری سوابقدیپلماتی با 

های دیجیتال اگر یک متخصص فناوری اینها قابل مقایسه نیست.توانم به شما بگویم که ایم و میتجربه کردهما هر دو سناریو را 

راهی برای ما باید  های دیجیتال کار کند، تصویر بزرگ دیپلماتیک و منافع ما را نادیده خواهد گرفت.به تنهایی در حوزه فناوری

. به این کنیم که این مسئله در سطح اروپا، از اهمیت زیادی برخوردار استها پیدا کنیم و من فکر میترکیب مؤثر این مهارت

استانداردهای  هانیا؛ گذاری کنیمسرمایه مجدداًایم، به مقدار قابل توجهی تضعیف شدههایی که توانیم در حوزهترتیب می

 سازند تا عوامل حاکمیت خود را تعیین کنیم.دهند و ما را قادر میاروپایی را تشکیل می

غرب بالکان تمرکز جغرافیایی خواهم در حوزه است که از شما میپا مایلم مطرح کنم این وآخرین موردی که در رابطه با ار

کردید. فکر سفری به صربستان داشتم و برخی از شما در این سفر من را همراهی میمن در ماه ژوئیه  ای داشته باشید.دوباره

میزان و وقتی به اتفاق افتاده بود و این احمقانه است.  2001فرانسه به این کشور در سال  جمهوررئیسکنم آخرین سفر می

شوم که ]در این کشور[ بودجه دولتی به کنم، متوجه مینگاه می -به عنوان مثال در سطح فرهنگی -گذاری کشورمانسرمایه

اند. ارند و در فاصله بسیار دورتری از ما واقع شدهصرف شده که اهمیت استراتژیک کمتری د مراتب کمتری نسبت به کشورهایی

رود. داشتن یک استراتژی اروپایی به معنای فکر کردن به گذاری بیشتری از ما انتظار میو این در شرایطی است که سرمایه

این کشورها و مناطق  . ما باید درنیز هستما را دوست دارند،  واقعاً ای که ای و کشورهای همسایه، مناطق حاشیهمرزهای اروپا

ایاالت متحده، روسیه در غیر اینصورت، های غیراروپایی به جای ما اقدام کنند. گذاری کنیم و اجازه ندهیم قدرتسرمایه مجدداً

در این مورد نیز باید بگویم آلمان، رویکرد استراتژیک رد. کد نخواهگیری در مورد سرنوشت منطقه غرب بالکان تصمیمو ترکیه 

 داشته باشیم.در آن تری من مایلم منابع بیشتری به این منطقه تخصیص دهیم و نقش فعالری نسبت به ما اتخاذ کرده است. مؤثرت

برقراری نوعی شراکت جدید با منطقه مدیترانه و خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم سومین اولویتی که می

 تمایل دارمخواهم درباره همه مناطق جغرافیایی بحث کنم، اما دهم که نمیآفریقاست. به شما اطمینان می

خواهم به تفصیل مطرح کنم و حاال میام با شما نتوانستم های قبلیبه چند مطلبی بپردازم که در سخنرانی

شود. اما پیگیری و همسایگی استراتژیک ما محسوب میاین شراکت، سیاست  اساساًآنها را شرح دهم. 

ای در مورد سوریه یا لیبی بحث کنم. در کنفرانس رسانه خواهمنمیاندازی مجدد آن به شدت حائز اهمیت است. راه

ما همکاری نزدیکی در رابطه با این مسائل بحرانی داریم و به صورت روزانه  داشتم.کشورها در مورد این ، صحبت مفصلی دیروز
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نیز موضوعی کلیدی بود و اولویتی که من درباره  7 یجاین در نشست در این مورد مشارکت داریم.  قاًیعمپردازیم. ما به آنها می

 کامالًباید ادامه پیدا کند و کار روی این موضوع صحبت کنم.  خواهمآن صحبت کردم. در مورد فرآیند صلح خاورمیانه نیز نمی

کنم که شرایط الزم در این چون فکر میتصمیم ندارم ابتکار عمل را در این زمینه به دست بگیرم؟ از سر گرفته شود. چرا من 

آمیز نیستند. اما رسند نیز بطور کلی چندان موفقیتهایی که از آنسوی دنیا میبه نظر من، طرح منطقه هنوز به وجود نیامده است.

در ام، ما همانطور که بارها گفتهتواند دوام داشته باشد. وضعیت موجود مناسب نیست و نمیدر عین حال به یک مسئله معتقدم؛ 

رد نشده است. من معتقدم که ما باید به همراه چند کشور گز خصوص این موضوع نظرات خودمان را داریم؛ موضع فرانسه هر

 ایم.این مسئله پیدا کنیم، اما هنوز به این مرحله نرسیده حل مؤثری برایای داشته باشیم و راهپیمان خود، همکاری نوآورانههم

با منطقه جنوب ما  داشته باشم.ی صحبت کوتاهتمایل دارم در رابطه با شراکت در منطقه جنوب مدیترانه و آفریقا  صرفاًاما 

در این همبستگی  فرانسه، بدون بازنگری در رأس آناروپا، و داریم.  دیرینفرهنگی و تمدنی بسیار عمیق و  همبستگیمدیترانه، 

تراژدی  -پدیده مهاجرت بهما از منطقه جنوب مدیترانه فقط بحث تواند موفق باشد. در جهان امروز، و تثبیت مجدد آن نمی

تضعیف وضعیت  توانیممی در آنجا نیز .شودمحدود می اقدامات حفاظتیسازماندهی یا  -مورد اشاره قرار دادم قبالًانسانی که 

مربوط فرانسه نیز  به، به میان بیاید از منطقه جنوب مدیترانه و آفریقا یصحبتهر مشاهده کنیم. در واقع داخلی را و  ژئوپلیتیک

خود بخشی از آفریقا را در  برگزار شد نیز تکرار کردم. فرانسه اوتمن این موضوع را در مراسم بزرگداشتی که در ماه  .است

ما سرنوشت مشترکی با آنها داریم، البته  آفریقایی بودند که کشور ما و آزادی ما را نجات دادند. جنگجویاندارد، زیرا این 

بخش ]امروز مغرب وضعیت  ،عتاً یطب بنابراین ایم.را نیز با هم تجربه کرده باریمصیبتتاریک و  مقاطععلیرغم این واقعیت که 

هایی که از پیام ازو  دهیممورد توجه قرار می به دقت را شمال غربی آفریقا شامل کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و لیبی[

 جمهوررئیسالسبسی در مراسم تشییع  .آگاهی داریمرسد و شرایط به شدت حساسی که در تونس وجود دارد مردم الجزایر می

ما همیشه تونس، من روابط نزدیک بین فرانسه و مردم و ملت تونس را در این شرایط حساس، از نزدیک و مستقیم مشاهده کردم. 

