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غاز سومين سال نقشه پنج ساله نيروي تحرك رو به افزايش است چنانكه موفقيت آدر 
ن به مراتب افزونتر آمده در طي سالي كه به پايان رسيد از دوازده ماه قبل از آهاي بدست 

رامي است كه بر آ اين نيروي تحرك به همان ميزان كه تحت تاثير روحيه نا شدت يافتن .بود
 مديون افزايش انسجامي نيز هست كه در عوامل متشكله نقشه حاصل ،جهان مستولي شده

  .گرديده است 
 غاز سال جديد تشكيالتي حكم فرماست از لحاظ اهميت درآط و احوالي كه در يشرا

سراسر سال گذشته در اثر بحران هاي متوالي كه .  عاديستن واحد بحراني و دشوار و غيرآ
اثرات ضمني اين . شوب و اضطراب بودآبا شروع جنگ در خاورميانه به اوج رسيد پر 

يشرفت جامعه اسم اعظم كمتر از تاثيري نيست كه بر سير تكامل جامعه پاوضاع و احوال بر 
اين تحول به درد و راه  است و در كه به نحو فزاينده اي در شرف جهاني شدن بشري گذاشته

 قابل پيش بيني گرايش هاي اين تحول الزاماًو زمان و ميزان . شوبي دچار استآعذاب پر 
در ! نبوده است و اين تحول و تغيير در اوضاع و احوال جهان چه به سرعت روي داده است

ن آمر الهي در  روي داده كشور هايي در گيرند كه اولين صفحات تاريخ انزاعي كه ماالً
اهللا مشاهده ءدر اين منازعه تذكار جديدي از انذار حضرت بها .سرزمين ها رقم خورده است
به ويژه قابل مالحظه و  .»قد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم «:مي گردد كه مي فر مايند

 بر سرزميني چون عراق تاثير نچه در اين بحران روي مي دهد مستقيماًآتوجه است كه 
  .نچنان غني استآگذارد كه از نظر ميراث بهايي  يم

ت ناشي از اين اوضاع و احوال و ساير شرايط موجود در عالم از يك لحاظ الاختال
 است در تاريخ جامعه اي بسيار عزيز در سرزميني كه مظهر يغاز فصل جديدآاشاره به 

اي كه به نحوي ن اقامت داشته است جامعه آظهور الهي در اين يوم يك دهه كامل در 
 از لحاظ ديگر سبب شد كه تداركات تشكيالت نهمين انجمن ،تاسف انگيز ستمديده است

اما اين  .جهاني امراهللا را بالمره بي حاصل و باطل سازد شور روحاني بين المللي در مركز
هنگامي كه نقشه . نگراني شود رويداد هر اندازه مايوس كننده باشد نبايد سبب وحشت و
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كند ادني ترديدي نبايد روا داشت كه در  مي لهي با نقشه كوچكتر پروردگار تداخلعظيم ا
ميقات معين تقدير الهي فرصتي را براي امكانات درخشان ترقي و تقدم منافع و مصالح امر 

  .وردآشكوهمند الهي فراهم خواهد 
لح احزان و اضطرابات و حيرت ناشي از اين منازعه اخير در جريان ظهور و بروز ص

 خشم را نسبت به تكرار بحران هايي كه كره ارض را در بر گرفته واحساس نارضايي ، اصغر
لودي كه آنگراني هاي مردم در سراسر جهان در تظاهرات عظيم و خشم  .تشديد كرده است

مواضيعي كه مورد . گردد نها را ناديده گرفت به طور علني اظهار و ابراز ميآنمي توان 
شفتگي و هرج و مرجي آ برمي شود غالباً يرد و احساساتي كه ابرازگ اعتراض قرار مي

نچه روي مي دهد  آ.افزايد كه اميدوارند با اين گونه تظاهرات عمومي حل و فصل شود مي
اگر مي خواهند كه راه حل قاطع و موثر . براي احباي الهي توضيحي صريح و روشن دارد

 فقط ،مده آو توسعه رعب و وحشت به وجودمعضالتي را بيابند كه با شيوع رنج و عذاب 
ياران الهي بايد  .ورندآالزم است ارمان و اصولي را كه امر الهي عرضه كرده است به خاطر 

درج » نظم جهاني بهايي«تالش كنند تا با مطالعه توقيعات حضرت ولي امراهللا كه در مجموعه 
تولد مدنيت « و »صلح اعظمامريكا و «، »هدف نظم بديع جهاني« به ويژه توقيعات ،شده

  .نچه روي مي دهد كسب نمايندآ دركي عميق تر از تعاليم مباركه درباره ،»جهاني
 نقشه پنج ساله به قابليتي ،در حالي كه جهان به مسير پر تالطم خود ادامه مي دهد

