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موسويان: فرانسه به دنبال روابط پايدار با ايران باشد

بر تمركز  جاي  به  فرانسه  اگر  نوشت  موسويان»  «حسين  قلم  به  اي  مقاله  در  لوموند  روزنامه   - ايرنا   - تهران 
قراردادهاي اقتصادي، روي روابط راهبردي ميان ايران و اروپا تمركز كند، اين اقدام هم به سود دو طرف و خاورميانه

خواهد بود و هم ايرانيان خاطره نقش منفي پاريس در توافق هسته اي را فراموش خواهند كرد.

مي ادامه  در  را  لوموند  روزنامه  در  موسويان  حسين  مقاله  متن 
فرانسه، به  جمهوري  رئيس  روحاني  حسن  پسابرجام  خوانيد:سفر 
كه است  اقتصادي  و  سياسي  مناسبات  از  جديد  مرحله  يك  شروع 
به منطقه  و  دو كشور  روابط  انداز  در چشم  را  متعددي  نتايج  و  آثار 
دو مناسبات  در  بلندي  گامهاي  سفر،  اين  با  داشت.  خواهد  همراه 
محيط آوري،  فن  انرژي،  نقل،  و  حمل  صنايع  هاي  درعرصه  كشور 
زيست و بسياري حوزه هاي ديگر در جهت منافع دو كشور برداشته
به منجر  ايران  و  فرانسه  جديد سران  مذاكرات  آيا  اما  خواهد شد. 

يك رابطه باثبات و مستحكم خواهد شد؟
از زمان انقالب اسالمي در ايران، روابط دو كشور پيوسته دچار افت

و خيزبوده است. فرانسه با ميزباني شايسته از بنيانگذار جمهوري اسالمي قبل از پيروزي انقالب ۱۹۷۹، ازمحبوبيتي كم نظيردر افكار
عمومي ايران برخوردار شد؛ محبوبيتي كه مي توانست نه تنها سرمايه اي بي بديل براي پاريس در مناسبات راهبردي با ايران باشد،

بلكه جايگاهي منحصر به فرد در رفع مخاصمات ايران و جهان غرب را به فرانسه اختصاص دهد.
انتخاباتي باشكوه نظام شاهنشاهي را به جمهوري اسالمي تغيير دادند. در ايران در  با سقوط ديكتاتوري شاه در سال ۱۹۷۹، مردم 
ماههاي اوليه استقرار نظام جمهوري در ايران، صدام حسين به ايران حمله نظامي كرد و صدها هزار كشته و زخمي و صدها ميليارد دالر

خسارت به ايران تحميل نمود. تاسف بارتر اينكه صدام با استفاده از سالحهاي شيميايي، دهها هزار ايراني را كشته و زخمي كرد.
حمايت بي قيد و شرط فرانسه از تجاوز ديكتاتور عراق محبوبيت فرانسه در ايران را به تنفر تبديل كرد.

در ۳۷ سال گذشته، پاريس و تهران با چنين پيشرفتها و عقبگردهايي، روابطي بي ثبات را تجربه كرده اند.
مذاكرات هسته اي ايران و شش قدرت جهاني از سپتامبر ۲۰۱۳ با ورود آمريكا جدي شد و طي كمتر از دوسال در ژوئيه ۲۰۱۵ توافق
نهايي هسته اي حاصل شد. بعد از توافق، از دوستان مذاكره كننده ايراني ام پرسيدم كدام كشور منفي ترين نقش را ايفاء كرد؟ بدون
لحظه اي تامل گفتند: فرانسه! در عين حال، وقتي اصول توافق هسته اي در آوريل ۲۰۱۵ نهايي و رفع تحريمها قطعي شد، فرانسه

خود را در صف مقدم عقد قراردادهاي اقتصادي با ايران قرارداد!
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چنين رفتارهاي موجب شده كه خيلي ها در ايران فرانسه را شريكي 'غيرقابل اعتماد' و 'فرصت طلب' تلقي كنند. سفر رييس جمهوري
اما مهمتر اين است كه درجريان اين سفر، توافق هايي به البته موجب توسعه روابط سياسي و اقتصادي دوكشور خواهد شد.  ايران 

عمل آيد كه بتواند ذهنيت ايرانيان را تغيير دهد و فرانسه به عنوان شريكي قابل اعتماد و پايدار براي ايران تلقي شود.
تحوالت اخير خاورميانه شرايط براي ايجاد چنين روابطي را فراهم ساخته است. حمالت گروههاي افراطي وهابي از سپتامبر ۲۰۱۱

نيويورك آغاز شد و در سالهاي بعد بسياري از پايتختهاي كشورهاي اروپايي را مورد تهاجم قرارداد. مردم فرانسه نيز هيچگاه حادثه
خونين تروريستي نوامبر ۲۰۱۵ به پاريس را فراموش نخواهند كرد.