روابط را یکبار دیگر،  سازد نیز احترام قائل هستیم. ما باید اینضمن احترام به حاکمیت آنها، برای این دوستی که ما را متحد می

و ضداستعمارگری. من صادقانه معتقدم که  استعمارگری زوائد هرگونهو متعادل مورد استفاده قرار دهیم. بدون  به شکلی جدید

 توان به این هدف دست یافت.با افزایش گفتگوها بین جوامع مدنی دو کشور می

مطرح کردم؛ نشستی با هدف گفتگوی بین جوامع مدنی، دانشگاهی به همین دلیل بود که من ایده نشست دو ساحل را در تونس 

بین ما و کشورهای بدون شک،  البتهپیوندهای بین ما و  در نظر گرفتنها به منظور احیای دو ساحل، با و کارآفرینی و البته دولت

یک واقعیت زیرا چیزی که ما اکنون باید روی آن تمرکز کنیم این است که منطقه مغرب دیگر واقع در سواحل جنوبی. 
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 نیست، بلکه اختالفات عمیقی بین این کشورها بروز کرده که منجر به تضعیف و ممانعت از توسعه آنها خواهد شد. ژئوپلیتیک

دوارم که بتوانیم با هم این کار را ادامه دهیم و همه شما ما در ماه ژوئن نشست اولیه را در شهر مارسی برگزار کردیم و من امی

 به آن متعهد شوید و گفتگوهای جدید بین جوامع مدنی، روشنفکران و هنرمندان این کشورها را تشویق کنید. کامالً

کننده این گفتگو بین کشورهای شرکت اییینشاط و پوتحت تأثیر من باید بگویم در نشست ماری که در ماه ژوئن برگزار شد، 

بخشی که از لیبی، تونس و موریتانی شرکت کرده بودند و پیشنهاد همکاری العاده الهامقرار گرفتم. به خصوص، افراد جوان فوق

و من معتقدم که زمینه پربار ها دیده نشده است. کرد و در گفتگوهای بین دولتو روابطی را دادند که کسی تصورش را نمی

ما به  گره خورده است.نیز گذاری کنیم. سرنوشت ما با آفریقا حاصلخیزی فراهم شده و امیدوارم بتوانیم با هم روی آن سرمایه

اندازها نامیدم، ادامه پیدا شدت در این رابطه فعال هستیم، اما باید کار بیشتری انجام دهیم تا آنچه را که من تغییر مشترک چشم

ام، بنابراین سخنانم را کوتاه من در گذشته چندین بار در این مورد با شما صحبت کرده -ایمقدام نظامی کردها در آفریقاما  کند.

بحران لیبی که به آن اشاره مورد در  ایم.انجام داده اتیاقدامما در مناطق بحرانی این اقدام نظامی همچنان ادامه دارد.  -کنممی

 ،لیبی حاصل شدهای درگیر المللی و کنفرانس بین گروهکنفرانس بین یک برای برگزاری 7 یجدر نشست  با توافقی که ،کردم

اما ما همکاری پیشرفت خوبی داشتیم. همچنین توانستیم کشورهای آفریقایی را که تاکنون در مورد این فرآیند تردید داشتند، 

 نزدیکی با آنها داریم، گرد هم آوریم.

ای که کمی بیش از پنج سال قبل، فرانسه در . منطقههای نیروهای نظامی ماستم عملیاتمنطقه ساحل هم صحنه مهو البته 

به خاطر تصمیم سریع و اگر  دار شدن آنها نقشی کلیدی را ایفا کرد.های جهادی و ممانعت از ریشهجلوگیری از پیدایش گروه

ای نبود که در حال وضعیت در ساحل به گونه احتماالًفرانسه در اقدام نظامی نبود، اگر به خاطر برتری نیروهای نظامی ما نبود، 

ثبات شدن و تروریسم رو به تواند دید که شرایط این منطقه در حال بیامروز به روشنی میحاضر شاهد آن هستیم. اگرچه، 

شروع شده است. اما وقتی در مورد تروریسم در این منطقه صحبت این اکنون در خلیج گینه و منطقه دریاچه چاد  .افزایش است

به عالوه،  .مشابه نیستتروریسم در آنجا با خالفت سرزمینی در خاور نزدیک  هایویژگیکنیم، باید محتاط باشیم، زیرا می

وضعیت توانم بگویم که این، کنند و میبرداری میو شرایط اقتصادی بهره ی این منطقه از اختالفات قومیتتروریسهای گروه

 ای برای آفریقا ایجاد کرده است.بسیار ویژه
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به اقدامات قدرتمند خود از طریق  عتاًیطبای، زمینهبنابراین در چنین پساما ما باید از کشورهای مستقل این منطقه حمایت کنیم. 

در عین حال همراهی و تعهد شرکای آفریقایی  تحرک عملیاتی خواهیم داشت، امامثل همیشه دهیم و ادامه می 4عملیات برخان

و نیز از طریق افزایش تعهد ارکان نظامی و توسعه ، 6و اتحاد ساحل 5ساحل 5 یج سازمانما این مسئله را در . ما نیز ضرورت دارد

مرکل صدراعظم آلمان و کابوره، به عالوه چنان که دو روز قبل دیدیم،  .یماکردهدنبال المللی و کشورهای همسایه جامعه بین

نیز در شراکت جدیدی که برای امنیت و ثبات در منطقه ساحل شکل گرفت حضور داشتند و این به ]بورکینافاسو[  جمهوررئیس

آثار این فقط تماشاگر وقایع بودند، اما اکنون  قبالً این کشورها  کند.خلیج گینه کمک میواقع در مشارکت مجدد کشورهای 

آورد و همچنین کنند و این، امکان مشارکت بین کشورهای آفریقایی در خصوص این مسئله را فراهم میدرگیری را احساس می

 دهد تا درباره این مسئله امنیتی به هر یک از این کشورها کمک کند.المللی نیز این امکان را میبه جامعه بین

نقش به ایفای تواند پیمان مهم ما است، به طوری که اروپا با تمرکز بر آن میبیشتر از اینها اهمیت دارد و همبرای ما اما آفریقا 

برای ، ما مشارکت جدیدی را بنیان نهادیم که واگادوگودر  2017در سخنرانی نوامبر  کامل خود در امور جهانی ادامه دهد.

گ آینده به آن نیاز خواهیم داشت و باید بر این مبنا، کار خود را ادامه دهیم. در این رابطه نیز، از شما های بزرپرداختن به چالش

اقدامات، رابطه با شرکای  دگرگونیو آن،  دانمضروری و مهم می کامالًکاری که من . خواهم تا این کار سخت را انجام دهیدمی

 های ماست.آفریقای و روش

خود من معتقدم که ما باید در این تغییر، نقش  -کمک کنیمبه آفریقا  ،های در حال انجام و یکپارچگیپروژه بتدا باید در تحققا

کنیم، در جهت ایجاد یک ارز واحد حمایت می 7را ایفا نماییم. به همین دلیل است که از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا

آنها برای تحقق این هدف راه درازی را در پیش . وجود داشته است طرف آنها هایی ازموانعی از دیدگاه ما و تنشتاکنون  چون

به غرب آفریقا برای دستیابی به یکپارچگی پولی و اقتصادی، کمکی فرانسه  ، کمکدارند و هیچ چیز قطعی نیست، اما به نظر من

ت ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا حمایت از پروژه اتحادیه آفریقا برای حرکت در جهبه همین دلیل، ما  تاریخی خواهد بود.

