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  خطاب به بهاييان عالم
  ياران عزيز الهي

با قلوبي سرشار از شعف و سرور در اين عيد پر شكوه كه نقشه جهاني چهار ساله به 
رسد از مشاهده تفاوت شگفت انگيزي كه از آغاز نقشه حاصل شده سر تعظيم و  پايان مي

پيشرفتي كه در اين مدت نصيب گشته . رب الجنود فرو مي آوريمسپاس به آستان حضرت 
چنان بارز است كه سبب ارتقاء جامعه جهاني به مقامي گرديده كه مي توان افقهاي روشن 

  .انتصارات آينده را به وضوح تشخيص داد
تفاوت دركميت از نتايج تفاوت در كيفيت است كه امري مهمتر و خطيرتر از كميت 

اين دگرگوني را . در فرهنگ جامعه بهايي تحولي روي داده است. دمحسوب مي گرد
 موسسات امري و جوامع ،توان در عوامل سه گانه اي كه مجريان اصلي نقشه اند يعني افراد مي

محلي به وضوح دريافت و مالحظه كرد كه قابلياتشان توسعه يافته و نحوه اقداماتشان اسلوبي 
سبب اين تغيير . بر عمق اطمينان و اعتمادشان افزوده شده استمتين و منظم داشته و در نتيجه 

آن است كه ياران الهي بيش از پيش درصدد برآمده اند تا معلومات خود را درباره تعاليم 
الهي با جديتي بيشتر افزايش بخشند و به نحوي منظمتر و با نظامي برتر از سابق در انتشار امر 

كوتاه . و نيز در همكاري با همسايگان خود به كار بندندالهي و در اقدامات فردي و گروهي
سخن آنكه در احباء اشتياقي نسبت به كسب معارف امري ايجاد شده كه نتيجه آن به كار 

قوه محركه اين تحول تأسيس شبكه مؤسسات . بستن معارف مزبور در زندگي روزانه است
د و مي توان گفت كه اين آموزشي است كه با سرعت تمام در سراسر عالم تأسيس گردي

اقدام در ميادين توسعه و تحكيم امر الهي بزرگترين ميراث نقشه چهار ساله محسوب 
  .گردد مي

در تحوالتي نظير افزايش استعداد افراد براي تبليغ امر الهي كه نمونه آن ازدياد 
دايت اقدامات فردي است و در ازدياد توانايي محافل روحاني و شوراها و لجنات براي ه

مساعي ياران و نيز در ارائه نحوه هاي جديد تفكر و عمل كه در طرز اقدامات جامعه محلي 
موسسات آموزشي به منزله قوه محركه جريان تبليغ ) سيستم(مؤثر واقع شده ضرورت نظام 
بسياري از موسسات آموزشي با تشكيل دادن گروه هاي . جمهور به ثبوت رسيده است

  1



ات بهايي دامنه عمليات خود را توسعه داده و بدين ترتيب بر كوچك محلي براي مطالع
مثالً . امكانات خود جهت بهره مند ساختن نواحي وسيعتري از برنامه هاي مطالعاتي افزوده اند

در مغولستان يكصدوشش گروه مطالعاتي تشكيل شد و در نتيجه تعداد مصدقين جديد 
اعضاي جامعه جهاني بهايي به توسل به نيروي همزمان با اين اقدامات . افزايش شاياني داشت

دعا و مناجات توجه بيشتري مبذول داشته و به تامل و تعمق در آثار مقدسه پرداخته و از 
در اثر اين عوامل . فوائد و آثار روحاني شركت در مجالس دعا و مناجات بهره مند شده اند

. ز به روز بزرگتر مي شودكه تقليب روحاني فردي و گروهي را شدت مي بخشد جامعه رو
تعداد مصدقين جديد گرچه نسبت به سالهاي اخير افزايش قليلي داشته اما مايه كمال 
خشنودي است كه مالحظه مي شود از نظر جغرافيايي گسترده بوده پيوسته بخشهاي 
وسيعتري از جامعه را در بر گرفته و در جذب مصدقين جديد به حيات بهايي توفيق حاصل 

