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ی بیانیھ  

 
 ”گرد ھمایی اندیشمندان جھان پیرامون آینده پایدار بشر“

 
 

ھنگ دوستی، ھمکاری، تحمل، مردم، موافق فر. فرھنگ خشم، خشونت و جنگ برای ھیچ کس در جھان پسندیده نیست
 هکھ توسط اعضای عمومی سازمان ملل بھ اتفاق آراء اخذ شد ١٣/۵٢طبق تصمیم  یا مصوبھ . (بردباری و صلح ھستند

 ).اعالم گردید" فرھنک صلح و صفا برای تمام بچھ ھای جھان"، دھھ بین المللی میالدی ٢٠١٠تا  ٢٠٠١است، دھھ 
 

By: Prof. Dr. Timi Ecimovic 
دکتر تیمی اسیموویچ استاد: توسط  

 
 :  توسط افراد زیر ،میالدی عناوینی کھ توسط متفکرین جھانی از دانشگاه آنستد، اسلوانی ٢٠١١در پانزدھم آگوست 

Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaysia, SEM Institute for Climate 
Change, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, Prof. Dr. Dana Marie Barry 
(USA) and Organisation for Protection of Children Rights, Hon. Ricaardoe Di Done, 
Montreal, Canada, Ambassador Dato’ Dr. Ang Ban Siong (China), Dr. Nixon Yap (Malaysia), 
Professor Tang Shui Yuan, Chairman of the “1st International Conference on Protect the Earth 
and Ocean” in Xiamen, China, and Dr. Garfield Brown, South Africa,  

:مطرح شد شامل موارد زیر می باشد  
کھ نام " گردھمایی متفکرین جھان با رویکرد آینده پایدار بشر"در بین گردھمایی ھای متفکرین جھان گروه جدیدی با نام 

 The World Thinkers’ Panel on the Sustainable Future of“مخفف آن، حروف اول کلمات عبارت 
Humankind” کھ بصورت  ،می باشد)WTP-SFM ( گرد ھمایی اندیشمندان " نشان داده شده و معنی فارسی آن

 .می باشد کھ نماد آن بصورت زیر می باشد" جھان پیرامون آینده پایدار بشر
 

 
 .می باشد "Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia"آدرس مرکزی 

وکار، تحصیل کرده، دانشمند، سیاستمدار، کارکنان مشاغل رسمی دولتی و خیلی از افراد گروه ھای فراوانی از افراد نیک
و اعضای دانشگاه آنستد بھ  اقلیمبرای تغییرات  SEMدر بین آنھا اعضای مؤسسھ . دیگر از این بیانیھ حمایت می کنند

 .ھمراه سایر اعضای افتخاری متفکرین جھان نیز ھمکاری دارند
 

عبارت سھ . عملی این بیانیھ درباره پیشرفت و آینده پایدار بشر را نیز می توان در بیانیھ حاضر یافتسوابق تئوری و 
بررسی شده،  ٢١، کھ توسط اسیموویچ و تعداد زیادی از دانشمندان دیگر در دھھ اول قرن "آینده پایدار بشر"کلمھ ای 

www.institut-(اطالعات بیشتر را در آدرس . ددمی تواند بعنوان یک پایھ تئوریک برای این موضوع استفاده گر
climatechange.si (می توان یافت. 

 
 

http://www.institut-climatechange.si/
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سازمان ملل، دولتھا، شرکت ھای بین المللی، مراکز آموزشی و دیگران .عضویت در این مجموعھ بدون ھزینھ می باشد
 .دعوت می شوند" آینده پایدار بشر" برای شرکت و ھمکاری با تفکر

  
این  ھدف. فردی داشتھ باشندو  می خواھد کھ مسئولیت اجتماعی) میلیارد نفر ٧باالی (بیانیھ حاضر از ھمھ افراد جھان 

پایداری جھانی در واقع روند و رخدادی از توسعھ پایدار . رسیدن بھ پایداری برای کل جوامع بشری جھان استبیانیھ 
برای  UNESCOو  UNEPبھ سازمان ملل و آژانس ھای مربوطھ بھ خصوص . اص بھ آینده پایدار می باشدجوامع خ

 .شرکت و ھمکاری بسوی نیل بھ ھدف مشترک کھ ھمان آینده پایدار بشر است، خوشامد گفتھ می شود
 