، هادر همه درگیریبا ما ضمن همکاری  تاایم یکبار دیگر از اتحادیه آفریقا درخواست کردهبه همین دلیل است که  کنیم.می

در رابطه و باز هم به همین دلیل است که  .داشته باشدمشارکت نزدیک  از عملیات سازمان ملل و پشتیبانیها عملیاتبرای هدایت 

                                           
4 Operation Barkhane 
5 G5 Sahel 
6 Sahel Alliance 
7 Economic Community of West African States (ECOWAS) 
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از طریق ترین شرایط انتقال قدرت دموکراتیک و سیاسی، ما استراتژی فشار ترین موضوعات سیاسی، و گاهی پیچیدهبا حساس

 کنیم.باید انجام شود، خودداری می آنچهمستقیم در مورد  دخالتسطح را در پیش گرفته و از سخنرانی و های همگروه

 هایاستراتژیناشی از بلکه  کنشی نیست.به معنای بیهرگز شود، اما این سکوت هی از من به خاطر سکوت کردن انتقاد میگا

من معتقدم که  .اقدام کردبر اساس آن و باید  اتخاذ شدهاتحاد با رهبران کشورهای آفریقایی  ای است که برایدقیق و موشکافانه

دموکراتیک کمک  مطالباتدانم که آیا در دستیابی به همه البته نمی -نتیجه داددر جمهوری دموکراتیک کنگو، این استراتژی 

انگیز و من معتقدم که در مورد بسیاری از موضوعات بحثدر رابطه با انتقال قدرت، شرایط مطلوبی را فراهم کرد. اما کرد یا خیر، 

به تواند و مسائلی که در آینده بروز خواهد کرد، این استراتژی میآنچه برای مدت کوتاهی در توگو جریان داشت، دیگر، مانند 

واهیم رابطه خود با آفریقا را ختر، من معتقدم که ما دیگر نمیاما بطور کلیبخش باشد. مشترک برای ما الهام الگویعنوان یک 

های خود با شرکای آفریقایی، پیشبرد آنها با این یعنی ایجاد استراتژیعدم تقارن بنا کنیم.  -یا گاهی واقعیت -احساسبر مبنای 

 ها با آنها و برای آنها.گذاری مجدد روی این استراتژیشرکای آفریقایی و سرمایه

های بسکتبال و فوتبال و همچنین فدراسیون با مشارکتیک بخش ورزشی مهم را  واگادوگودر دستور کار به همین دلیل بود که 

مسائل وفصل اقدام به حلآثار هنری،  بازگرداندن بزرگما با مطرح کردن مسئله . اضافه کردیمها و کشورهای المپیکی فدراسیون

و این کار با همکاری فرانسه  ، چرا که برای بسیاری از این کشورها بازسازی و بازبینی این آثار حیاتی استفرهنگی نیز کردیم

به همین دلیل بود که تصمیم گرفتیم مبحث آموزش را نیز بر مبنای جدیدی بازگشایی کنیم. و من مسئولیت . گرفتانجام خواهد 

 .گیردانجام میاین کار با نوعی استراتژی آموزشی مسئوالنه پذیرم، زیرا ها را میکامل اصالحات دانشگاه

و سیستمی داشتیم که در واقع  .العاده بودکردیم، که البته این فوقدر فرانسه به صورت رایگان پذیرش می را هرکسیما تاکنون 

خواهید در مقاطع گفتیم که اگر میچون به همه دانشجویان در بسیاری از کشورها می .شدمحسوب میبه بیان دقیق، پسااستعماری 

ای در اختیار خواهید داشت. اما متوجه شدیم که برای العادههای فوقصورت فرصت باالتر تحصیل کنید، به فرانسه بیایید، در این

اتخاذ کردیم که بر  بنابراین نوعی استراتژیبرخی از آنها حتی تحصیل و گرفتن مدرک در کشورهای خودشان غیرممکن است. 

برابر کمتر از  20تا  10ما شود، که به نظر من عادالنه است. اما قیمت اساس آن، تحصیالت دانشگاهی با صرف هزینه انجام می

م ها انجادهند. ما اقداماتی نیز در زمینه بورسیهها پیشنهاد میها، بسیاری از کشورهای اروپایی یا آمریکاییقیمتی است که کانادایی

روی استراتژی مشارکت آموزشی ها کاهش نداشته است. اما در کنار اینها، دادیم و این یعنی امسال، ثبت نام در دانشگاه

ای انجام دادیم، به خصوص در آفریقا که برای اولین بار، تحصیل و ارائه مدرک دانشگاهی را برای گذاری دوبارهسرمایه

شود شود. در این استراتژی به دانشجویان این امکان داده میپیمان ما محسوب میت همچندین دهه اسکشورهایی ارائه کردیم که 
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و به آنها تونس و الجزایر ، اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، که واحدهای درسی خود را در سنگال و ساحل عاج بگذرانند

تواند قدرت آموزشی باشد، زیرا معلمان می کت با آفریقاشراتواند مسیر توسعه کنم که این میرا نیز پیشنهاد کردیم. من فکر می

شود و یک اتحاد استراتژیک واقعی، بدون هژمونی، شکل فراهم میما را انتشار دهند، امکان توسعه آموزشی در این کشورها 

 گیرد.می

]اقدام  AFAWAموسوم به کنیم. طرح این تفکر شراکت جدید با آفریقا چیزی است که ما در زمینه اقتصادی نیز دنبال می

ها و با مشارکت بانک توسعه چند روز قبل برای کارآفرینی زنان اعالم شد، توسط آفریقاییکه  8مثبت مالی برای زنان آفریقا[

، یعنی اینکه ما ناممانداز میاین همان چیزی است که من تغییر چشمدهیم. آفریقا تهیه شده است. ما تأمین مالی آن را انجام می

ها به روشی متفاوت همکاری کنیم، در مورد اقدام آنها با خودشان همفکری کنیم و در باید خودمان اقدام کرده و با آفریقایی

ثال وجود دارد: از در این باره دو مها و در آفریقا انجام گیرد. ترین اقدامات باید با کمک آفریقایینظر داشته باشیم که پیشرفته

ترین ها بزرگدر مورد آن اقدام کنیم، زیرا آفریقاییاستراتژیک است که باید با آفریقا  نقاط تمرکزیکی از  اقلیم تغییرمن، نظر 

که « تولید برق در بیابان»طرح ایفا کنند.  تغییر اقلیم یتوانند نقش اصلی را در اجرای استراتژوهوا هستند و میقربانی تغییرات آب

توسعه فرانسه با این  آژانسشود باید در کانون روابطی قرار گیرد که سعه آفریقا و بانک جهانی انجام میبا مشارکت بانک تو

به عنوان مثال چند ماه پیش  -توانستیم کند. این چیزی بود که ماو در نتیجه بطور طبیعی نقش مهمی را در آنها ایفا مینهادها دارد 

 مشابهی را در آفریقا به کار بگیریم. یو باید در رابطه با نوآوری نیز استراتژ .دهیماندازی کرده و توسعه راه -در بورکینافاسو

دو میزبانی آن را در بور 2020خواهد بود که ما در سال به همین دلیل است که نوآوری، موضوع اصلی نشست آفریقا و فرانسه 

من بر خود آفریقا و به دست مردم آن ساخته شود. کنیم که آینده قاره آفریقا، باید در به این شیوه ما اعتراف میبه عهده داریم. 