  .شده است
وضعيتي چنين مطلوب و اميد بخش شديداً مرهون تاثير مشاورات و همكاري ها و 
اقدامات عملي موسسه مشاورين است كه در ارتباط با تأسيس و فعاليت موسسات آموزشي 
افزايش يافت و اين افزايش تأثير و همكاري، بازتابي از تشويق و ترغيب بموقع دارالتبليغ 

  .كه پيوسته نباض و همواره مراقب و آگاه است موسسه اي ،المللي بود بين
موضوع اساسي نقشه چهار ساله كه درباره تسريع و توسيع جريان دخول افواج مقبلين 
بود مرتبه باالتري را در هماهنگي ميان تفكر و عمل به وجود آورد و توجه را به اين مرحله 

 چه ،ق يابد معطوف ساختعمده در سير تكاملي جامعه بهايي كه بايد در عصر تكوين تحق
تا دخول افواج مقبلين به نحوي وسيعتر ادامه نيابد شرايط الزم جهت تحقق وعده حضرت 
ولي امراهللا كه در آثار خود بدان اشاره فرموده اند يعني اقبال مردم به صورت گروهي به امر 

ي تأثير نمود اين هدف اصلي و مركزي نقشه در انواع فعاليتهاي امر. الهي فراهم نخواهد شد
و سبب درك و فهم روشني گشت كه به موجب آن طراحي نقشه منظم و دقيق 

اعضاي جامعه . بعنوان ابزار الزم براي اقدامات فردي و گروهي ميسر گرديد) سيتسماتيك(
بهايي به تدريج دريافتند كه چگونه مراعات نظم و ترتيب و منتظم ساختن خدمات مايه 

 مي گردد و توجه به اين امر قدم بزرگي بسوي تشديد مساعي تسهيل جريان رشد و توسعه
  .تبليغي و دگرگوني فرهنگ حاكم بر جامعه بود
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جنبه هاي وحدت بخش اين موضوع اساسي در اقدامات مربوط به طرح ونقشه و 
خطوطي را كه همه . تقويت كارايي مؤسسات امري و پرورش نيروي انساني مشهود گشت

ا به يكديگر متصل مي سازد مي توان از ابتدا تا انتهاي نقشه پيگيري اين مراحل و اقدامات ر
 در ارض اقدس منعقد گرديد 1995كنفرانس هيأتهاي قاره اي مشاورين كه در دسامبر . نمود

در پي . در كنفرانس مزبور مشاورين با جنبه هاي مشخصه نقشه آشنا شدند. نقطه آغاز بود
حاني ملي در جلسات طراحي و تهيه نقشه هاي ملي به  مشاورين با محافل رو،اين كنفرانس

اين اقدام ماالً به سطح منطقه اي منتقل گرديد و اعضاي هيئت هاي . مشورت پرداختند
بدين ترتيب در تمام . معاونت و محافل روحاني و لجنات محلي در آن مشاركت جستند
خيل و سهيم گرديدند سطوح جامعه عناصر تشكيالت بهايي در جريان طرح و تنظيم نقشه د

و از اين مرحله نيز فراتر رفته به اجراي نقشه پرداختند و در اين مرحله اجرا بود كه ضرورت 
  .يافت تا مؤسسات امري توانايي الزم را براي مقابله با دخول افواج مقبلين حاصل نمايند

يكي تأسيس مؤسسات آموزشي و ديگري :  دراين زمينه دو قدم عمده برداشته شد
اين شوراها كه مؤسساتي مابين سطوح محلي و . تأسيس و ازدياد شوراهاي بهايي منطقه اي

ملي هستند و ظرفيت و قابليت اداري برخي از جوامع را كه محافل ملي آنان با مسائل 
ايجاد وحدت بين عوامل اساسي اين . روزافزون پيچيده اي مواجه هستند تقويت مي نمايند

يكي در :  هايي الزم براي دو دسته ديگر از اقدامات ارتباط داشتجريان با تعيين خط مشي
زمينه خدمات مربوط به توسعه اجتماعي و اقتصادي كه نقش مهمي در تقويت و تحكيم 
جامعه دارد و ديگري در روابط خارجي يعني عاملي حياتي كه امر الهي را قادر به مقابله با 