خوشبختانه امروز براي جهان غرب هم روشن شده است كه منبع ايديولوژيك و مالي و تسليحاتي گروههايي همچون داعش و القاعده
هاروارد دانشگاه  در سخنراني  آمريكا  رييس جمهوري  معاون  بايدن»  «جو  عربستان هستند.  متحدين غرب همچون  النصره،  جبهه  و 
تصريح كرد كه مشكل اصلي، متحدان امريكا و غرب در منطقه هستند كه حامي گروههاي تروريستي اند. روزنامه نيويورك تايمز نيز

فاش ساخت كه هيالري كلينتون درزمان تصدي وزارت خارجه آمريكا عربستان را منبع اول حمايت تروريسم در جهان دانسته است.
امروزه اجماع جهاني ايجادشده كه تروريسم وهابيگري به رهبري داعش و القاعده، تهديد اول صلح و امنيت جهان است. دنيا شاهد
براي اعتمادي  قابل  شريك  تواند  مي  تهران  بنابراين،  و  است  تروريستي  گروههاي  اين  با  مبارزه  مقدم  صف  نيزدر  ايران  كه  است 

فرانسه و اروپا در جهاد مقدس عليه تروريسم باشد.
نوامبر ۲۰۱۵ دعوت شد و براي اولين بار هم اكتبر و  المللي سوريه در  بين  باربه نشست هاي صلح  اولين  براي  ايران  از برجام،  بعد 
توافق هاي مهمي براي حل بحران سوريه به دست آمد. همكاري ومشاركت اروپا و ايران ميتواند موجب پيشرفتهاي بي سابقه در جهت

حل دو بحران بزرگ سوريه و يمن در سال ۲۰۱۶ شود.
تنش عربستان و ايران و بحران هاي عراق و يمن زنگ خطر براي ثبات و امنيت خليج فارس را به صدا درآورده است. راه حل پايدار
ايجاد سيستم همكاري جمعي كشورهاي حاشيه خليج فارس شامل ايران، عربستان، عراق، امارات، عمان، كويت، قطر و بحرين است.

اروپا با تجربه ايجاد اتحاديه اروپا از تجربه ارزشمندي برخوردار است و مي تواند نقشي كليدي در اين مورد ايفا كند.
توافق هسته اي ايران، جامع ترين توافق عدم اشاعه سالح هاي هسته اي در تاريخ و محكم ترين تضمين براي عدم دسترسي به

بمب هسته اي است. تعميم اصول اين توافق مي تواند خاورميانه عاري ازسالح هسته اي را تضمين كند.
اينها و موارد ديگري همچون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنايات سازمان يافته، از جمله مواردي است كه ايران و اروپا داراي منافع

مشترك هستند. 
من يك ربع قرن با «رييس جمهور روحاني» و «وزيرخارجه ظريف» آشنا هستم و در بسياري از اوقات همكاري داشته ام. اطمينان دارم
كه روحاني و ظريف از ديدگاه بلند و راهبردي برخوردارند و آمادگي و ظرفيت چنين گام هاي بلندي به نفع صلح و ثبات منطقه اي و
جهاني را دارند. اين بستگي به پاريس دارد كه آيا در سفر رييس جمهوري ايران، دنبال امضاي چند توافق اقتصادي دوجانبه باشد يا
روابط هم  محورهايي،  چنين  روي  توافق  با  دوجانبه،  روابط  بهبود  فراي  و  شمرده  مغتنم  را  اش  وزيرخارجه  و  روحاني  سفر  فرصت 

راهبردي و پايدار ميان ايران و فرانسه و اروپا را شكل دهد و هم زنگ صلح و ثبات در خاورميانه را به صدا درآورد.
اروپام**۹۱۶۳/۱۵۴۷
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