نوعی استراتژی ضروری  -که گاهی نسبت به آن بامالحظه و حساس هستیم -این خط مشیدر رابطه با این موضوع، این باورم که 

هایی رکیه در آفریقا استراتژیما نباید در تله تبدیل آفریقا به صحنه نفوذ گرفتار شویم. امروزه، چین، ژاپن و ت و مؤثرترین است.

اما من صادقانه معتقدم که ها هم در آفریقا استراتژی دارند. کنند و رویکرد خاص خود را دارند، البته آمریکاییرا دنبال می

 محورآوردن سهم و نفوذ در بازار آفریقا و یا هژمونی غارتگرانه باشد، چیزی که گاهی استراتژی به دست استراتژی ما نباید 

ابداع مجدد نوعی شراکت باشد، زیرا ما گاهی در گذشته نه، استراتژی ما باید  .دهدم را تشکیل میهایی که اشاره کردپروژه

این تنها خط مشی و من معتقدم که گذشته خود درس بگیریم.  توانیم از اشتباهاتایم. بنابراین میاشتباهاتی در این زمینه داشته

                                           
8 Affirmative Finance Action for Women in Africa 
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هایی کنم که حفظ استراتژیگویم و فکر میچنین چیزی نمیدر مورد همه موضوعات  عتاًیطبسیاستی است که باید دنبال شود. اما 

 های دیگر داریم نیز حائز اهمیت است.که در حال حاضر در قاره

 بارود این است که خواهم به آن اشاره کنم و از نظر من موضوعی مهم و ضروری به شمار میکه در اینجا میچهارمین اولویتی 

از طریق چارچوبی چندجانبه، تمام تالش دیپلماسی بر پایه مشترکات جهانی بنا کرده و نوعی نتایج عینی و ملموس، استفاده از 

 ر مورد اشاره قرار دادم، بیابیم.توازن و نابرابری موجود در جهان، که پیشت دمحل و پاسخی برای عخود را به کار بگیریم تا راه

شود ایم تمرکز کنیم. این اغلب زمانی مطرح میچندجانبه داشتهبرای دستیابی به این هدف، ابتدا باید بر اقداماتی که در چارچوب 

های چندجانبه کار کنند و ایده آنها این ز این چارچوبخارج ابرخی تمایل دارند  گرایی قدرتمند باشد.که صحبت از چندجانبه

توانند عمل کنند. اما به نظر من، این چندان به نفع ما نیست. ریسک بزرگی که است که اگر خودشان تصمیم بگیرند بهتر می

در کانون ایجاد شود، زیرا این  -به خصوص چین -چندجانبه جایگزین توسط دیگرانوجود دارد این است که یک چارچوب 

خواهیم از طریق دیپلماسی مشترکات جهانی به نتایج مناسبی دست اگر ما می ها قرار دارد. بنابراین، من معتقدم کهاستراتژی چینی

مانند سازمان ملل حضور پیدا  گراییچندجانبه نهادهای مبتنی بردر گرایی قدرتمند را بپذیریم، پیدا کنیم، باید یک چندجانبه

اند، مانند سازمان تجارت جهانی، اقدام در جهت احیا و نوآوری در نهادهایی که دچار بحران شده و کرده و قدرتمند ظاهر شویم

 بپذیریم.ایم این تعهدی است که ما تصمیم گرفته کنیم.

را از دست خواهد داد. همچنین باید در جستجوی  اگر در سازمان تجارت جهانی نوآوری نکنیم، این سازمان موجودیت خود

برقراری اتحاد برای نوع  با طرحسعی داریم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، پیمانان جدیدی باشیم. این کاری است که هم

ی اروپایی، بلکه هابه این ترتیب، نه تنها قدرت ، انجام دهیم.و همچنین از طریق همکاری با آلمان ،گراییجدیدی از چندجانبه

هایی حساسیت نشان بینی با ما اشتراک دارند و در مورد چنین نابرابریجهاندارای حسن نیت که در این  های دموکراتیکِ قدرت

من معتقدم که اگر خواستار حفظ ساختارهای چندجانبه موجود، احیای کامل آنها و ترویج  آوریم.دهند را گرد هم میمی

ضروری است. اما افزون بر این، در مورد بسیاری از موضوعات  کامالًانتشار آنها هستیم، این استراتژی کم یا دستی آنها هاایده

 های آینده مشاهده کنیم.مشترک جهانی، باید نتایجی را در ماه

ساز خواهد و سرنوشتوهوا و تنوع زیستی است. من معتقدم که سال آینده در این رابطه بسیار مهم ترین آنها، مسئله آبفوری

های فعالیت ،دانیم، اما آیا اینها را میبود. تغییرات زیادی در حال رخ دادن است. در مورد گرمایش جهانی، ما موضع آمریکایی

کنم. ما توانستیم روسیه را به تأیید توافق پاریس تضعیف کرده است؟ من اینطور فکر نمیرا المللی ما در سطح بین یکدیپلمات

متقاعد نیز ما هند را ، فرآیندی که از زمان امضای توافق توسط روسیه متوقف شده است. همانطور که اشاره کردم، عد کنیممتقا
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رویدادهای آینده چشمگیری در حال انجام است.  نسبتاً. بنابراین تغییرات بپیوندد 2050سازی کربن کردیم تا به ائتالف خنثی

در شیلی در ماه دسامبر، کنگره  COPکنفرانس ، دبیرکل سازمان ملل در ماه سپتامبروایی وهآبحائز اهمیت خواهد بود. نشست 

ما در پکن در ماه اکتبر. در خصوص تنوع زیستی  COPو سپس کنفرانس  2020در مارسی در ژوئن  IUCNحفاظت جهانی 

 گیرد همکاری کنیم.موضوعات شکل می هایی که درباره اینهای عملی خود ادامه داده و در چارچوب ائتالفباید به پیشرفت

کنیم. در سبز را دو برابر می اقلیماعالم کردم که ما کمک فرانسه به صندوق  7 یج، در رابطه با تأمین مالی، من در نشست اوالً

توانید، برای خواهم تا جایی که میمن از شما می آوری شد.میلیارد یورو جمع 4.8آلمان و انگلیس، مجموع، با احتساب تعهدات 

هدف ما این است که در ماه سپتامبر، به سطح جدیدی از مشارکت های شخصی جمع کنید. تکمیل صندوق اقلیم سبز کمک

لحاظ  گذاری خودوهوایی را در تصمیمات سرمایهخطرات آب زهمه بازیگران نظام مالی برسیم تا اطمینان حاصل شود که آنها نی

 ،دانید، فرانسه به همراه جاماییکاهمانطور که میاکولوژیک را افزایش دهیم.  تغییرقادر نخواهیم بود  ،در غیر اینصورتکنند. می

بنابراین ما باید از همه ابزارهای دیپلماتیک خود برای تحقق نتیجه را دریافت کرده است. برای این موضوع حکم تأمین مالی 

شود نیز هست. برگزار میهر سال  2017که به ابتکار فرانسه شکل گرفته و از دسامبر  9این، هدف نشست یک سیارهاستفاده کنیم. 