ثيرمجموع اين عوامل و اقدامات نتايج وسيع و تا. عواقب خروج ازمرحله مجهوليت مي سازد
با وجود اين الزم مي دانيم . همه جانبه اي داشته كه بر شمردن آنها در اين اوراق ميسر نيست

برخي از رويداد هاي برجسته اي را متذكر شويم كه دال بر وسعت دامنه اقدامات نقشه 
  .باشد مي

 به نحوي پيشرفت نموده كه اميد ساختمان طبقات و ابنيه قوس كرمل در ارض اقدس
بعالوه در اين . كامل ميرود كه طبق اعالن قبلي تا پايان سال ميالدي جاري خاتمه يابد

رضوان ساختماني كه در پيام رضوان سال گذشته بدان اشاره شده بود كه به منظور ازدياد 
ه نقشه هاي الزم در همين زمين. عدد زائرين در حيفا تهيه گردد، براي استفاده آماده است
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ديگري جهت ساختمان ابنيه اي كه شديداً براي پذيرايي از زائرين و بازديدكنندگان بهايي و 
ترجمه نصوص براي مجلد جديدي از . غيربهايي در بهجي الزم است به تصويب رسيده است

  .آثار قلم اعلي تكميل شده و تهيه مقدمات طبع آن در جريان است
گامهاي بلندي به انحاء ديگري نيز جز آنچه قبالً ذكر گرديد در راه توسعه و تحكيم 

 استفاده ، طبع و نشر آثار امري، اعالن تبشير امراهللا،از جمله در مهاجرت: برداشته شده است
در سطح بين المللي .  تشكيل محافل روحاني و پيشرفت انجمن هاي مطالعات بهايي،از هنرها
بسياري از كشورهايي . هاي كوتاه و يا طوالني شدند نفر از احبا موفق مهاجرت3300حدود 

كه معموالً مهاجرپذير بودند مهاجريني به كشورهاي ديگر اعزام نمودند كه حاكي از بلوغ 
جوامع بهايي كانادا و اياالت متحده آمريكا از نظر عدد مهاجرين و . جوامع ملي مزبور است

اي ديگر اعزام داشتند از تعدادي كه براي به مراتب از نظر عدد مبلغين سياري كه به كشور ه
جمع مهاجرين و مبلغين اعزامي تعداد قابل توجهي از جوانان . آنان تعيين شده بود فراتر رفتند

آنچه به ويژه جلب توجه نمود پاسخ دلگرم كننده احباي آفريقايي تبار در . را دربرمي گرفت
  . ه آفريقا بوداياالت متحده آمريكا به صال براي سفرهاي تبليغي ب

اعالن و تبشير امراهللا متضمن اقدامات گوناگوني مشتمل بر بزرگداشت سالگرد ها، 
 نمايشگاهها و امثال آنها بود و اين امكان را فراهم ،مسامرات، تتشكيل گروههاي مباحثه

مشارق اذكار مغناطيس . آورد كه تعداد كثيري از مردم دنيا با تعاليم امر بهايي آشنا شوند
مخصوصاً . ب و جذب بازديدكنندگان بودند و تعداد روز افزوني از نفوس را پذيرا شدندجل

مشرق االذكار هندوستان كه در سال گذشته در حدود پنج ميليون نفر بازديد كننده داشته 
عالوه بر اين اقدامات رسانه هاي گروهي به انحاء گوناگون براي پخش پيام امر بهايي . است

در اياالت متحده آمريكا در اثر برنامه تلوزيوني كه لجنه ملي تبليغ . ار گرفتمورد استفاده قر
. ترتيب داد در حدود شصت هزار نفر طالب كسب اطالعات بيشتر درباره امر بهايي شدند

آشنايي با امر بهايي در سراسر عالم در اثر انتشار مطالب و مقاالتي در معرفي امر كه بدون 
بهايي منتشرمي شود و با نظري موافق ديانت بهايي را معرفي مي كند اقدام و تقاضاي جوامع 

آمادگي ايستگاههاي راديويي و تلوزيوني براي پخش مرتب برنامه هاي بهايي . توسعه يافت
مانند آنچه در جرايد و مجالت منتشر شد سبب توسعه معرفي امر از طريق رسانه هاي مذكور 

