
       استفاده از اسپرانتو اين امكان را به ما ميدهد كه به دور از تفاوتهاي نژادي ، قومــي ، زبـاني و فرهنگـي و
ــته باشـيم، فواصل  جغرافيايي به ارتباطي بيواسطه با ديگران دست يابيم و فرصت آشنايي با ملل ديگر را داش
ــه كــــــه اين آشنايي  ميتواند به فرآيند صلح و تفاهم بينالمللي كمك شاياني كند. كتابچه Pasporta Servo ب

سخنگويان اسپرانتو اين امكان را ميدهد كه در مسافرت به كشورهاي ديگر هزينه كمتري داشته باشند.   

 ESPERANTO?      اسپـرانتو يعنـي چـه؟     

 

 

 

   با استفاده از فيلم ، نوار ، كتابهاي خودآمــوز ، دورههـاي آمـوزش مكاتبـهاي و شـركت در دورههـاي
ــد ميتـوان حضوري كه در مراكز مختلف آموزشي برگزار ميشود. با صرف كمتر از ١٠٠ ساعت وقت مفي

در سطح توانايي ايجاد ارتباط به اسپرانتو مسلط شد.  

       دستيابي به كتابها، نشريات و راديوهاي بينالمللي اسپرانتو اين امكــان را ميدهـد كـه ضمـن آشنايـــي بـا
فرهنگهاي گوناگون، فرهنگ بومي خود را در عرصهاي برابر به ديگران معرفي كنيم.  

     براي دريافت هرگونه اطالعات درباره اسپرانتو ، دورهها و كتابهاي آموزشي با نشانيهاي زير تماس بگيريد :

    اسپرانتو زباني است كه براي ارتباط بين مردمان غير همزبــان پديـد آمـده و بـه مليتهـا و قوميتهـاي زبـاني
اين امكان را ميدهد كه توأم با كاربرد آن در عرصه ارتباطات فراملي، ارزشهاي زباني خود را پاس دارند. 

   اسپرانتو به علت ساختار منطقي، زباني آسان اســت. دسـتور زبـان آن فـاقد قواعـد پيچيـده و هـر گونـه اسـتثناء
ــاز بـه سـالها ميباشد.  يادگيري آن در سطح قابل قبول طي يك ترم تحصيلي امكان پذير است و براي آموزش آن ني
ــان وقت و صرف هزينههاي گزاف نيست. پژوهشهاي انجام شده نشانگر آن است كه آموزش اســــــپرانتو از هر زب

ديگري حداقل ١٠ برابر آسانتر است و زبانآموزان اسپرانتو آمادگي بيشتري براي يادگيري زبانهاي ديگر دارند.  

    اسپرانتو زبان ملي هيچ كشوري نيست. متعلق به همه و هيچكس است. آموزش و فراگــيري آن تـهديد كننـده
هيچ فرهنگ و زبان بومي نيست و در استفاده از آن كسي را بر ديگري امتياز ويژهاي نيســت و بـه هميـن دليـل

سازمان  يونسكو تاكنون ٢ قطعنامه در حمايت از آموزش، گسترش و بكارگيري اسپرانتو صادر كرده است. 

ــي از جملـه       سخنگويان اسپرانتو ميتوانند در صدها همايش و گردهمآيي علمي، فرهنگي و اجتماعي بينالملل
كنگره بينالمللي اسپرانتو(UK)، كنگره بينالمللي جوانان اسپرانتودان(IJK) و . . . كــه هـر سـال در كشـورهاي

گوناگون برگزار ميشود، شركت كنند.  
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