عالوه بر موضوعات تأمین مالی، ما باید در زمینه ائتالف  .سازماندهی خواهد شداین نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 

 پیشرفت کنیم.نیز تبلیغ شد،  7 یجدم و در نشست مورد اشاره قرار دا قبالًسازی کربن که خنثی

من ، در سطح اروپا پیشرفت داشته باشیم. تعیین کرده اروپا رئیس جدید کمیسیون هایی کهدستورالعملاولویت این است که طبق 

به خاطر دارم که در ماه مارس، دو کشور اروپایی عضو این ائتالف بودند و در ماه می در چین، هشت کشور اروپایی مشارکت 

های آینده، این کار پایان گیرد. در در هفتهکنم ایم و فکر میداشتند. اکنون ما بسیاری از کشورهای دیگر را نیز متقاعد کرده

سازی درباره این موضوع، به خصوص با چین شود که بتوانیم گفتگوهای مهم و سرنوشتفراهم مینتیجه، این امکان برای ما 

در این زمینه در اوزاکا پیشرفت مهمی داشت و معتقدم در سفری که من در ماه نوامبر همانطور که اشاره کردم، چین داشته باشیم. 

چین به شریکی کلیدی در  -همانطور که اشاره کردم -دا کند، زیراها در این زمینه ادامه پیبه چین خواهم داشت، باید پیشرفت

اند، تداوم ببخشیم. در اینجا های ملموس و واقعی ایجاد کردههمچنین باید قدرتی را که این ائتالف این حوزه تبدیل شده است.

های این کشورها در ائتالف. حضور داشتند 7 یجاشاره کنم، اما اکثریت آنها در نشست  هاکشورتک تک این خواهم به نمی

هایی که در مدیریت بخش های ملموسشرکت دارند. این گروه نساجیونقل دریایی و صنعت ، حملHFCمربوط به گازهای 
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به شمار اکسید کربن کنند. صنعت منسوجات دومین انتشاردهنده بزرگ گاز دیاند، کمک مینادیده گرفته شده کامالًتاکنون 

 و تاکنون هیچ اقدام هماهنگی در مورد آن صورت نگرفته است. رودمی

موفق شدیم بازیگران صنعتی را برای این کار بسیج کنیم، اما اکنون کشورها باید برای انجام تغییرات نظارتی، به منظور حمایت ما 

درصد آلودگی  30سید کربن و اکگاز دیدرصد  8 مسئول انتشار در واقع، صحبت از بخشی است کهاز این کار تعهد بدهند. 

ای سابقهاستراتژی بی، که آلودگی به مراتب بیشتری نسبت به دی اکسید کربن دارند، HFCدر رابطه با گازهای هاست. اقیانوس

، یونقل دریایایم. اکنون باید نتایج این اقدامات را مشاهده کنیم. در مورد حملرا با ذینفعان صنعتی، شامل هند، در پیش گرفته

المللی و در کنار شرکای اصلی کند، اما باید در نهادهای بیندانیم که این صنعت نیز آالینده است و این تعهداتی را ایجاد میمی

دانیم که باید اقدامی فوری انجام دهیم و البته کارهای زیادی نیز باقی میخود روی آن تمرکز کنیم. در موضوع تنوع زیستی، 

 IPBES، برای اولین بار یک منشور در خصوص تنوع زیستی به امضا رسید. این نتیجه ملموس گزارش 7 یجماند. در نشست می

ئولیت نشست مارسی و به در فصل بهار بود. اکنون باید این منشور را به یک دستور کار عینی و واقعی تبدیل کنیم. این مس

ری و مهم است، اما گامی که در بیاریتس برداشته شد این کار ضرو ر چین خواهد بود.د COPخصوص کنفرانس تنوع زیستی 

رسید، بلکه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و هند نیز  7 یجنیز تاریخی بود. زیرا منشور تنوع زیستی نه تنها به امضای اعضای 

اتفاقی که واکنش  در برزیل در حال رخ دادن است را نیز نادیده گرفت، آنچهتوان نمیآن را امضا کردند. در این خصوص، 

من دیروز توانستم طرح آمازون را به پینرا، های حاضر در این نشست را در پی داشت. و قدرت 7 یجبسیار سریع اعضای 

 ]شیلی[ ارائه دهم. جمهوررئیس

مایلم از وزیر کشور به خاطر واکنش فوری به این موضوع و ارسال دهد. پاسخ می به نیازهای فوریبا استفاده از منابع ما، این طرح 

نیز های مالی برای این کار ارائه کردند کمک. همچنین از چند کشور دیگری که تشکر کنمدیده نشان به منطقه حادثهآتشچند 

این، هم به . ستهایای این جنگلتر از همه، مشارکت فوری ما در اححل باشد و مهمتواند مؤثرترین راهمی اینکنم، تشکر می

وهوایی و هم از دیدگاه تنوع زیستی برای همه کشورهای حوزه آمازون و برای کل سیاره زمین، مهم و حیاتی لحاظ تغییرات آب

با بدسلیقگی معتقدند که حاکمیت، به معنای مطمئنم که برخی از رهبران ، اما هایی را مطرح کردمنگرانیمن در این رابطه است. 

به باور من، این یک خطای اساسی است. ما کشوری مستقل هستیم، اما در زمان وقوع رویدادهای بزرگ و مهم، خشونت است. 

