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 اظهار موجوديت 
  UKW3زيست جهان سومفوروم جهاني محيط 

(Umwelt-Kultur-Wissenschaftsforum 3) 
  
 

 هموطنان عزيز، هوشياران و فرهيختگان آشورهاي در حال رشد و جهان سوم،
 

 در آلمان بوسيله مؤسس 1997بدينوسيله فوروم علمي محيط زيست جهان سوم آه در سال 
حصيلكرده در شهر آلن آلمان به اين فوروم آقاي مهندس جواد ولدان و جمع اندآي از ياران ت
 . تاسيس رسيده است، اعالن موجوديت عمومي مي نمايد

 
تاسيس اين فوروم با اتمام ترجمهء آتاب فاآتور چهار، آه در زمينهء محيط زيست و آاربرد راندمان 

اين آتاب . در خدمت حل مشكالت زيست محيطي نوشته شده است، همزمان صورت گرفت
ف آلمان و نمايندهء حزب سوسيال دمكراتها در مجلس آلمان آقاي دآتر توسط پروفسور معرو

آتاب فاآتور چهار توسط . ارنست اولريش فون وايتسزآر و دو نويسندهء همكار ديگر صورت پذيرفت
 در انتشارات اميرآبير 2003 به فارسي ترجمه گرديد و در سال 1997مهندس جواد ولدان در سال 

ي ولدان در يك مقاله سي صفحه اي علمي به معرفي اين آتاب پرداخته آقا. تهران به چاپ رسيد
اين مقاله . و سياستهاي استعماري و زيست محيطي آشورهاي صنعتي را به نقد آشيده است

 .    در سه قسمت مي باشد، آه از طريق اينترنت در دسترس شما عزيزان قرار خواهد گرفت
 

رهيختگان علم و هنر، تمامي دلسوزان و دوستداران ما تمامي تحصيلكردگان، دانشجويان و ف
در حل مشكالت  محيط زيست را فرا مي خوانيم تا به ما بپيوندند و با عضويت در اين فوروم جهاني

 .جهاني زيست محيطي با ما گام بردارند
 

عزيزان هموطن، شما با عضويت خويش، با وجود خويش، با توانائي ها، علوم و هنر و حمايت 
 .   خود مي توانيد ما را در اين امر حياتي ياري دهيدمالي

 
 

 :وظائف اين فوروم و حيطهء عملي آار ما از اين قرار است
 

تحقيق در زمينهء مشكالت زيست محيطي جهان سوم و مشكالت زيست محيطي  •
 آشورمان ايران

تاليف، چاپ و نشر نوشته ها و مقاالت علمي در زمينهء زيست محيطي جهان سوم و  •
آشورمان ايران، تا بدين طريق ابتدا اين مشكالت تعيين گرديده و سپس با روشني اذهان 

 .عمومي راه حلهاي مناسب آن ارائه گردد
برگزاري سمينارها، آالس هاي آموزشي براي آموزش حفظ محيط زيست به مردم جهان  •

 از همان سوم و بخصوص آغاز اين آموزش ها در مدارس و آشنائي آودآان و نوجوانان ما
 اوان رشد

افشاگري مسببين و آتش افروزان جنگها، مسببين معضالت و فجايع زيست محيطي آه  •
به اذعان ما عمدتا ريشه در رفتارهاي مصرفي و شيوه هاي زندگي مردم آشورهاي 

 .امپرياليستي و صنعتي جهان دارد
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صوص معرفي برگزاري سمينارها و سمپوزيوم هاي جهاني براي معرفي فرهنگ، هنر و بخ •
ما معتقديم آه . عمومي مشكالت زيست محيطي آشورهاي جهان سوم و در حال رشد

اگر زميني سرسبز و آباد مي خواهيم همه بايد دست به دست هم . يك دست صدا ندارد
بدهيم و مشكالت فعلي زيست محيطي را ريشه آن آنيم و از معضالت آينده جلوگيري 

 .نمائيم
 

و مقامي آه هستي، با هر آموزش و پايهء تحصيلي آه هستي توان هموطن عزيز در هر شغل 
تو . تو هنرمند با طرحها و هنرت مي تواني به ما در اين امر مهم ياري آني. ياري ما را داري

دانشجو و محٌصل و استاد دانشگاه با علمت و توي صاحب سرمايه با حمايت مالي خودت و توي 
 .علمي ما به مدد ما برخيزناشر با چاپ و نشر مقاالت و آتب 

 
ما . با ما تماس بگيريد و از مسائل زيست محيطي شهر و منطقهء زندگي خود براي ما بنويسيد
گزارشات علمي و نامه هاي شما را در نشريات خود و در سايت هاي اينترنتي ويژهء محيط 

 يا آلماني تحرير گزارشات خويش را مي توانيد به زبان فارسي، انگليسي و. زيست خواهيم آورد
 .نمائيد

 
ما بصورت فعال و به شكلي مرتب با اعالميه هاي عمومي خود شما عزيزان را در جريان آارها و 

عملكردهاي علمي خود در زمينه هاي حل مشكالت زيست محيطي اين فوروم جهاني قرار 
 .   خواهيم داد

ياره بعهدهء ما است، تو و من،  حفظ اين س.ما تنها يك زمين داريمعزيزان، فراموش نكنيد آه 
 .ما
 

 :ما از طريق نامهء الكترونيكي و تلفن بدين قرار است آدرس تماس با
 

e-Mail: Jwaladan@yahoo.de 
mobil: D- 0163/8927439 
040/ 63655942 

 .بزودي يك آدرس پستي نيز در اختيار شما قرار خواهيم داد
 

ه حساب در آلمان استفاده آنيد و يا با ما از طريق براي آمكها و حمايت مالي خويش از اين شمار
 .نامه الكترونيكي تماس بگيريد تا ارسال آمكهاي شما را هماهنگ آنيم

 
Jawad Waladan 
Postbank Berlin 
970774109 
BLZ: 10010010  

 
 UKW3مؤسس فوروم علمي محيط زيست جهان سوم، 

 
 متخصص محيط زيست و شيمي 

 2004آلمان به تاريخ دوم اوت       مهندس جواد ولدان