اجرائي دست يافته است كه جامعه ما را به برداشتن قدم هاي بلندي به سوي هدف عمده 
جزئيات چنين وضعيت تشويق  . جريان دخول افواج مقبلين قادر و توانا مي سازدپيشرفت

 ژانويه مطرح شده است و شما 17ميزي براي امر الهي در همه قارات پنج گانه قبال در پيام آ
 مورد تنها چند مورد از جزئيات مهم بايد مجدداً .ن دعوت مي كنيمآرا به مطالعه مجدد 

 كشور 179تقسيم ممالك به مجموعه هاي نقاط امري هم جوار در كار . كيد قرار گيردأت
 جلسات بررسي و .مده استآ از اين كانون هاي توسعه به وجود 17000تكميل شده و قريب 

مل در سطح مجموعه هاي نقاط امري همجوار وسيله اي نيرومند براي ايجاد وحدت أت
شويق ابتكارات فردي يا جمعي سسات و نقاط گرديده و سبب تؤانديشه و عمل در جميع م

سسات ؤجريان م. حيه حمايت و مساعدت متقابل شده استوتشكيالتي با بهره بري از ر
ثير و نفوذ خود را أ ت، بارزتر از گذشته،موزشي به عنوان نيرويي مولد براي توسعه و تحكيمآ
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سال  و بيشتر ازفعاليت هاي اصلي نقشه به ميزاني به مراتب بهتر . به منصه ظهور رسانده است
 اينك تعداد روز افزوني از ياران در سراسر عالم در امور ، در نتيجه.گذشته رسيده است

تبليغي و اداري فعال شده و روحيه مسري اعتماد و اطميناني را به معرض شهود مي گذارند 
امه جوانان و نو نهاالن به نحوي منظم تر در بر ن. كه موجد شور و شوق در مساعي ياران است

 جلسات دعا ،هاي جامعه شر كت مي كنند و تعداد غير بهايياني كه در جرگه هاي مطالعاتي
توجه به اين نكته كه .  يافته استافزايشو مناجات و كال سهاي خردساالن حضور مي يابند 

 اين سه فعاليت اصلي در بسياري از جوامع فزوني يافته ،غاز نقشه تاكنونآدر مدتي كوتاه از 
 حو منظم و مرتب اجرا مي شود مايه دلگرمي است در صورتي كه اين فعاليت ها قبالًو به ن

 بدين ترتيب تصويري كه از .گرفت در اين جوامع به طور پر اكنده و گاه به گاه صورت مي
جامعه جهاني به چشم مي خورد تصوير جامعه اي است كه با توجه و تمركزي بي سابقه به 

  .ركت استسوي تحقق اهداف خود در ح
در جريان اجراي نقشه در سال گذشته در حالي كه ريشه هاي اين الگوي رشد استقرار 

 در صحنه روابط خارجي .جام مي گرفتن اقدامات ديگري نيز ا،يافت و استحكام مي
موسسات  جامعه بين المللي بهايي در فعاليت هايي شركت جستند كه چنان متنوع و متعدد 

 ولكن تاثير كلي اقدامات مزبور تحسين .اين پيام امكان پذير نيستنها در آبود كه توصيف 
ن ميان آشاخصترين اقدام در . ن است كه بتوان از اشاره بدانها چشم پوشيدآبر انگيزتر از 

پيام مزبور  .وريل گذشته خطاب به رهبران مذهبي جهان صادر گرديدآپيامي بود كه در ماه 
گرديد كه جامعه بهايي براي جلب نظر با نفوذترين  جهت اقداماتي رسبب تحركي جديد د
در . لي انجام مي دهد و براي تضمين صلح جهاني اهميتي حياتي داردئعناصر جامعه به مسا

كفايت و كارايي و  »جامعه بين المللي بهايي«اهنگي اقدامات دفتر اطالعات عمومي ماثر ه
 كوتاه به عالي ترين مقامات و ساير  پيام مزبور در زماني،سريع و فوري محافل روحاني ملي

هدف از اين اقدام ابتكاري معطوف . طبقات جوامع مذهبي در سراسر جهان توزيع گرديد
ساختن توجه جميع افراد ذيربط به نياز مبرم بررسي مسئله تعصب مذهبي توسط رهبران ديني 

رفاه و سعادت  به خطري جدي تر و وخيم تر براي ، پيوسته و بي وقفه،تعصب مذهبي. است
 عكس العمل هاي فوري از سوي بسياري از دريافت كنندگان نشان .نوع بشر تبديل مي شود
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مي دهد كه به طور جدي به اين پيام توجه شده و حتي در بعضي نقاط چشم اندازي جديد 
  .ورده استآبراي فعاليت هاي بين االديان بوجود 