ه کشور در حوزه تر از همه، نای از دوستی است. اما مهمکنیم، زیرا این نشانهالمللی استقبال میاز همبستگی بین مشتاقانه و آشکارا

الزم است تا فوری  یاقداماند و بنابراین، شمار زیادی از کشورهای دیگر نیز از ما درخواست کمک کردهاند. آمازون واقع شده
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توانند می المللی هستند،های بینکلمبیا، بولیوی و همه مناطق برزیل که خواهان دسترسی به این کمک حاصل شود کهاطمینان 

 های منطقه را احیا کنند.داشته باشند و به سرعت جنگل این دسترسی را

و را مورد توجه قرار داده تری که در این رابطه وجود دارد این است که ما باید چگونگی تداوم این دستور کار اما مسئله کلی

این است که وقتی از  تغییراولین المللی هستیم. در چارچوب بین اتیشاهد تغییر در حال حاضر. را به انجام برسانیمطرح  چند

صحبت  -هستنددر حال سوختن نیز آنها که  -های آفریقاو جنگلهای آمازون ها، جنگلقطب شمال، قطب جنوب، اقیانوس

این مناطق دارند، به وضوح در مورد در صالحیت حقوقی و قضایی  با وجود احترام به حاکمیت کشورهایی کهکنیم، می

مرتبط هستند. وهوا ناپذیری به موضوعات تنوع زیستی و آببطور جداییکنیم که یی صحبت میمشترک جغرافیا هایدارایی

کنم که المللی برای اقدامات مفید در این خصوص ایجاد کنیم. فکر میهمچنین ما باید مدل حکمرانی خوب و چارچوبی بین

ایم و توسط بسیاری از زیست محیطی شروع کرده این کار ضروری است. به عالوه، باید کاری را که برای ایجاد حقوق جدید

 ، ادامه دهیم.مسدود شده کشورها

المللی جدید زیست محیطی شروع شده و خط برای ایجاد این قانون بین ،به ریاست لوران فابیوس کارگروه در یککاری که 

من معتقدم که ما نباید تسلیم شویم و امیدوارم بتوانیم یکبار دیگر  ، باید از سر گرفته شود.آغاز کرده که فرانسه تدبیریو  مشی

برای این هدف استفاده کرده و طرحی جدید ارائه دهیم، زیرا این کار مکمل همه اقداماتی  از دیپلماسی قدرتمند فرانسوی خود

ا نیز باید در آنها بگنجانیم. مایلم اشاره کنیم، سالمت رمشترکات جهانی صحبت میاست که مورد اشاره قرار دادم. البته، وقتی از 

صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا داشته باشم که فرانسه در ماه اکتبر در منابع برای  تکمیلکوتاهی در مورد کنفرانس 

به طور کامل مشارکت  ،ما برای پشتیبانی از این کنفرانس رود که دیپلماسیانتظار می .خواهد داشتلیون میزبانی آن را به عهده 

تعهد کردیم. من در لیون میزان کمک میلیارد یورو برای تأمین مالی صندوق  5مجموعه حدود  7 یجما در نشست  داشته باشد.

میلیارد یورویی  13، همه تالش خود را برای تحقق هدف زمانی خواهم در این فاصلهفرانسه را اعالم خواهم کرد، اما از شما می

 ید.به کار بگیر

، این موضوع را محور مبارزه با نابرابری 7 یجبرابری جنسیتی نیز فعال شود. ما در نشست همچنین دیپلماسی فرانسه باید برای 

 یجهایی باشیم که ریاست قبلی فعالیتآن را ادامه دهیم. ما باید قدردان فمنیستی  واقعاًاجتماعی قرار دادیم، اما باید با دیپلماسی 

مشورتی برابری جنسیتی را حفظ کنیم و ما تصمیم گرفتیم شورای بخشی این اقدام انجام داد. شروع و الهامیعنی کانادا، برای ، 7

و برای کنفرانسی که در  کردهاین کار باید ادامه پیدا شده به تصویب رساندیم.  هسمی را طبق پیشنهادهای ارائریک بسته قانونی 

در پکن  2025همچنین در رابطه با این موضوع، کنفرانسی نیز در سال  ر خواهیم کرد، تشدید شود.در پاریس برگزا 2020ژوئیه 
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مبارزه با نابرابری، یک دستور کار آموزشی واقعی نیز  نتایج، کنفرانس مهمی خواهد بود.ارائه برگزار خواهد شد که به جهت 

 المللی ماست.مشترک بین استراتژی ملی و بین الگویهست. همانطور که اشاره کردم، این یک 

گذاری سنگینی به همراه دوستان سنگالی ، سرمایهجهانی برای آموزش مشارکتسازمان بازسازی  به منظور ،ما در سال گذشته

یکی از  در این راستا، تعهدات بیشتری را به عهده گرفتیم و باید به همین سبک به کار خود ادامه دهیم. اینانجام دادیم. 

باشد، ما نیز مشارکت عملیاتی  هایباید یکی از اولویت و ستهای کاری مایکی از اولویت و های آژانس توسعه فرانسهاولویت

آموزش هایی خواهد بود که در اصالحات آژانس همچنین یکی از اولویت در موضوع آفریقا به آن اشاره کردم. قبالًچیزی که 

 منظور خواهد شد. قاًیعم -خواهد کرد مطرحدر سخنرانی خود که وزیر اروپا و امورخارجه  -فرانسهزبان فرانسوی در خارج از 

نوشته و با توسط برخی از شما که در این جلسه حضور دارید با الهام از کاری که در پارلمان صورت گرفت، این اصالحات 

کند، بلکه ضمن از طریق دل آموزش فرانسوی کمک نمیاین تنها به توسعه متدوین شد.  همکاری نزدیک با وزیر آموزش ملی

های فرانسوی را توسعه دهیم. توانیم ضمن ارائه خدمات بهتر به شهروندان خود، تدریس به زبان فرانسوی و تدریس با شیوهآن می

گذاری در آموزش تنها با تأمین سرمایهمن معتقدم که یابد. گذاری قابل توجه در آموزش معلمان تداوم میبا سرمایهاین استراتژی 

این را بخشی از بخش باشد، بلکه باید از آموزش با کیفیت باال نیز اطمینان حاصل کنیم و تواند رضایتسازی نمیوام و ساختمان

ضوعات هستیم. ما در حال تأمین منابع برای اقدام در زمینه همه این موگذاری خود برای این حوزه قرار دهیم. استراتژی سرمایه

 .کنمرا تأیید می 2022ی تا سال داخلدرصد تولید ناخالص  0.55به فرانسه توسعه  وام رسمیبه افزایش  تعهدبنابراین، من 

تر از مشخص کرده و مهمهای عملی ما قرار دارد؛ اکنون باید همه اهرم یگذاری برای یکپارچگی در کانون استراتژسرمایهاین 

 شخصاًاین هدفی است که من های مهمی که مورد اشاره قرار دادم، هماهنگ است. همه، اطمینان یابیم که استراتژی ما با اولویت

متن متعاقب آن ام. در آن زمان، جناب وزیر برای شورای توسعه ریاست جمهوری که در اکتبر برگزار خواهیم کرد، تعیین کرده

بخواهیم به عنوان قدرت های ماست. اگر خواهم در مورد آن صحبت کنم، روشآخرین اولویتی که می ه خواهد کرد.را ارائ

کننده عمل کنیم، حاکمیت اروپایی را بازسازی کنیم، نتایجی از دیپلماسی مشترکات جهانی به دست آوریم و شراکت با متعادل

های خود روش نوسازیموفق باشیم، من معتقدم که باید  هانهیزمو در همه این  آفریقا و کشورهای حوزه مدیترانه را تجدید کنیم

 لهو من به این مسئ را به نمایش گذاشتاز این روش  اینمونه ،به واسطه کار و مشارکت شما 7 یجنشست  را نیز ادامه دهیم.

