
 
  منشی عمومی در پيام خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از جوامع خواست

   خبرنگاران دریغ نورزند بردن حمله کنند گانيکمه کشانابرای به محتا از هيچگونه تالش 
  
 

 3طبوعات به تاريخ در ذيل پيام سرمنشی عمومی ملل متحد بان کی مون به مناسبت روز جهانی آزادی م
  : می ميباشد

  
ترين افراد جامعه تا مشارکت کامل اجتماعی شهروندان با رهبران سياسی شان، دسترسی به  از آموزش جوان

همانگونه که آب يک نياز .  به هريک از ما توانائی می دهد تا زندگی و ارتباطات خويش را پيش ببريم،اطالعات
. د، آگاهی نيز باعث حفظ و دوام ظرفيت ما برای تصور و تغيير می گردداساسی برای رشد حيات شمرده می شو

اما . زمانيکه اطالعات بصورت آزاد جريان دارد، مردم با ابزار الزم جهت کنترول زندگی شان مجهز می شوند
يت از زمانيکه جريان اطالعات، چه به داليل سياسی و يا تخنيکی منع و متوقف می شود، ظرفيت ما هم برای فعال

  . رشد باز می ماند
  

 آن اظهار نمودند که حق هر انسان برای آزادی 19 ميثاق جهانی حقوق بشر در ماده قبل طراحانشصت سال 
شامل آزادی داشتن انديشه بدون مداخله، جستجو، دريافت و بيان اطالعات و نظريات از طريق هر " انديشه و بيان 

از آنجائيکه روند جهانی شده تقويت گرديده، توسعه مطبوعات آزاد، ". وسيله مطبوعاتی بدون حد و مرز می باشد
پيشرفت های تکنولوژيکی باعث . کثرت گرا، مستقل و مسلکی و اهميت اين حق هيچگاه اين قدر آشکار نبوده است

  . ادبيات رسانه يی به مثابه حق همه برای دسترسی به مساوات شده استپيشرفت مطبوعات و 
  

حمله بر آزادی مطبوعات . يک رسانه آزاد، مصئون و مستقل يکی از اساسات صلح و دموکراسی شمرده می شود
در واقع حمله بر قانون بين المللی، عليه بشريت، عليه آزادی و عليه هر آن چيزی است که ملل متحد خواهان آن 

اران بطور فزاينده در سراسر جهان مورد بنابرين، من نسبت به هر زمان ديگر اکنون بخاطر اينکه خبرنگ. است
 نگران هستم و زمانيکه اين گونه جنايات بصورت دقيق مورد پيگرد و تحقيق قرار نمی ،حمله قرار می گيرند

  . أيوس می شومگيرند، م
  

در اين روز جهانی آزادی مطبوعات و درست زمانيکه ما شصتمين سال ميثاق بين المللی حقوق بشر را تجليل می 
 خبرنگاران دريغ  کشاندن عاملين حمله برکمها به محيم، من از تمام جوامع می خواهم تا از هيچگونه تالش برایکن

من از همه کسانی که در شرايط دشوار و خطرناک بخاطر تأمين اطالعات آزاد و بيطرفانه برای ما کار . نه ورزند
خاطر آزادی و مصئونيت مطبوعات در همه جا تالش می کنند، قدردانی و ستايش می کنم و از همه می خواهم تا ب

         .  ورزند