ما . اھداف بشریت ھستیمتنی سزندگی انفرادی بشر کوتاه است، و ارزش و معنی آن نشان می دھد کھ ھمھ ما جزء ناگس
باید زندگی بشر را از طریق حفظ و نگھداری آنچھ از گذشتگان بھ ما بھ ارث رسیده و نیز حمایت از نسل آینده، تداوم 

 .بعنوان بشر ما نسبت بھ یکدیگر و بھ نسل ھای آینده مسئول ھستیم. ببخشیم
  

آنھایی کھ عالقھ مند بھ ھنر، علم و فعالیت (ایی برای مردم گردھمایی متفکرین جھان پیرامون پایداری آینده بشر بیانیھ ھ
ھدف اصلی . تھیھ کرده و آنھا را بھ مالقات و تعامل دعوت نموده است) ھای فرھنگی و طرح ھای صلح جویانھ ھستند

صلح  یارتقاء و پایداراز موضوع گفتھ شده، ایجاد سطحی از تفاھم و درک بین افراد مختلف جھان و شرکت آنھا برای 
کار . ما ھمھ افراد گروه ھا را بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، زبان و مذھب شان دعوت می کنیم. جھانی است

گردھمایی متفکرین جھان در مورد آینده پایدار بشریت بر اساس احترام بھ حقوق بشر و آزادیھای پایھ برای تمام مردم 
 .یونسکو ارتباط دارد" فرھنگ صلح"عال طرح این موضوع بطور مستقیم بھ ھمکاری ف. جھان است

  
وظیفھ گردھمایی متفکرین جھان در مورد آینده پایدار بشر، فراھم آوردن محلی برای تعامل کلیھ سازمانھای غیر دولتی، 
وزارتخانھ ھا، ادارات عمومی، مراکز علمی و سیاسی، موزه ھا، دانشگاه ھا، مؤسسھ ھای خیریھ، مراکز تجاری و 

ھمچنین افرادی کھ بصورت علمی و عملی منسجم . راکز بوده تا از توانایی آنھا جھت آینده پایدار بشر استفاده شودسایر م
بھ تقویت و تشویق فعالیت ھای فرھنگی، ھنر عامھ، میراث فرھنگی و غیره می پردازند نیز در این جایکاه قرار می 

 . گیرند
 

سازمان یافتھ، ما باید و مھمتر از ھمھ علمی جھانی برای فرھنگ عملی  عالوه بر انجام کار ھا و فعالیت ھا در سطح
بسیاری از ما، ھمزمان با اینکھ عضو جدید . سیاسی را نیز رعایت کنیمو فرھنگی  ،یک نظم اجتماعی، بشری

ردم عالوه بر عموم م. اندیشمندان جھان پیرامون آینده پایدار بشر شده ایم، اصول را فرا گرفتھ و با آن رشد کرده ایم
و فرھنگی  ،انجام فعالیت ھای علمی و عملی در مسیر سازماندھی فرھنگ جھانی، موظفند انضباط فردی، اجتماعی

 . سیاسی را رعایت کنند
 

 ،ھدف رسیدن بھ پایداری برای کل جوامع بشربا کھ  ،تقاضا دارد) میلیارد نفر ٧باالی (بیانیھ حاضر از ھمھ افراد جھان 
پایداری جھانی در واقع یک روندی از توسعھ پایدار جوامع خاص بھ آینده پایدار . اعی و فردی داشتھ باشندمسئولیت اجتم

برای شرکت و ھمکاری بسوی  UNESCOو  UNEPبھ سازمان ملل و آژانس ھای مربوطھ بخصوص . می باشد
 .ھ بھ تمام نقاط جھان فرستاده می شودرسیدن بھ ھدف مشترک کھ ھمان آینده پایدار بشر است، خوشامد گفتھ، و این بیانی

 
بسیاری از کانونھای فرھنگی، ھنری و . ما معتقدیم کھ تمامی مردم کره زمین نسبت بھ یکدیگر احساس مسئولیت  دارند

 .علمی و نیز مؤسسھ ھای  محلی و بین الملی در راه رسیدن بھ اھداف مشترک ھمکاری می کنند
 