ام و آن جسارت است. اگر فرانسه و اروپا در بازبینی الگوهای تری مطرح کردهبه صورت استراتژیک قبالًاین نکته را  اعتقاد دارم.

هیچ کس دیگری این  باشند،نپروا و جسور المللی بیهای خود و همچنین بازبینی تعهدات خود به نهادهای بینفکری و واکنش

توانند تحرکی برایمان مرگبار است. دیگران میکه سستی و بی کار را برای ما انجام نخواهد داد. ما تنها کشورهایی هستیم
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خواهم تا این جسارت و از شما می اًیقوتوانیم. بنابراین من جانبه یا دوجانبه داشته باشند، اما ما نمیاستراتژی غیرچندجانبه، یک

 .تجسم ببخشید -به شکلی ساده -را هگسترد نسبتاًآزادی عمل 

و در  عهده داریده ها در کشورهایی که نمایندگی فرانسه را بدر همه حوزه و بهسازی روابط با جامعه مدنی به نظر من احیا، اوالً

دانم بسیاری از شما کاری که می -، ضروری استتر توسعه یابدجاهایی که باید روابط دوجانبه و شناخت ما از موضوعات عمیق

دهد و و تولیدکنندگان، اختالفات عمیق در این کشورها را نشان می فکرانبرگزاری جلسات با هنرمندان، روشن .دهیدانجام می

، امکان درک ی که روی آنها تمرکز بیش از حد داریمد دیگریا ابعا هاسیاست دریابیم کهچیزهایی را کند تا به ما کمک می

دانم که وظیفه سختی است، اما شبکه دیپلماتیک ما باید این کمک را بکند. البته میمعتقدم که  واقعاً من  گیرند.آنها را از ما می

ها و ها، آرمانو با جوانان، از ایده هابا همه این گروهضمن دیدار خواهم ارزش افزوده ما در همینجاست. بنابراین از شما می

کند با آنها صحبت کنید. منحصربفرد، جذاب و نوآور میاین کشور را  آنچههای آنها آگاه شوید و در مورد فرانسه و پروژه

خواهیم در کانون کنم که اگر میبه عالوه، فکر میکه در این کشورها وجود دارد، پی ببرید.  اینهفتهبه موضوعات همچنین 

دهیم، باید با جوامع مدنی قرار داشته باشیم و اقدام مفیدی در این زمینه انجام اقدامات برای بازنگری در روندهای عمده جهانی 

 همکاری کنیم و در این زمینه نوآوری داشته باشیم.

کم این است که دست هدف این مجمعبه همین دلیل بود که من در سال گذشته، نخستین مجمع صلح پاریس را بر پا کردم. 

د هم آورد تا ضمن دیدار با یکدیگر، های سراسر جهان را گروکارها و دولتها، کسبیکبار در سال، فالسفه مشهور، اندیشکده

درست اشاره کردم  قبالً و در موضوعاتی که  کنیمخودمان را بازسازی  میخواهیماگر  نوعی برنامه کاری مشترک را ایجاد کنند.

محافل روشنفکری و با و  -این کار کردن با جامعه مدنیهای درست اقدامات مفیدی داشته باشیم، و از طریق کانال ظاهر شویم

در زمینه محافظت از اطالعات اینترنت پیشرفت خوبی داشته  7 یجتوانیم در نشست ما میضرورت دارد.  -سراسر دنیا دانشگاهی

باشیم، زیرا همکاری نزدیکی با گزارشگران بدون مرز داشتیم. آنها این طرح را در سال گذشته در مجمع صلح پاریس آغاز 

دهیم که خودمان به آنها پرورش میهایی را برای افشاندن این بذر، ایده ما ان را در این حوزه ادامه دادیم.کارمکردند و ما نیز 

 آوریم.ایم و با ادامه کار، شرکایی برای دیپلماسی خود به دست میدست نیافته

، ضمن انجام شود، تلقی کنیم. ما از این طریقای که باید تنها به عنوان وظیفهرا همکاری با جامعه مدنی  نباید من بر این باورم که

برای کشور خود و جامعه  ی نیزاین کشورها، اقدام مفید تر فرانسه ازعمیق شناختعمیق خود از کشورها،  بازسازی شناخت

در آنها اماتمان به اطمینان یافتن از بازتاب اقد ،زیرا همکاری با جوامع مدنی در هر یک از این کشورهادهیم. المللی انجام میبین

های غیردولتی ادامه خواهیم داد، زیرا ه همکاری با مردم بومی، مناطق و سازمانآمازون، ب در بحث. به همین دلیل، کندکمک می
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این شوند. ستیزی و مخالفت با روشنفکری مواجه میبا دانشآورند، از جمله زمانی که های خود فشار میآنها نیز به دولت

و سرسختی  تفکرخواهم تا جسارت تر از همه اینها، از شما میثربخشی دیپلماسی ما محوریت دارد. اما مهمهمکاری برای ا

آنها را من برخی از اعتقاداتم را با شما مطرح کردم؛ از شما نیز انتظار دارم تا  متفاوت فکر کنید.عملیاتی خود را افزایش دهید. 

کنم که شما باید کنشگر باشید؛ یعنی عالوه بر این، فکر میبه اشتراک گذاشته و برای توسعه آنها اقدامات مؤثری انجام دهید. 

در مورد این توازن در حال تغییر، کمک کنید تا  -مدیران، وزیران، دولت و خود من -باید به کسانی که در پاریس هستند

 بازنگری کنیم.

های شویم. بنابراین کنشگر باشید، جسور باشید و پیشنهادسنگر خود گرفتار میعاصر دچار تغییر شده و ما گاهی در دیپلماسی م

ها اعتبار ما را در ایجاد و انگیزش طرحو مطمئن باشید که شما از چنان اثربخشی عملیاتی برخوردار هستید که  .خود را مطرح کنید

مؤثری کنم که این عامل بسیار فکر می. سطوح دوجانبه و چندجانبه و در دستیابی به نتایجکند، در تثبیت میدر همه جای دنیا 

است. اگر بخواهیم دست به بازسازی بزنیم، این دیپلماسی جسور و در حال تغییر ضرورت دارد. همانطور که گفتم، ما برای 

ایم. هایی برداشتههای تجاری نیست، گامتنها راه انداختن جنگالمللی مسئله تجارت بین حلراهها به اینکه متقاعد کردن آمریکایی

من از شما ، چیزی که اساساًاما این تنها زمانی کاربرد دارد که خود ما نیز در اصالح سازمان تجارت جهانی موفق عمل کنیم. 

