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 ديگو یسخن م رانيدر ارتباط با خشونت درا یجمهور سيرئ
 

مورد مرگ و  نيا، به چندهفته، بر اساس گزارشه نيا انيدر پا رانيدولت ا ۀليخشونت بار معترضان به وس سرکوب
اقدامات . است دهيو فعاالن حقوق بشر انجام یاسيس ینفر از چهره ها نيبازداشت صدها تن از تظاهر کنندگان، از جمله چند

 نيماه ژوئن، به انتقادات تند در سطح ب یجمهور استير زيانگ اختالفسرکوبگرانه از جانب دولت بعد از انتخابات  ريگيپ
 یو درسراسر جهان خواستار به کاربستن حقوق جهان ران،يکه درا یکسان یمتحده همواره برا االتيا. دامن زده است یالملل

 .   است ستادهيکند و در کنارشان ا یم فايبشر خود هستند نقش گواه را ا
 
 :ديرجوع کن ريدر ز یجمهور سيسخنان رئ نيآخر به
 یاسالم یکه ظرف چند روز گذشته در جمهور يیدادهايبه اختصار به رو ديهرا ترک کنم من اجازه د نجايکه ا نياز ا شيپ
 ۀرعادالنيو غ زيتر سرکوب خشونت آم ديمحکوم ساختن هرچه شد یمتحده برا االتيا. بپردازم زيرخ داده است ن رانيا

 نيب ۀمرگ منجر شده است، به جامع یاز بازداشتها و جراحات و حت یددکه ظاهرا به موارد متع یرانيگناه ا یشهروندان ب
 .  وندديپ یم یالملل
کرده  نيهر بار که آنها چن. خود نبوده اند یاز حقوق جهان یاز برخوردرا شتريب یزيخواستار چ رانيماه مردم ا نيچند یط

تفاق افتاده، ا نيو هر بار که ا. خشونت روبرو شده اند نيمقدس، با مشت آهن یو روزها ريخط یها تيدر موقع یاند، حت
اند،  رانيا یماندن یاز تمدن بزرگ و برجا یکه بخش رانيراسخ مردم ا زمشجاعت و ع یبرا شيستا قيجهان با احساس عم
 .  به نظاره نشسته است

بلکه مربوط به مردم  –ارتباط ندارد  یگريکشور د چيه ايمتحده  االتيدادن است با ا یدر حال رو رانيکه در داخل ا آنچه
 قيحکومت از طر یبرا رانيرهبران ا ميو تصم. خودشان است یبهتر برا یزندگ کيآنها و  یعدالتخواه یو آرمانها رانيا

 نيو همانگونه که من در اسلو اعالم داشتم، ا.  افتينخواهد  قيآرمان ها توف نبردن آ انيبه از م ،یتوسل به ترس و ستمکار
 .وحشت دارند یگرياز قدرت هر کشور د شيمردم خود ب یاکند که دولتها از آرمانه یبروز م یروش هنگام

ما از دولت . است ستادهيخود هستند ا یکه خواستار حقوق جهان یآزاد در کنار کسان یکشورها گريمتحده همراه با د االتيا
درنگ  یب یما آزاد. حقوق مردم خود دارد محترم شمارد تيرا که نسبت به رعا یا یالملل نيتا الزامات ب ميخواه یم رانيا

 یدادهايما به نقش خود به عنوان  گواه رو. ميبازداشت شده اند خواستار رانيا داخلدر  یا رعادالنهيرا که به طرز غ یکسان
در کنار جستجو کنندگان  خيدارم که تار نانيو من اطم. ميده یدر حال رخ دادن است ادامه م رانيکه در ا یخارق العاده ا

 .    عدالت قرار خواهد داشت
 
 