ان نھ نتھا در مورد آینده پایدار بشر برای رسیدن بھ این حقوق فعالیت می کنند، بلکھ ما بر این باوریم کھ متفکرین جھ
نقش مھمی معتقدیم کھ افراد مختلف با فرھنگ ھای گوناگون می توانند در حل مشکالت مربوط بھ جامعھ مدرن امروزی 

 . داشتھ باشند
 

جھان پیرامون آینده پایدار بشر طبقھ بندی زیر را کھ، گروه بنیان گذار متفکرین جھان برای بنا نھادن بنیاد متفکرین 
 .برای شناساندن این گرد ھمایی در سطح بین الملی است، ارائھ و توضیح می دھد

 
 :طبقھ بندی

 
 مشخصات فرھنگ سنتی -١
 مزایای فرھنگ سنتی در جامعھ مدرن -٢
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 فرھنگ سنتی و تنوع فرھنگی -٣
 فرھنگ سنتی و حقوق فرھنگی -۴
 نگیفرھنگ سنتی و چند فرھ -۵
برنامھ ریزی برای ارتقاء فرھنگ سنتی از طریق مطالعھ دامنھ دار آن، تبادل فرھنگ ھای سنتی و ھمکاری بین   -۶

 منطقھ ای، حمایت در برگزاری منظم و مداوم جایگاھی برای ایجاد صنعت وابستھ بر پایھ فرھنگ سنتی

 
 مشخصات فرھنگ سنتی .١

سل ھای مختلف است کھ دوستدار محیط بوده و در این فرھنگ یک فرھنگ سنتی شامل نحوه زندگی سنتی مردم در ن
افراد با طبیعت ھمزیستی نموده و با صمیمیت بیشتر با ھم زندگی مسالمت آمیز داشتھ و معنویات بر مادیات اولویت 

 .دارند
 صداقت فرھنگ سنتی در جامعھ مدرن .٢

د تخریب اکوسیستم ناشی ازتسخیر نادرست مانن فراوانیموانع و مشکالت  بشراز زمان صنعتی شدن، جامعھ مدرن 
طبیعت، حوادث و بالیای ناگوار طبیعی، رقابت ناسالم در بازار جھانی، تقسیم ناعادالنھ ثروت، وابستگی شدید بھ مادیات 

گ سنتی برای در این بخش، از فرھن. با قربانی کردن معنویات منجر بھ بروز مشکل برای زندگی مناسب بشر شده است
بخصوص در فرھنگ کونفوسیون در آسیای خاوری، کھ احترام بھ . حل مشکالت فوق در جامعھ مدرن استفاده می شود

بزرگترھا محور اصلی ارزش ھاست، و این در نسل ھای مختلف باعث اعتماد سازی و از بین بردن دشمنی در جوامع 
 .واالی انسانی سوق می دھد می شود و در نھایت جامعھ را در نیل بھ مقام بسیار

  
 فرھنگ سنتی و تنوع فرھنگی .٣

فرھنگ سنتی نتیجھ ارتباطات و تعامل بین افرادی است کھ ھر فرد بطور جداگانھ خود را با محیط طبیعی و جغرافیایی 
می بنابراین . منطقھ خود وقف داده است، کھ ھویت بی نظیر فردی و ملی مستقل خود و منطقھ اش، را نشان می دھد

 .توان گفت کھ فرھنگ سنتی زیرمجموعھ ای از فرھنگ متنوع محلی و جھانی است
 

 فرھنگ سنتی و حقوق فرھنگی .۴

ھمانطور کھ قانون اساسی ھر کشور برای زندگی اجتماعی و سیاسی حق فعالیت می دھد، باید در مورد زندگی فرھنگی 
گذشتھ فرھنگ جدید را  سنتی و فرھنگ با قبول ند کھداشتھ باش اجازهمردم باید . مردم نیز چنین حقی را قائل شود

در حال حاضر فرھنگ سنتی کھ مربوط بھ گذشتھ است چون توسط اکثریت جامعھ انجام نمی شود مردم از آن . بپذیرند
بھ منظور ارضاء فرھنگی مردم، الزم است سیاست ھای کالن فرھنگی پایھ . قدردانی نکرده و بھ آن توجھی نمی کنند