رهايي ازقبيل جمهوري دموكراتيك كنگو و ليبريا اين نوع اقدامات ازجمله كشو. گرديد
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اكليل جليل چنين موفقيتهايي انتخاب مقام اعلي و طبقات آن به عنوان صحنه . انجام گرفت
 در بخش مربوط به اراضي مقدسه توسط 2000پخش برنامه تلوزيوني بزرگداشت آغاز سال 

  .ايي اجرا گرديدرسانه هاي بين المللي بود كه بدون تقاضا و اقدام جامعه به
استفاده از هنر از وسائل مهم نشر نفحات اهللا و تبليغ امراهللا و تزييد معلومات امري و 

استفاده از هنر سبب جلب و جذب . اعمال عبادتي و تبتل و ابتهال در جامعه بهايي گشت
جوانان شد و عمدتاً به صورت رقصها و نمايشهايي كه در مناطق مختلف جهان به اجرا در 

نيروي محركه بهره جويي از . مد در اقدامات تبليغي و تزييد معلومات امري به كار رفت آ
هنر از خواندن سرود و آواز و اجراي رقص فراتر رفت و شامل اقدامات ابتكاري متنوعي شد 

هر جا هنر هاي محلي و مردمي به . كه موجب تحكيم مباني ايماني مردم در امر الهي گرديد
مثالً در هر . مخصوصاً در آفريقا، سبب پيشرفتي شگرف در امر تبليغ گشت ،كار گرفته شد

يك از دو كشور گانا و ليبريا به منظور ترويج استفاده از هنر در امر تبليغ برنامه اي تحت 
در جامعه به » گروه همسازي«تهيه و اجرا شد و در هندوستان نيز برنامه » نور يگانگي«عنوان 

  .ه اجرا در آمدهمين منظور به موقع ب
بيشتر در اثر تشويق مشاورين وبا كمك مالي صندوقهاي قاره اي ترجمه و طبع آثار 

بعالوه مجموعه كامل كتاب . امري مخصوصاً در آفريقا و آسيا تقويت و فزوني يافت
  . مستطاب اقدس به زبان عربي و به ساير السنه انتشار يافت
 محدود به 1997ني محلي كه از سال اگر چه تجديد انتخاب و تشكيل محافل روحا

يوم اول عيد اعظم رضوان گشته طبق پيش بيني قبلي سبب تقليل تعداد مؤسسات مزبور شد 
تعداد محافل روحاني مĤالً ثابت ماند و تحكيم وتقويت اساس و . اما اين كاهش شديد نبود

 العدل اعظم افزوده هشت ستون بر تعداد اعمده بيت. بنيان آنها به نحوي سالم در جريان است
  . محفل بالغ شد181گرديد و به اين ترتيب تعداد محافل روحاني ملي به 

آنچه به ويژه مايه خوشوقتي و رضامندي است آنكه در اين چهار سال توسعه كوشش 
هاي مربوط به تحقيقات و مطالعات علمي در امر بهايي شتابي بيشتر يافته و همراه با وظيفه 

يكي از نتايج . ي فكري و علمي اقدامات امري پيشرفت داشته استحياتي تقويت مبان
پرارزش اين كوششها غنيتر شدن كتب و نشريات امري به نحوي موثر و ديگري توليد 
مجموعه اي از رساالت پايان نامه تحصيالت عاليه دانشگاهي است كه درباره مسائل جاري 
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 به شبكه انجمنهاي مطالعات بهايي كه .جهان از نقطه نظر اصول امر بهايي تأليف شده است
امسال بيست و پنجمين سال تأسيس آنرا جشن مي گيرند در طي نقشه چهار ساله پنج انجمن 

و » پاپوآ«تشكيل اولين كنفرانس مطالعات بهايي گينه جديد . جديد اضافه گرديده است
 روحاني تحقيق و اقدام ابتكاري انجمن مطالعات بهايي ژاپن در بذل توجه مخصوص به مباني

پژوهش سنتي در ژاپن انعكاس هايي از تنوع و خالقيتي است كه اين ميدان خدمت بخود 
  .جلب كرده است

بدون ترديد پيشرفت اصلي در خدمات مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي جنبه 
كيفي داشت، اگر چه آمار و ارقام نشان ميدهند كه افزايش تعداد طرحهاي مربوط به اين 

