
  
  پيام سرمنشی ملل متحد
  بمناسبت روز جهانی صلح

  1388 سنبله 30
  

   . روز جهانی صلح يک فراخوان جهانی برای آتش بس و عدم خشونت است
  

 وحشت و بهای جنگ، و وظيفه خويش نسبت به حل و  درمورد است تا مافرصتیروز جهانی صلح 
   .  بطور مسالمت آميز فکر نمائيمفصل منازعات 

  
   .  و کودکانپدران، مادران ، افراد ملکی معصوم يعنی. ناتوان اند افرادانيان جنگاکثر قرب

  
    . دارنداميد اندک نسبت به رهائی از فقر.  نسبت به بهبود زند گی شان دارندآنها بدون صلح اميد اندک

  
   . توان کار مينمايند نيز آماج قرار ميگيرند، آنهائيکه به نمايندگی از مردم ناًااکثر

  
خبرنگاران، کارکنان طبی، کارکنان بشری، کارمندان ملل متحد و حافظين صلح همه مورد آماج قرار 

  . ميگيرند
  

جنگجويان، جنگ ساالران، تهيه کننده گان جنگ افزار و تمويل کننده گان آنان همه در برابر زندگی از 
   .  نشان ميدهندبی تفاوتیخود ظالمانه 

  
لح، به همه ای آنها خاطر نشان ميسازم که يک راه ديگر و يک راه بهتر بمناسبت همين روز جهانی ص

   . وجود دارد
  

  راه صلح 
  

  مذاکره به يکديپلوماسی و.  کم واقع شود يا کشورها اکثرًا هاما بايد تشويق شويم تا جنگ ميان ملت
    .گزينه هرچه مکررتر مبدل گردد

  
 درصورتيکه اراده کافی ، کشورها بنابر کشمکش داخلی متاثر گرديده باشند، تاريخ نشان ميدهدحتی اگر

  .  بميان آمده ميتواندوجود داشته باشد، صلح
  

    . نموده اندسرکوب نفرت را موفقانه دی وجود دارد که مدافعين صلح صداهایمثال های متعد
  

    .  خلع سالح هستوی ابراز اميد مينمايممن هم از تعهد جديد جامعه جهانی نسبت به مسئله
  

تا زمانيکه همچو تسليحات . را راه اندازی نموده ام" ما بايد خلع سالح نمائيم"به همين خاطر من کمپاين 
  .داشته باشد، هيچ کسی مصئون نيستوجود 

  
ما بايد صلح ! ما بايد خلع سالح نمائيم: پيام ساده من بمناسبت همين روز جهانی صلح برای همه اينست

   . داشته باشيم
  

هم خويش س، و متحد را حمايت نمايندملل . تا به اين تالش بپيوندند سرتاسر جهان ميخواهم از همه مردم
 .را برای صلح ايفاء کنند