ا مردم کشورهایی که در آنها حضور خواهم این است که از این به بعد، نه به عنوان کارشناس، بلکه به عنوان خبره و دوست بمی

در دنیای آینده، ما همچنان به کارشناسان فنی نیاز خواهیم داشت، و مبدع نوع جدیدی از دیپلماسی باشید. دارید برخورد کنید 

 آنچهر کارشناسان د -طبق تعریف -اما اگر همه جا کارشناس داشته باشیم، در جهان دیروز گرفتار شده و باقی خواهیم ماند، زیرا

 ، بلکهو خبرهکارشناس نه فقط به افرادی نیاز دارم که بنابراین، من در برخی موضوعات موجودیت دارد، تخصص دارند. اکنون 

این تنها یک میل و هوس نیست، کارآفرین و در عرصه دیپلماتیک، نوآور باشند.  -چیزی که به اعتقاد من الزم است -دوست

 به آن نیاز داریم. واقعاًبلکه چیزی است که 

نیز تکرار خواهد کرد، تغییرات زیادی وجود داشته که  وزیرنخستد گفت و اهخوهای خود در پایان، چنان که وزیر در صحبت

اگر کل فرانسه در جهت این کنم که من فکر می اند، اما ما قرار است چه زمانی مؤثر واقع شویم؟بر زندگی ما تأثیرگذار بوده

گیرد که زیادی را در برمیاین هدف، موضوعات سازمانی نیز باید همین باشد. دیپلماسی ما هدف نهفته ، هدف حرکت کند

درگرفته، مثل اینکه آیا خدمات اقتصادی باید در وزارت خارجه های زیادی دانم که بحثپرداختن به آنها کار من نیست. می

 ،تصمیم در خصوص این مسائلدانم که وهوا باید اینطور باشد یا آنطور. همچنین میانجام گیرد یا نگیرد، اینکه دیپلماسی آب

همه اینها این است که ما باید مؤثر تر از کنم که مهماما فکر میچه پیامدهایی را به لحاظ سازمانی و گاهی بودجه در پی دارد. 
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ها به صدای واحدی در همه جا داشته باشد، باید در همه این حوزهخواهیم مؤثر باشیم، فرانسه باید عمل کنیم. بنابراین اگر می

دم، ما به اشاره کر قبالً همانطور که یک تیم عمل کند.  صورتبهترین نحو عمل کند و باید از منابع الزم برخوردار باشد و به 

گردآورندگانی نیاز داریم که از این استراتژی پشتیبانی کنند و خود آنها نیز توسط متخصصان مؤثر مورد پشتیبانی قرار گیرند. 

توانند نتوانند موضوعات را درک کنند، مفید نیستند؛ و اگر متخصصان، استراتژی کلی نداشته باشند، می اگر این گردآورندگان

در رابطه با دستور کار  خواهیمآنجایی که همه ما خواستار یک استراتژی منسجم و مؤثر هستیم، اگر می ازخطرناک باشند. 

که همه اینها برای دیپلماسی  -و دستور کار استانداردهای عمده صنعتی و فناورانه دیجیتال، دستور کار سایبر، دستور کار فضا

در اینجا هم، نظر من این است که  سازمانی را بپذیریم. اصالحاتت این حرف خود را بزنیم، باید ضرور -آینده محوریت دارند

 نوآور باشیم. کامالًباید 

هایی نیاز داریم که این امکان را به ما بدهند تا مردم، کنم که ما به سازمانفکر میکنم، به نحوه عملکرد دیگران نگاه میوقتی 

پذیری سازمانی نیز داشته باشیم، به شکلی که وقتی عالوه بر این، باید تحرک امامناطق را بهتر بشناسیم.  تحوالتکشورها و 

در ، انجامهمه انرژی خود روی پروژه در دست ضمن متمرکز کردن هایی تشکیل دهیم که آید، بتوانیم تیماولویتی پیش می

در خود ارتش  نگه داشتنوقتی در یک جنگ پرتحرک قرار داریم،  مثالً .کنندهدایت  هاتما را در بازبینی اولویی نیز موارد

های خود را نیز مورد بازبینی مجدد قرار دهیم. این نه فقط برای دیپلماسی، واکنشاین یعنی ما باید راه به جایی نخواهد برد.  سنگر

بیشترین میزان بودجه ما،  -ه سازمانیاز دیدگا -من هم مثل شما از شنیدن اینکه واقعیت کهبلکه برای کل حکومت صادق است. 

، به دهندهای ما را تشکیل میکه اغلب، اولویت یدرصد 95شوم. شود، متأثر میمی مکررهای درصد آن صرف هزینه 95یعنی 

واند تدهند. این نمیدرصد از زمان ما را به خود اختصاص می 5های جدید تنها شوند. بنابراین اولویتزندگی روزمره مربوط می

اگرچه مطالبم جامع و فراگیر دانم که وقت زیادی گرفتم، ها و آقایان، میخانم ما باید تحرک بیشتری داشته باشیم.مفید باشد و 

خواستم عقایدم را با ای از دیپلماسی ما بود، میالعادهکه در روزهای اخیر برگزار شد و نمایش فوق 7 یجنبود. عالوه بر نشست 

گویم، چون دیپلماسی ما قدرتمند و منسجم است. من این را میها و آقایان، ها را ارائه کنم. خانمشما در میان بگذارم و این ایده

خواهم در به این موضوع افتخار کنیم و من میایم که به تحرک نیاز داریم. ما باید هما هر بار نشان دادهرگز نباید فراموش شود. 

کنم ما به این دلیل قدرتمند است که ارتش و حکومت قدرتمندی داریم و من فکر میدیپلماسی  اینجا بر این مسئله تأکید کنم.

هدف استراتژیکی  تخواهم که در جهماسی قدرتمندی میکه باید همچنان به تأمل و تفکر در مورد خودمان ادامه دهیم. من دیپل

به دست  مجدداً که مورد اشاره قرار دادم کار کند؛ اینکه در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، کنترل سرنوشت خود را 
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گیری آن مشارکت شکلدر بخشی از کنترل و تسلطی که حق ملت ماست به آنها برگردانیم و به پروژه تمدن اروپایی که بگیریم. 

 ای ببخشیم.، جان تازهو نوآوری ، به لحاظ سیاسی، استراتژیک، فرهنگی و قدرت تخیلداشتیم

گرایی نوین که من به آن معتقدم و باید آن را ایجاد کرده و محور استراتژی دیپلماسی ما نقشی کلیدی در این رابطه دارد. انسان

من به همان کنم. من برای تحقق این امر، هر روز روی شما حساب میا نیز قرار گیرد. دولت قرار دهیم، باید محور دیپلماسی م

اندازه که قدردان هستم، سختگیر هم هستم. و همیشه در کنار شما خواهم بود تا اطمینان یابم که فرانسه در مرکزیت این 

شود و ما دفاع میجهان برخوردارند، از منافع موضوعات عمده قرار دارد، شهروندان ما از نمایندگانی قدرتمند در همه جای 

 شود.می پاسداریهای ما نیز در همه جای دنیا ارزشاز عالوه بر منافع ما، 

 خیلی متشکرم

 فرانسه! بادزندهجمهوری،  بادزنده