 .و اجراء گردد تا مردم در ھرزمان و مکان بھ فرھنگ سنتی دسترسی داشتھ باشندگذاری 
 

 فرھنگ سنتی و چند فرھنگی .۵

در نتیجھ . ارتباط و تماس متقابل با فرھنگ ھای مختلف باعث می شود کھ مردم فرھنگ ھای گوناگون را بھتر بشناسند
د بیشتر بھ فرھنگ و ھنر سنتی برای شناخت عادات و تاکی. منجر می شود تا مردم و مناطق مختلف را بھتر بشناسیم

 . رسوم قومی و محلی الزم بوده و در نیل بھ فرھنگ سنتی کمک کننده است
 

 برنامھ ریزی برای ارتقاء فرھنگ سنتی .۶

 ھمانطور کھ در باال اشاره شد، فرھنگ سنتی واقعاً مھم بوده و برای نگھداری و تقویت آن برنامھ ھای زیر پیشنھاد می
می شود کھ دولت ھا، گروه ھای غیر دولتی و انجمن ھا در عملی کردن پیشنھاد ھای ارائھ شده ما  سفارشاکیداً . گردد

 .ھمکاری موثری داشتھ باشند
 

)I(  تنظیم تبادل فرھنگ سنتی و ھمکاریھای منطقھ ای 

تبادالت نا منظم و تصادفی تاکنون این . تبادالت فرھنگ ھای سنتی در تقویت چند فرھنگی شدن جامعھ با ارزش است
برای اینکھ مردم جامعھ بتوانند بطور . بوده و دسترسی آسان بھ سایر فرھنگ ھای سنتی برای ھمگان میسر نشده است
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ھای سنتی لذت ببرند، باید تبادالت فرھنگی و  از سایر فرھنگھم از حقوق فرھنگی شان استفاده کنند و ھم مساوی 
دولت ھا، گروه ھای خصوصی و انجمن ھا بایستی بھ این . بصورت رسمی نھادینھ گرددھمکاریھای منطقھ ای بیشتری 
 . موضوع کامالً توجھ داشتھ باشند

 
)II(   انجام جلسات منظم پیرامون فرھنگ سنتی 

برای تفھیم بھتر فرھنگ سنتی، تقویت تنوع فرھنگی و نھایتاً نیل بھ صلح و آرامش بشر در جھان،  جلسات  گروھی باید 
بنابراین، پذیرفتن تفکر چند فرھنگی و تشویق مردم برای آگاھی بیشتر از فرھنگ سنتی در . منظم برگزار گردد بطور

 .جھان ضروری است
 

)III(  توسعھ صنعت فرھنگی بر پایھ فرھنگ سنتی 

دم در زندگی مدرن امروزی برای نیل بھ فرھنگ سنتی پایدار و مداوم، تضمین رقابت مثبت و مرتبط با زندگی عامھ مر
ھمچنین صنعت فرھنگی مانند ھنر عامھ و صنایع دستی با توجھ بھ سرمایھ ھای  فرھنگی باید . می تواند مفید باشد

ھمچنین فرھنگ سنتی، کھ بطور بی . صنعت فرھنگی بر روی زندگی مدرن امروزی تاثیر گذار است. توسعھ یابد
این بیانیھ خیلی . ء نیاز فرھنگی جوامع حفظ شودنظیری از سایر فرھنگ ھای مدرن جدا می باشد، باید برای ارضا

بیانیھ منعکس کننده وضعیت بحرانی جامعھ بشری کنونی بوده . اساسی تر و وسیع تر از یک  کار صرفاً حر فھ ای است
 این بیانیھ. و نیاز برای طراحی آینده ای بھتر، کھ ھمانا محیطی بر پایھ دانش و آگاھی پایدار استوار است، می باشد

آغازگر مسیری بھ سوی آینده واقعی کامالً پایدار بشریست، و ھماھنگی زندگی بشر در فضای واقعی کره زمین و در 
سازمان ملل و دولت ھای منطقھ ای باید فراتر از زمان حال در جھت . نتیجھ ادای احترام بھ  زندگی گذشتگان ما است

ما بھ چشم انداز، رھبری و ارزش ھای جھانی نیاز . کنندھمکاری برای تغییرات ضروری آینده پایداربشری حرکت 
 .داریم