گزارشهاي ساالنه اين اقدامات حاكي از آن است . ونه خدمات نيز جالب توجه بوده استگ
 طرح در پايان نقشه بالغ 1800 طرح در ابتداي نقشه وجود داشت به بيش از 1350كه 

حركت به سوي منظم ساختن هرچه بيشتر اين اقدامات از مشخصات برجسته . گرديده است
 منظور ترويج مشورت و اقدام درباره اصول خدمات توسعه به. در اين دوره چهار ساله است

 دفتر خدمات توسعه اجتماعي و اقتصادي در مركز جهاني بهايي سيزده ،اجتماعي و اقتصادي
 كشور در آنها شركت 60 نماينده از 700سمينار منطقه اي ترتيب داد كه مجموعاً حدود 

 ،نظم جهت تقويت روحاني جواناندفتر مذكور همچنين براي شروع به اقدامات م. كردند
 ، و تربيت اخالقي، ترقي نسوان، آموزش مروجين بهداشت در جوامع محلي،سوادآموزي

نمونه اين گونه اقدامات طرحي بود كه . اقدام به تهيه مواد و طرح هاي آزمايشي مناسب نمود
دوره مواد  نفر مروج سواد آموزي اجرا شد، و نيز تهيه هشت 1500در گويان براي آموزش 

آموزشي براي ترقي نسوان در مالزي بود كه بر اساس آن دوره هاي آموزشي مخصوصي در 
 در پاناما (Guaymi)آسيا و آفريقا و آمريكاي التين به موقع اجرا درآمد در ناحيه گوايمي 

نقشه اي جهت هماهنگ نمودن اقدامات ايستگاههاي راديويي بهايي با برنامه هايي موسسات 
نظر به اينكه مؤسسات آموزشي ميتوانند بر تعليمات الزم براي .  آغاز گرديدآموزشي

خدمات توسعه اجتماعي و اقتصادي مفيد واقع شوند اقداماتي به اين منظور آغاز شده است 
  .كه شامل دوازده مؤسسه آموزشي است

 تعليم مروجين ،مؤسسات مذكور در حال حاضر اقداماتي از قبيل سواد آموزي
.  و تعليمات حرفه اي را مورد آزمايش و تجربه قرار داده اند، در جوامع محليبهداشت
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تعدادي از مؤسساتي كه به وسيله بهاييان و يا با الهام از تعاليم بهايي تأسيس شده نيز مساعي 
از جمله همكاري با سازمان بهداشت جهاني در . خود را مصروف چنين طرح هايي كرده اند

خصوصي در كامرون است كه از رودخانه ها ناشي ميشود و سبب نابينايي مبارزه با بيماري م
به وسيله اين پروژه بهايي تا بحال متجاوز از سي هزار نفر مورد معالجه قرار . مي گردد

نام دارد و » كالج وحدت«مورد ديگر دانشگاهي خصوصي در اتيوپي است كه . اند گرفته
نمونه ديگر آكادمي لندگ در سوئيس است .  است بالغ گرديده8000تعداد دانشجويانش به 

كه ضمن توسعه و تقويت برنامه هاي آكادميك خودبه تالشي كه براي جبران عواقب 
نمونه ديگر . اجتماعي زد و خورد در بالكان ادامه دارد كمكهاي پرارزشي نموده است
برنامه رهبري دانشگاه نور در بوليوي است كه در طرح مشتركي با اكوادر در اثر اجراي 

در زمينه . اخالقي كه ترتيب داده موجبات آموزش يكهزار معلم مدرسه را فراهم آورده است
خدمات توسعه اجتماعي و اقتصادي اين قبيل اقدامات توان بخش كه سبب افزايش كارآيي 

  .مي شود براي اهداف نقشه چهار ساله فوايدي بسيار داشته است
 در اختيار محافل 1994وابط خارجي كه در سال به كمك دستورالعمل مربوط به ر

روحاني ملي قرار داده شد ظرفيت و قابليت جامعه بهايي در زمينه اقدامات ديپلماتيك و 
اطالعات عمومي به ميزان شگفت انگيزي توسعه يافت و جامعه بهايي را در ارتباط فعال با 

