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سیدحسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان در نشستی
در موسسه مطالعاتی کارنگی با حضور یک کارشناس روس

شرکت و درباره راه های حل بحران سوریه گفت وگو کردند.

به این نشست  در  اظهارات موسویان  متن  ایسنا،  گزارش  به 
شرح زیر است:

سیاسی راه حل  یک  سوریه  بحران  که  می کنید  فکر  آیا  مجری: 
داشته باشد یا اینکه به یک وضعیت دوگانه ای ختم خواهد شد
باقی مستقر  مسلح  هم گروه های  و  سوریه  دولت  هم  که 

بمانند؟

خوشبین سیاسی  راه حل  مورد  در  من  متاسفانه  موسویان: 
نیستم. فکر می کنم بحران ادامه یافته و بدتر هم خواهد شد و در شرایط فعلی من شانسی برای صلح واقعی در سوریه نمی بینم.
اما اگر یک اراده واقعی و صادقانه برای راه حل سیاسی وجود داشته باشد، می توان در قالب یک فرمول قابل قبولی، بحران سوریه

را ظرف کمتر از یک سال حل کرد.

وی ادامه داد: روسیه و آمریکا دو قدرت کلیدی جهانی و ایران، عربستان، مصر و ترکیه چهار قدرت موثر منطقه ای هستند که
ابتدا ابتدا در مورد عناصر و اصول وضعیت پایانی بحران سوریه توافق کنند. در مورد بحران هسته ای هم  می توانند در نشستی 

اصول و عناصر اصلی راه حل نهایی توافق شد بعد طرف ها 18 ماه در مورد جزییات مذاکره کردند.

موسویان این اصول 10 گانه را بدین شرح دانست:

1- راه حل بحران سوریه از طریق دیپلماسی به دست خواهد آمد و نه جنگ.

2- راه حل باید برای همه طرف های اصلی درگیر آبرومندانه باشد. این طرز تفکر که یک طرف بازنده و یک طرف برنده شود، کنار
گذاشته شود. مثل توافق هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ که یک خروجی آبرومندانه برای همه طرف ها بود.

3- همکاری مشترک جمعی جدی برای ریشه کن کردن تروریسم از سوریه. زیرا این خطر محدود به سوریه ای نیست که امروز
تروریست ها60 درصد خاکش را در اشغال دارند، این خطری است که امنیت عراق، یمن، افغانستان، کشورهای منطقه و حتی

اروپا و آمریکا را تهدید می کند.

4- حفظ تمامیت ارضی سوریه و جلوگیری از تجزیه این کشور. زیرا اگر سوریه تجزیه شود، تاثیر مستقیم بر تمامیت ارضی
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4- حفظ تمامیت ارضی سوریه و جلوگیری از تجزیه این کشور. زیرا اگر سوریه تجزیه شود، تاثیر مستقیم بر تمامیت ارضی
کشورهای همسایه خواهد داشت.

5- جلوگیری از سقوط ارتش و نهادهای امنیتی سوریه. ما تجربه عراق را داریم که بعد از فروپاشی ارتش و نهادهای امنیتی،
این که  ثابت شد  داعش،  با حمله  بنابراین  کرد.  هزینه  ارتشی جدید  تشکیل  برای  دالر  میلیاردها  یا  دالر  میلیون  آمریکا صدها 

تجربه شکست خورده ای است.

و کردند  توافق  اصل  همین  مورد  در  افغانستان   2001 سال  در  بن  کنفرانس  در  آمریکا  و  ایران  فراگیر.  حکومتی  تشکیل   -6
پشتون ها، سنی ها، تاجیک ها و شیعیان همه در حکومت جدید افغانستان مشارکت داشتند. در مورد عراق هم عمال همین اصل

توافق شد. رییس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه و رییس مجلس سنی است.

7- رای و خواست اکثریت مردم سوریه. اینکه "اسد باید برود" یا "اسد باید بماند" ربطی به قدرت های منطقه و جهانی ندارد بلکه
این تصمیمی است که ملت سوریه باید بگیرد.

8- تامین مصونیت اقلیت ها در سوریه. برای مثال علوی ها در اقلیت هستند و باید مصونیت و امنیت داشته باشند.

9- برگزاری انتخابات آزاد در سوریه تحت نظارت سازمان ملل تا اینکه مردم سوریه در مورد آینده خود از جمله رییس جمهور و
قانون اساسی تصمیم بگیرند.

10- یک بسته جامع کمک های اقتصادی برای بازسازی سوریه، بازگشت آوارگان و سایر مسائل بشردوستانه. مشابه طرح مارشال
برای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم.

وی ادامه داد: اینها 10 اصلی است که می تواند به بحران و جنگ در سوریه خاتمه دهد. قدرت های منطقه ای و جهانی می توانند از
ابتدا روی این 10 اصل به عنوان اصول راه حل نهایی سوریه توافق کنند و بعد در مورد جزییات مذاکره کنند.