 
ھمچنین ما بھ رھبری خبره . پایدار تقویت شود ای تالش ھای ما در حال حاضر باید ھمراه با پشتکار زیاد بھ سمت آینده

وم طبیعی و ما باید اطالعات دقیق علمی در مورد عل. و جھانی تحت شرایط مسئولیت اجتماعی و فردی نیاز داریم
 . بشرکسب نماییم، ھمچنین مسئولیت پذیری، صلح، اخالق و عقالنیت را حمایت کنیم

 
 .آرزومندم کھ تقویت ایده ھای جھانی زیبا وآینده پایدار بشر را با توجھ بھ این بیانیھ ببینم

 
 
 

 اسیموویچ تیمي دكتر استاد
Prof. Dr. Timi Ecimovic 
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» جھان پیرامون آینده پایدار بشرگرد ھمایی اندیشمندان    « 
 
 

 (چکیده) 
(Short) 

 
 

 
 بیانیھ

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zg. Medosi, Korte, Slovenia, 15th September 2011  
 ,Zg. Medosi, Korte, Sloveniaمیالدی  ٢٠١١پانزدھم سپتامبر، 
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ی بیانیھ  

 
“ ون آینده پایدار بشرگرد ھمایی اندیشمندان جھان پیرام ” 

 
 

مردم، موافق فرھنگ دوستی، ھمکاری، تحمل، . فرھنگ خشم، خشونت و جنگ برای ھیچ کس در جھان پسندیده نیست
 هکھ توسط اعضای عمومی سازمان ملل بھ اتفاق آراء اخذ شد ١٣/۵٢طبق تصمیم  یا مصوبھ . (بردباری و صلح ھستند

 ).اعالم گردید" فرھنک صلح و صفا برای تمام بچھ ھای جھان"ین المللی ، دھھ بمیالدی ٢٠١٠تا  ٢٠٠١است، دھھ 
 

By: Prof. Dr. Timi Ecimovic 
پروفسور دکتر تیمی اسیموویچ: توسط  

 
 :  میالدی عناوینی کھ توسط متفکرین جھانی از دانشگاه آنستد، کشور اسلوانی توسط افراد زیر ٢٠١١در پانزدھم آگوست 

Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaysia, SEM Institute for Climate 
Change, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, Prof. Dr. Dana Marie Barry 
(USA) and Organisation for Protection of Children Rights, Hon. Ricaardoe Di Done, 
Montreal, Canada, Ambassador Dato’ Dr. Ang Ban Siong (China), Dr. Nixon Yap (Malaysia), 
Professor Tang Shui Yuan, Chairman of the “1st International Conference on Protect the Earth 
and Ocean” in Xiamen, China, and Dr. Garfield Brown, South Africa,  

:اشدمطرح شد شامل موارد زیر می ب  
کھ نام " گردھمایی متفکرین جھان با رویکرد آینده پایدار بشر"در بین گردھمایی ھای متفکرین جھان گروه جدیدی با نام 

 The World Thinkers’ Panel on the Sustainable Future of“مخفف آن، حروف اول کلمات عبارت 
Humankind”  می باشد کھ بصورت)WTP-SFM (گرد ھمایی اندیشمندان جھان " نی فارسی آن نشان داده شده و مع

 .می باشد کھ نماد آن بصورت زیر می باشد" پیرامون آینده پایدار بشر
 

 
 

 .می باشد "Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia"آدرس مرکزی 
سیاستمدار، کارکنان مشاغل رسمی دولتی و خیلی از افراد گروه ھای فراوانی از افراد نیکوکار، تحصیل کرده، دانشمند، 

و اعضای دانشگاه آنستد بھ  اقلیمبرای تغییرات  SEMدر بین آنھا اعضای مؤسسھ . دیگر از این بیانیھ حمایت می کنند
 .ھمراه سایر اعضای افتخاری متفکرین جھان نیز ھمکاری دارند

 
عبارت سھ . فت و آینده پایدار بشر را نیز می توان در بیانیھ حاضر یافتسوابق تئوری و عملی این بیانیھ درباره پیشر

بررسی شده،  ٢١، کھ توسط اسیموویچ و تعداد زیادی از دانشمندان دیگر در دھھ اول قرن "آینده پایدار بشر"کلمھ ای 
www.institut-(س اطالعات بیشتر را در آدر. می تواند بعنوان یک پایھ تئوریک برای این موضوع استفاده گردد

climatechange.si (می توان یافت. 
 