دستور العمل .  گروهي قرار دادسازمان ملل و دولتها و سازمانهاي غير دولتي و رسانه هاي
يكي . مزبور اقدامات در دو سطح بين المللي و ملي را حول دو هدف اساسي متمركز ساخت

در اثر اقداماتي . تاثير گذاري بر جريانات مربوط به صلح جهاني و ديگري دفاع از امر بهايي
 بين المللي بهايي از كه براي دفاع از احباي عزيز و محبوبمان در ايران معمول گرديد جامعه

احترام و پشتيباني جديدي برخور دار شده كه امكاناتي براي تعقيب ساير اهداف دستور 
به منظور مواجهه با وضع معضلي كه در ايران پيش . العمل مزبور را به وجود آورده است

براي فعال ساختن امكانات موجود  آمده موسسات ما و دفاتر روابط خارجي راههاي جديدي
مسأله تضييقات در ايران توجه عاليترين مقامات . دولتها و سازمان ملل متحد تعبيه نموده اند
مثالً اشاعه اين خبر كه دادگاهي در ايران احكام . دولتي جهان را به خود معطوف داشت

اعدام دو نفر ازاحبا را ابرام كرده و حكم مشابهي براي نفر سوم صادر نموده موجب بروز 
شديدي از طرف رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا گرديد و اخطار صريحي عكس العمل 
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در اثر وساطت رهبران دنيا و سازمان ملل متحد اعدام احباي ايراني . به ايران صادر گشت
عمالًُ متوقف شد و تعداد كساني كه به حبس هاي طوالني محكوم شده اند به طور محسوس 

  .كاهش يافت
ا را استقبال ميكنيم روحيه جانبازي و استقامت و ايمان در حالي كه اين وساطت ه

راسخ برادران و خواهران خود را در ايران تحسين مي نماييم كه چنان مساعي جميله اي را با 
 هموطنان آنان را به شگفت آورده ،اين خصائل بازر روحاني. چنان قدرتي مبذول مي دارند

تي با حمالتي چنان كين آميز و چنان بيرحمانه كه است كه بهاييان ايران با چه طاقت و استقام
به چه نحو ديگري مي توان بيان كرد كه تعدادي چنين . بر آنان وارد شده مقابله مي نمايند

قليل براي مدتي چنين طويل در برابر تعدادي چنان كثير اينگونه ايستادگي كرده اند؟ آيا راه 
ي وقتي فقط يك نفر از آنان محكوم به ديگري وجود داشت كه احباي ايران بتوانند حت

اعدام شود در سراسر جهان ايجاد نگراني خاطر كنند؟ فاجعه و مصيبتي كه ايران با آن روبرو 
است در اين است كه مهاجمان بر آن جامعه تاكنون نتوانسته اند اين نكته را در يابند كه 

ال و حتي جان خود را فدا اصول و تعاليم الهي كه به خاطر آن اين ستمديدگان مال و من
كرده اند دقيقاً متضمن راه حل هايي است كه خواسته هاي مردم را در زمان نارضايي بر 
طرف مي سازد ترديدي نيست كه ظلم و ستم پيگيري كه با اين قساوت بر احباي ايران وارد 

اسبابي مي شود بالمĤل مغلوب و مقهور يد قدرت الهي خواهد گرديد و جريان حوادث را به 
  .غيبي به سوي مقدرات قطعيه پر شكوه و جاللي كه از مواعيد الهي است سوق خواهد داد

درباره هدف ديگر خط مشي روابط خارجي در چهار زمينه حقوق بشر، مقام زن، رفاه 
جهاني و تربيت اخالقي نيز خط سير اقدامات مبذوله مورد راهنمايي و هدايت قرار گرفته 

ر مركز جهاني حاكي از پيشرفت بزرگي است كه در زمينه حقوق مدارك موجود د. است
در مورد حقوق بشر دفتر جامعه بين المللي بهايي در . بشر ومقام زن حاصل گرديده است

سازمان ملل متحد برنامه اي ابتكاري براي تعليم و تربيت در اين زمينه به مرحله اجرا گذاشته 
 محفل روحاني ملي مفيد 99اقدامات ديپلماتيك كه تا كنون در تقويت و توسعه توانايي 

