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   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٧ دسمبر ١٩
  

  :بشار اسد 
  »خون مردم سوريه آغشته استه ب«دستھای فرانسه 

  
ول فقدان پيشرفت در ؤ به مثابه عاملی که مستالشھای فرانسه و ديگر کشورھای غربی برای متھم دانستن دمشق

ًو برای حل بحران سوريه بوده است، کامال نشان می دھد که اين کشورھا خودشان در امداد رسانی به يگفتگوھای ژن

  .تروريستھا شرکت فعال داشته اند

 مذاکراتند دور تازۀ روز دوشنبه رئيس جمھور سوريه بشار اسد اعالم کرد که فرانسه و کشورھای ديگری که می گوي

که خودشان از تروريستھا  و برای حل بحران سوريه به دليل موضع گيری دمشق به شکست انجاميد، پس از اينيژن

بشار اسد در مقابل روزنامه . پشتيبانی کردند حق ندارند در اين باره اظھار نظر کنند و سوريه را به باد انتقاد بگيرند

  :نگاران در دمشق اظھار داشت 

ًدر مورد آنچه به فرانسه مربوط می شود، کامال آشکار و شناخته شده است که اين کشور در رأس کشورھائی واقع «

خون مردم سوريه آغشته است، و اين کشور حق ه دستھای فرانسه ب. شده که از تروريسم در سوريه پشتيبانی کرده اند

آن کشوری که از تروريسم پشتيبانی . قش منتقد را بازی کندندارد در کنفرانس به اصطالح سازماندھی شده برای صلح ن

بيانيه ھايشان پوچ و توخالی . بيانيه ھايشان نيز برای ما ھيچ ارزشی ندارد.  کندصحبتکرده حق ندارد دربارۀ صلح 

  ».ست
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خالف ھمۀ انتظارات، نتيجۀ . يافتو پايان ي بين نمايندگان گروه ھای سوری در ژنمذاکراتپنجشنبۀ گذشته ھشتمين دور 

  . نداشتندصحبتیديگر  ًدست نيامد، نمايندگان دمشق و ائتالف مخالفان سوری مستقيما با يکه ملموسی ب

وزير امور خارجۀ فرانسه و فرستادۀ ويژۀ ملل متحد برای سوريه، استفان ميستوری بر اين باور بوده اند که دمشق 

  .ھا بوده است مذاکرهول فقدان پيشرفت در ؤمس

ًکامال معمولی ست که چنين چيزی را اعالم کرده باشند، علت اين است که نمی «: بشار اسد در ادامۀ بياناتش می گويد 

بيانيه ھای منتشر شده توسط فرانسه و ديگر کشورھای . توانند گروه ھائی را متھم بدانند که از منافع آنان دفاع می کنند

جای دفاع از منافع و سعادت ميھن خودشان به حساب آنان دست به عمل ه ه اين گروه ھا بًغربی کامال نشان می دھد ک

  »می زنند

و، نمايندگان دولت سوريه پافشاری مخالفان را برای برکناری رئيس جمھور بشار اسد ناپذيرفتنی يھای ژنمذاکرھطی 

يستوری فرستادۀ ويژۀ ملل متحد بر اين باور استفان م. ولی مخالفان روی خواست خودشان پافشاری کردند. تعبير کردند

  .از دست رفت» فرصت طالئی«و يک يھای ژنمذاکره است که طی ھشتمين دور 

  

  :لينک متن اصلی به زبان فرانسه در اسپوتنيک 

https://fr.sputniknews.com/international/201712181034381267-assad-france-syrie-

negociations-critiques-soutien-terrorisme/ 

  ٢٠١٧مبر  دس١٨اسپوتنيک 

  

  ٢٠١٧مبر  دس١٨پاريس /ھنر و مبارزهگاھنامۀ 

 

  