ي حاصل شده كه بر نتايج حاصله  سرعت و تحرك،در زمينه توسعه اجتماعي اقتصادي
 هم در تقويت و تحكيم در داخل جامعه و هم در معاضدت ،از مساعي فردي و تشكيالتي

دفتر توسعه اجتماعي و اقتصادي گزارش  .جامعه با سايرين تاثيري هر چه عميق تر مي گذارد
اليم سسه خدمات عمراني جديد كه ملهم از تعؤ مهشتمي دهد كه در طي سال دوم نقشه 

 ، كشاورزي، بهداشت،بهايي است تاسيس شده كه در زمينه هاي متنوعي چون ترقي زنان
  .تعليم و تربيت اطفال و پرورش اخالقي جوانان فعاليت مي كنند

 ،اهللا موسوم به جواهر االسرارءقدس ترجمه انگليسي رساله عربي حضرت بهاادر ارض 
 مرمت حجره حضرت .ديدمنتشر گر Gems of divine mysteries تحت عنوان

اهللا در سجن عكا پايان يافت و تعميرات بقيه طبقه فوقاني در بخشي از سجن كه حجره ءبها
ينده زيارت اعتاب و اماكن مقدسه آ در فصل .غاز گرديدآن قرار دارد آاهللا در ءحضرت بها

فر به  ن150 تعداد زائرين در هر گروه از ، شروع مي شود2003در ارض اقدس كه از اكتبر 
  . نفر افزايش خواهد يافت200

سساتي كه در مركز جهاني فعاليت مي كنند در ؤ كوشش در توسعه م،عالوه بر اين
 ايادي امراهللا ، تحت هدايت بارز و ممتاز امين حقوق اهللا،تداوم توسعه موسسه حقوق اهللا

 جناب ابتكار خردمندانه و مساعي مستمر . عليمحمد ورقا به طور اخص مشهود بودبجنا
 در طي .موزش حكم حقوق اهللا به احبا در جميع نقاط گرديده استآدكتر ورقا الهام بخش 

 شبكه اي از هيئت هاي ملي و ، سالي كه از تنفيذ حكم حقوق اهللا در جهان مي گذردده
مده كه موجب ايجاد هماهنگي و هدايت خدمات تعداد آمنطقه اي امناي حقوق اهللا به وجود 

گاهي نسبت به اين حكم عظيم انتشاري آ .مي شود نمايندگان حقوق اهللاروز افزوني از 
ن را اجابت آروحيه اخالص و فداكاري  گسترده يافته و ياران در جميع قارات چنان با

 كنمودند كه امين حقوق اهللا اميدوارند نفوسي را كه هنوز از بركات موعوده منبعث از تمس
  .تاثير قرار دهد تحت ،به اين امر بهره مند نشده اند

سال از زماني كه اعالم كرديم براي حفظ ابنيه و حدائق در مركز جهاني به دو  تقريباً
 در طي اين مدت صندوق .نحوي شايسته حمايت مالي ضرورتي خاص دارد مي گذرد
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 ولكن تبرعات پرداختي هنوز به سطح احتياجات ،اوقاف مركز جهاني تاسيس شده است
 ميليون دالر از تبرعاتي كه اختصاص به اهداف پنجز اين رو به ناچار  ا.ساالنه نرسيده است

مدي براي اين منظور آمعيني داشت را براي ايجاد سرمايه اي تخصيص داده ايم تا منبع در
گردد و اين مبلغ با معوق گذاشتن فعاليت ها در ساير زمينه ها كه مي بايستي پيگيري شود 

  .لمللي برداشت شده استبين ا جهت مصارف ضروري از صندوق
، با كمال سرور به اطالع مي رسانيم كه در اجابت از دعوت محفل روحاني ملي شيلي

 طرح از معماران و طراحان سراسر جهان براي ام المعابد امريكاي جنوبي كه بايد در 185
  . انتخاب نهايي به موقع خود اعالم خواهد شد .سانتياگو ساخته شود واصل شده است

 عزيز با رضايت خاطر از شوا هدي قاطع از پيشرفت هايي كه در اطراف و اكناف ياران
 به نزول تاييدات مستمره الهيه بر مساعي خالصانه اي كه در ظل نقشه ،جهان حاصل گشته

 نقشه اي كه مناسب با نيازهاي اين ايام است اعتماد و اطمينان ، ساله معمول مي داريدپنج
ي كه در اين سبيل مبذول مي داريد سبب نزول قواي مكنونه اي نكه استقامتآداريم اميد 

گردد كه به لطف و عنايت جمال ابهي مي تواند جريان دخول افواج مقبلين را در جميع 
  . عالم نيرو و تحرك بخشديانحا

  بيت العدل اعظم
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