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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٤ جنوری ٢٦
   

  ٢تالش اتحاديۀ اروپا برای کارشکنی در گردھمآئی ژنيو 

  

دبير اّول .  با وجود موانعی که دشمنان سوريه تدارک ديده بودند، می بايستی برگزار شود٢و يگردھمآئی صلح ژن

نامه وت ايران را دعوت کرده بود، صبح روز سه شنبه دعجنوری ٢٠دوشنبه  سازمان ملل متحد، بان کی مون که شب 

ت نمايندگی اپوزيسيون سوری شرکت خودشان را برای توجيه تغيير جھت باطل اعالم در واقع، ھيأ. اش را پس گرفت

 توافق ندارد، و نمی تواند ١يو کردند، بان کی مون به شکل رياکارانه ای مخالفت ايران را مطرح کرد که با محتوای ژن

  .يد کند زيرا در آن شرکت نداشته استتأئ

يک از اعضای اصلی خود نمی شود،  ت نمايندگی اتحاديۀ ملی سوری شامل ھيچاستثناء تحوالت آخرين دقايق، ھيأ به

  . داده استءشورای ملی، و اعضای دولت موقت در تبعيد که نخست وزير آن استعفا

به ھمين علت، فرانسه پرواز . ت نمايندگی سوريه را دچار اختالل سازديۀ اروپا تالش می کرد که ورود ھيأاتحاد

با آگاھی به اين امر که بخش کوچکی از فرودگاه بين المللی . ھواپيمای سوری را در آسمان فرانسه ممنوع اعالم کرد

از سوی ديگر، يونان . در نتيجه ھواپيما می بايستی در نزديکی موترو فرود بيايد. ژنو در خاک فرانسه واقع شده است

با اين وجود، می دانيم . وداز سوختگيری ھواپيمای سوری امتناع کرد که چندين ساعت در تارمک در آتن متوقف شده ب

ت نمايندگی سوريه که اعضای آن از مدتھا پيش شناخته شده بودند از سوی سازمان ملل متحد برای شرکت در که ھيأ

 اعالم کرده اند که مجازات ھائی را که -  که در گردھمآئی شرکت دارند -  و يونان  دعوت شده بودند، فرانسه گردھمآئی

  . می گذارندء به اجرا،اتحاديۀ اروپا برای سوريه تعيين کرده
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