مجری: راه حل آبرومندانه از نظر ایران چیست؟

موسویان: آنطور که من درک می کنم مهمترین مسئله برای ایران، گروه های تروریستی تکفیری وهابی هستند که نه تنها دشمن
لذا را کشته اند.  از شیعه، سنی ها  بیشتر  تروریستی  این گروه های  آمریکا هم هستند.  و  اروپا  بلکه دشمن سنی و حتی  شیعه 
همه و  باشد  مسلمین  خلیفه  البغدادی  مثل  فردی  که  نحو  این  به  مسلمین  خلیفه  حکومت  ادعای  نیست.  فرقه گرایی  مسئله 
داعش مبارزه می کند.  این موضوع  با  ایران هم  و  است  واقع خطرناک ترین مساله  در  باشند،  این خلیفه  تابع  اسالمی  کشورها 
صدها هزار سرباز ایدئولوژیک در سراسر جهان دارد و این خطر کلیدی است که ایران در خط مقدم مبارزه با آن است. در غیر
این صورت ایران با اهل سنت مشکلی ندارد مثل افغانستان که ایران از کرزای حمایت کرد با وجودی که او سنی بود و پشتون.

کرزای هم روابط معتدلی با همه طرف های ذی نفع داشت از جمله با ایران، عربستان ، آمریکا و روسیه.

مجری: ترامپ در دیدگاه مردم ایران چگونه است؟

موسویان: در ایران این درک عمومی وجود دارد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم است. این برداشت هم دالیل متعددی دارد از
اقسام و  انواع  ایران،  علیه  کاربرد سالح های شیمیایی صدام  از  حمایت   ایران،  خاک  به  تجاوز صدام  از  آمریکا  حمایت  جمله 

تحریم های اقتصادی، جنگ مخفی علیه ایران، جنگ سایبری علیه ایران، ترور دانشمندان هسته ای ایران و موارد متعدد دیگر.

این دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد: اوباما در دور دوم ریاست جمهوریش رسما اعالم کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران
نیست و حاضر است بدون هرگونه پیش شرطی با ایران در مورد اختالفات گفت وگو کند. بعد او در مورد هسته ای با ایران گفت وگو
تکنولوژی های صلح آمیز از  بهره مندی  و  و آب سنگین  در مورد داشتن غنی سازی  ایران  به حق  آمد که  به دست  توافقی  و  کرد 

هسته ای احترام گذاشت و ایران هم تضمین های الزم در مورد صلح آمیز بودن و شفافیت کامل برنامه هسته ای اش را داد.

وی گفت: این روش باعث شد که عده ای در ایران، نه همه، به این فکر افتادند که آیا این برخورد آمریکا به این معنی است که
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وی گفت: این روش باعث شد که عده ای در ایران، نه همه، به این فکر افتادند که آیا این برخورد آمریکا به این معنی است که
واشنگتن در سیاست های خود واقع بین تر شده و با این مسیر آماده است که از طریق گفت وگو سایر اختالفات را حل کند، منافع

مشروع ایران را در منطقه به رسمیت بشناسد و در مسیر همکاری مشترک برای حل معضالت قدم بردارد؟

مالی اختالفات  از  زندانیان، بخشی  از  تبادل بخشی  از جمله  کنار مسئله هسته ای مسایل دیگری  در  شما خاطرتان هست که 
گذشته هم حل شد و ایران هم در آزادی 16 ملوان آمریکایی که غیرقانونی وارد آب های ایران شده بودند، حسن نیت به خرج داد
و آنها را آزاد کرد یا اینکه بعد از 40 سال، بویینگ قرارداد فروش هواپیمای مسافربری به ایران امضاء کرد. این مسیر شانسی

برای بهبود روابط بود.

وی گفت: وقتی ترامپ وارد کارزار انتخاباتی شد، ابتدا یک حرف هایی زد که مثبت بود. او گفت که من به دنبال تغییر رژیم در
کشورها نخواهم بود، یا اینکه گفت اولویت من مبارزه با داعش خواهد بود و نه حذف اسد. اما وقتی رییس جمهور شد، کار با
ایران را از اعمال تحریم های جدید شروع کرد. کنگره هم درصدد افزایش تحرم هاست. ترامپ دستور منع ورود مسلمانان از هفت
کشور اسالمی از جمله ایران را صادر کرد. این رفتار یک عقبگرد بود و االن همه در ایران معتقدند که ترامپ دنبال تغییر رژیم در

ایران است.

مجری: این وضعیت چه تاثیری در بحران سوریه خواهد داشت؟

موسویان: نتیجه سیاست های ترامپ این است که ایران به مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه ادامه خواهد داد و حاضر به هیچ نوع
همکاری هم نخواهد بود.
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اظهار نظر علی مطهری درباره «ماجرای نیمروز» و «اکسیدان»

دومین دوره پویش '' از خودمان شروع کنیم ''

تمایل سرمایه گذاران ایرانی برای همکاری با نیجریه در زمینه های علمی

کرانچار: می خواهیم از اول شانس قهرمانی باشیم

خسارات سیل شهرستان ساوجبالغ استان البرز

گیتی پسند با تساوی بدرقه جام باشگاه های آسیا شد

پیروانی: بدون دفاع وسط عازم مسابقات قهرمانی آسیا می شویم

تاج: مطمئنم استقالل ۳ بازیکنش را به تیم ملی امید می دهد

ششمی جهان برای زمان پور در رقابت های دوومیدانی نوجوانان جهان

تساوی سپاهان و تراکتورسازی/ سعید آقایی مصدوم شد + عکس

گفت وگوی تلفنی ظریف با وزرای خارجه کنیا و قرقیزستان

مارین چیلیچ فینالیست ویمبلدون شد
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