http://www.institut-climatechange.si/
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سازمان ملل، دولتھا، شرکت ھای بین المللی، مراکز آموزشی و دیگران .عضویت در این مجموعھ بدون ھزینھ می باشد
 .شونددعوت می " آینده پایدار بشر"برای شرکت و ھمکاری با تفکر 

 
ما . تنی اھداف بشریت ھستیمسزندگی انفرادی بشر کوتاه است، و ارزش و معنی آن نشان می دھد کھ ھمھ ما جزء ناگس

باید زندگی بشر را از طریق حفظ و نگھداری آنچھ از گذشتگان بھ ما بھ ارث رسیده و نیز حمایت از نسل آینده، تداوم 
 .بھ نسل ھای آینده مسئول ھستیمبعنوان بشر ما نسبت بھ یکدیگر و . ببخشیم

 
انجمن ھای محلی، وظیفھ گردھمایی متفکرین جھان در مورد آینده پایدار بشر، فراھم آوردن محلی برای تعامل کلیھ 

سازمانھای غیر دولتی، وزارتخانھ ھا، ادارات عمومی، مراکز علمی و سیاسی، موزه ھا، دانشگاه ھا، مؤسسھ ھای 
ھمچنین افرادی کھ . ایر مراکز بوده تا از توانایی آنھا جھت آینده پایدار بشر استفاده شودخیریھ، مراکز تجاری و س

، فلسفھ، صلح، بصورت علمی و عملی منسجم بھ تقویت و تشویق فعالیت ھای فرھنگی، ھنر عامھ، میراث فرھنگی
 .می پردازند نیز در این جایکاه قرار می گیرند اخالق و عقالنیت

 
 ،برای کل جوامع بشر ماندگاریبھ  نیل ھدفبا  کھ ،تقاضا دارد) میلیارد نفر ٧باالی (ھمھ افراد جھان  بیانیھ حاضر از

پایداری جھانی در واقع یک روندی از توسعھ پایدار جوامع خاص بھ آینده پایدار . مسئولیت اجتماعی و فردی داشتھ باشند
برای شرکت و ھمکاری بسوی  UNESCOو  UNEPبھ سازمان ملل و آژانس ھای مربوطھ بخصوص . می باشد

 .رسیدن بھ ھدف مشترک کھ ھمان آینده پایدار بشر است، خوشامد گفتھ، و این بیانیھ بھ تمام نقاط جھان فرستاده می شود
 

بیانیھ منعکس کننده وضعیت بحرانی جامعھ . این بیانیھ خیلی اساسی تر و وسیع تر از یک  کار صرفاً حر فھ ای است
نی بوده و نیاز برای طراحی آینده ای بھتر، کھ ھمانا محیطی بر پایھ دانش و آگاھی پایدار استوار است، می بشری کنو

این بیانیھ آغازگر مسیری بھ سوی آینده واقعی کامالً پایدار بشریست، و ھماھنگی زندگی بشر در فضای واقعی . باشد
سازمان ملل و دولت ھای منطقھ ای باید فراتر از زمان . است کره زمین و در نتیجھ ادای احترام بھ  زندگی گذشتگان ما

ما بھ چشم انداز، رھبری و ارزش ھای . حال در جھت ھمکاری برای تغییرات ضروری آینده پایداربشری حرکت کنند
 .جھانی نیاز داریم

 
ھمچنین ما بھ رھبری خبره . پایدار تقویت شودای تالش ھای ما در حال حاضر باید ھمراه با پشتکار زیاد بھ سمت آینده 

ما باید اطالعات دقیق علمی در مورد علوم طبیعی و . و جھانی تحت شرایط مسئولیت اجتماعی و فردی نیاز داریم
 . بشرکسب نماییم، ھمچنین مسئولیت پذیری، صلح، اخالق و عقالنیت را حمایت کنیم

 
 .را با توجھ بھ این بیانیھ ببینم آرزومندم کھ تقویت ایده ھای جھانی زیبا وآینده پایدار بشر

 
 
 

 اسیموویچ تیمي دكتر استاد
Prof. Dr. Timi Ecimovic 

 


