IIFWP
و اعالميهی صلح سئول
پانزدھم اوت دوھزار و سه

گردھمائی سيصد و شصت نفر از
نمايندگان و رھبران مذھبی ،سياسی و سازمانھای
غيردولتی دنيا تحت عنوان "جھان در يك نقطهی
عطف :بينش جھانی صلح و حكومت خوب" در
روزھای يازدھم تا پانزدھم اوت دوھزار و سه در
ھتل ھيلتون شھر سئول برگزار گرديد و با اعالميه
ی تاريخی صلح سئول به پايان رسيد.
اين گردھمائی براساس گردھمائیھا و
كنفرانسھای دراز مدت و جھانی  IIFWPدر طی
سال دوھزار و سه برگزار شد .تمامی اين
برنامهھای آموزشی ،خدماتی در سراسر جھان بر
موضوع "جھان در يك نقطهی عطف" تمركز كرده
و بر اين موضوع اشاره و تاكيد داشتهاند كه دنيای ما در موقعيتی بسيار حساس قرار گرفته است كه به بصيرت،
رھبری و الگوی نوين ،عملی و جسورانهی يك حاكميت خوب نياز دارد .از خاورميانه گرفته تا شبه جزيرهی كره،
از اياالت متحده گرفته تا سازمان ملل ،سوالھا و جوابھای بسياری مطرح شد و ھمه حاكی از اين بود كه ھمگان به
اين آگاھی نائل آمدهاند كه ديگر نمیتوانند ھمچون گذشته با موضوعات اساسی بينالمللی برخورد كنند ،به اين معنا
كه ديگر زندگی و مسائل اساسی جھان نه يك منبع كسب درآمد بلكه وظيفهای حساس و حياتی برای تمامی ما
انسانھای روی زمين میباشد كه میبايست ھوشيارانه آن را به انجام برسانيم.
زندگی مردم بسياری از دست رفته و تعداد كثير ديگری از مردم در گوشه و كنار دنيا ھنوز در رنج و
عذاب ھستند و اين امر و توقف آن به تعداد بيشتری از ما و توجه جدی ھر چه بيشتر ما نياز دارد .اين گردھمائی در
بخشھای مختلفش در طی پنج روز با پرداختن به اين موضوع ،از رھبران شركت كننده دعوت كرد تا برای نيل به
دنيای بھتر برای زيستن دست ياری به يكديگر بدھند .بعبارت ديگر اين كنفرانس فرصتی تازه برای تمامی رھبران
شركت در كنفرانس بود تا از تمامی گوشه و كنار دنيا با تمامی تفاوتھای فرھنگی ،عقيدتی  ...برای ايجاد صلحی
پايدار در سطح جھانی در كنار يكديگر ايستاده و
دست در دست ھم نقطهی عطفی نوين و تاريخی را
طرح ريزی كنند.
از موضوعات اساسی مطرح شده در اين
گردھمائی تجديد سازمان ملل بود كه در اين راستا
رورند چان ھوان كواك رياست  IIFWPاز تمامی
حضار دعوت كردند تا دولت و مردم كشورشان را
برای حمايت از طرح پيشنھادی والدين راستين بسيج
كنند .در بخش پايانی اين گردھمائی در روز پانزدھم
اوت )روز استقالل كره از تسلط ژاپنیھا( تمامی
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حضار با امضای اعالميهی تاريخی صلح سئول ،به نقطهی عطف جھان واقعيت بخشيدند.
اعالميهی سئول
ما سيصد و شصت نفر ،نمايندهی صد و بيست كشور و تمامی مذاھب سنتی دنيا ،از جمله سران حكومتی و
دولتی ،نمايندگان پارلمان ،وزيران ،دانشمندان ،رسانهھای گروھی حرفهای و رھبران مدنی از تمامی كشورھا و
قارهھا برای شركت در گردھمايی رھبران جھانی در جھت تبادل نظر برای "جھان در يك نقطهی عطف :بينش
جھانی صلح و حكمرانی خوب" جمع آمدهايم.
با قرار گرفتن بر دو تالش اخير IIFWPدر جھت ايجاد صلح جھانی كه بترتيب با تاسيس پايه برای
مصالحه و بخشش ميان يھوديان ،مسيحيان و مسلمانان در اورشليم و سپس با توسعهی اين حركت در يك گردھمايی
وسيعتر مذھبی در واشنگتن ،آمريكا ،بعنوان سرزمين تاسيس شده بر اساس ايدهآل مسيحی ،كه بترتيب به اعالميهی
اورشليم و واشنگتن نتيجه داد كه مبلغ ھماھنگی بين تمامی مذاھب بود و
اذعان میدارد كه خدا منشاء بشريت بعنوان يك خانواده ،سرچشمهی خوبی ،حقيقت و عشق ،بدرستی پايهی
راستين و پايان ناپذير صلح بوده و
با مورد توجه قرار دادن اين موضوع كه ما در جھانی ساكن ھستيم كه شامل يك واقعيت جسمی و يك
واقعيت روحی بوده و بايد بعنوان پايهای برای صلح پايان ناپذير و راستين ھماھنگ و متحد شوند ،و
با تاكيد بر اينكه صلح" ،اميد تمامی اعصار" و خواست ابدی خدايی است ،كه برای تاسيس پادشاھی عشق
راستين و صلح ،از طريق مذاھب در تمامی تاريخ ،مشيت خود را به پيش برده است ،و
قدردانی خود را از ژرف انديشی رورند سان ميانگ مون و ھمسر ايشان در مقام والدين راستين ،معلم و
مالك راستين ،موسس و بيان كنندهی بينش و اصول متحدهی  IIFWPاعالم میداريم.
بنابراين ما:
 .١مصمم ھستيم تا با حمايت از ضرورت ھمكاری و ھماھنگی مذھبی بعنوان پايهی اساسی صلح ،امنيت و
پيشرفت بشری ،خودمان بطور جدی برای انجام وظيفهی بوجود آوردن تعھد قلبی در ميان معتقدان تمامی سنتھا
پشتكار داشته باشيم،
 .٢خودمان را در جھت ايجاد صلح و انجام ايده ْآل خدا برای نسلھای آينده بگذاريم ،مخصوصا ً از طريق
تاسيس خانوادهھای بركت گرفتهی عشق راستين كه با بكارگيری اصل زندگی برای ديگران ،به ورای مرزھای
نژادی ،مذھبی و ملی میروند،
 .٣اقرار میكنيم كه ما از ھر كشور ،مذھب و نژادی به صورتھای مختلف در حفظ و نگھداری ايدهآلھا
كوتاھی كردهايم و در موارد مختلف در ارتباط با يكديگر دچار خطا شدهايم ،و بنابراين بايد توبه كرده ،بخشش طلبيده
و در جھت مصالحه برای ايجاد صلح دست بكار شويم .و
 .۴از طرح پيشنھادی رورند سان ميانگ مون برای شكل گيری يك كميتهی مذھبی در سازمان ملل ،ارائه
شده در اين سازمان در روز ھجدھم اوت سال  ، ٢٠٠٠كه اكنون قرار است از طريق جمھوری فيليپين در پنجاه و
ھشتمين اجالس عمومی ،با فراخوانی برای شكل گيری يك كميتهی مخصوص در جھت ارائهی اين طرح پيشنھادی،
يعنی شكل گيری اين شورا در سازمان ملل ،در مسير تقويت ھر چه بيشتر تاثير اساسی اين سازمان برای انجام
وظيفهی فوریاش ،يعنی "نجات نسلھای آتی بشری از مصيبت جنگ" حمايت میكنيم.
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