 محفل 52 تأسيس دفاتري براي ترقي نسوان توسط ،در مورد مقام زن. واقع شده است
روحاني ملي، مشاركت تعداد كثيري از زنان و مردان بهايي در كنفرانسها و جلسات بحث و 

ندگان بهايي براي مذاكره در سطوح مختلفه محلي ملي و بين المللي، برگزيده شدن نماي
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تصدي سمتهاي مهمي در كميته هاي اصلي سازمانهاي غيردولتي از جمله كميته اي كه به 
نشانه آن است كه . صندوق توسعه وگسترش امور زنان در سازمان ملل خدمت مي كند

  .پيروان حضرت بهاءاهللا با جديت و پشتكار اصل تساوي حقوق زن ومرد را ترويج مي نمايند
 اقداماتي كه ذكر شد يك سلسله اقدامات ابتكاري ديگر براي پخش همزمان با

اين نوع كوششها . اطالعات درباره امر بهايي به جماعات مختلف مردم اختصاص يافته است
درشبكه اينترنت است كه تا » جهان بهايي«شامل اقداماتي بديع نظير ارائه صفحه مخصوص 

هزار بار مورد مراجعه عالقه مندان قرار گرفته بحال در هر ماه به طور متوسط بيست و پنج 
در همه جا به احبا كمك » آينده را چه شخصي رقم مي زند؟«است، انتشار بيانيه موسوم به 

مي كند تا درباره مسائل جاري جهان صحبت كنند در شبكه جهاني اينترنت، پخش برنامه 
برنامه به زبان فارسي هفته اي اين . از نوامبر گذشته آغاز شده است» پيام دوست«راديويي 

اما در تمام . يكساعت در منطقه واشنگتن پايتخت اياالت متحده آمريكا پخش مي شود
يك برنامه تلوزيوني بسيار بديع . اوقات در شبكه اينترنت در تمام دنيا در دسترس عموم است

د با گرمي و نيز كه براي نشان دادن نحوه كاربرد اصول اخالقي در مسائل روزمره مي باش
 ، هنگري، كرواتيا، بلغارستان،رضايت مورد تاييد مقامات دولتي آلباني، بوسنيا هرزگوبينا

  .  جمهوري سابق يوگوسالو در مقدونيه قرار گرفته است، اسلوينيا،روماني
پديده اي كه همزمان با اختتام اين قرن شدت يافته قيام مردم جهان براي اظهار 

تسميه » سازمانهاي جامعه هاي مدني«واني است كه حال به خواسته هاي خود تحت عن
براي احبا در جميع نقاط مايه خوشوقتي است كه جامعه بين المللي بهايي به . گرديده است

عنوان سازماني غير دولتي كه مردم نقاط مختلف جهان در آن عضويت دارند در مذاكرات 
تماد همگان را به عنوان عاملي براي عمده اي كه آينده جامعه بشري را تعيين مي كند اع

نماينده اصلي جامعه بين المللي بهايي در سازمان ملل . ايجاد ايجاد وحدت جلب نموده است
اين كميته را شوراي . منصوب شد» كميته سازمان هاي غير دولتي«به عنوان يكي از رؤساي 

ايي به سمت مزبور سبب اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تعيين نموده و انتصاب نماينده به
  »كنفرانس هزاره جديد«گشته كه جامعه بين المللي بهايي در ترتيب دادن 

(Millennium Forum) اين كنفرانس كه به دعوت آقاي . از موقعيت رهبري بهره مند گردد
دبير كل سازمان ملل در ماه مي منعقد مي گردد به سازمان هاي جامعه مدني » كوفي عنان«
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 تا نظرات و توصيه هاي خود را در باره مسائل جهاني ارائه دهند تا بعداً در فرصت مي دهد
كه در سپتامبر امسال به مناسبت آغاز هزاره  (Millennium Summit)»اجالس سران كشورها«

  .جديد منعقد مي گردد مورد شور و بررسي قرار گيرد
ي كه در دنيا روي بيداري جامعه انساني نسبت به ابعاد روحاني تغييرات و تحوالت

تشكيل جلسات بين االديان شدت يافته و در . دهد براي بهاييان معنا و مفهومي خاص دارد مي
طول نقشه چهار ساله در اين نوع جلسات امر بهايي به نحوي روز افزون به عنوان يكي از 

يپ ك«پارلمان اديان جهان در ماه دسامبر در شهر . اديان شركت كننده پذيرفته شده است
تشكيل شد و شش هزار نفر كه در بين آنان هيأت قوي نمايندگي بهايي نيز وجود » تاون

بهاييان در هيأت مديره پارلمان در آفريقاي جنوبي و هيأت . داشت در آن شركت جستند
عالقه مندي بهاييان به اين . مديره بين المللي كه اين اجالسيه را ترتيب دادند عضويت داشتند

 در شيكاگو براي 1893جا سرچشمه مي گيرد كه در همين پارلمان در سال رويداد از آن
نخستين بار نام حضرت بهاءاهللا در اجتماعي عمومي در مغرب زمين به طور علني ذكر شد در 
دو اجالسيه ديگر بين االديان كه در ماه نوامبر گذشته در اردن تشكيل شد بهاييان به عنوان 

و » منازعات خاور ميانه و نقش اديان«يكي كنفرانس . دشركت كننده رسمي دعوت داشتن
نمايندگان بهايي در اجتماعاتي كه . بود» دين و صلح«ديگري جلسه ساالنه كنفرانس جهاني 

در . در واتيكان و در دهلي نو توسط كليساي كاتوليك تشكيل گرديد حضور يافتند
گرديد خانم زينا سرابجي اجتماعاتي كه در دهلي نو در حضور پاپ جان پل دوم منعقد 

عضو هيئت مشاورين قاره اي يكي از نمايندگان ادياني بود كه در جلسه مزبور مطالبي ايراد 
در انگلستان هنگامي كه نمايندگان بهايي با اعضاي هشت ديانت عمده ديگر در . كردند

ايي مراسم تجليل هزاره جديد در گالري سلطنتي قصر وست مينستر شركت جستند ديانت به
 ،اين مراسم در حضور اعضاي خاندان سلطنتي. رسماً در معرض انظار عموم قرار گرفت

 اسقف اعظم كانتربري و ساير شخصيتهاي برجسته تشكيل گرديد و در جريان ،رئيس الوزرا
در آلمان براي اولين بار بهاييان را در . برنامه به نه ديانت عمده در انگلستان اشاره شد

اين رويداد طرز تلقي فرقه هاي مسيحي را نسبت به امر . ديان شركت دادندمذاكرات بين اال
به سبب كتابي كه يكي از ناقضين عليه امر نوشته و توسط موسسه مطبوعاتي . بهايي تغيير داد

 نشر شد فرقه هاي مسيحي آلمان براي مدتي طوالني از تماس 1981كليساي لوتران در سال 
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 صفحه بود 600درمان اين حالت پرهيز و احتراز كتابي عالمانه در . با احباء احتراز مي كردند
كه توسط سه نفر از احباء تاليف شده و يكي از ناشران غير بهايي و بسيار سرشناس آلمان آن 

انتشار اين اثر نشانه پيروزي بسيار مهمي براي جامعه بهايي .  منتشر نمود1995را در سال 
. ليسي اين كتاب نيز در سال آخر نقشه منتشر گرديدآلمان محسوب مي گردد ترجمه انگ

 در كاخ لمبث 1998هنگامي كه نمايندگان بانك جهاني و نه ديانت عمده جلسه اي در سال 
گفتگوي اديان جهان براي توسعه و «تشكيل دادند كه در نتيجه آن برنامه اي تحت عنوان 

هدف از . عمولي خارج گشتترتيب داده شد، مذاكرات بين االديان از صورت م» عمران
تشكيل اين مجمع كوشش براي برقراري همكاري الزم بين بانك جهاني و جوامع ديني براي 

فراواني تعداد و . توفيق در اشتراك مساعي جهت اقدامات مؤثر غلبه بر فقر در جهان است
. رود ميگستردگي شمول اجتماعات بين االديان پديده جديدي در روابط بين االديان به شمار 

آشكارا مالحظه مي شود كه جوامع مختلف ديني مي كوشند تا روحيه اخوت و دوستي را 
بين خود بوجود آورند، روحيه اي كه حضرت بهاءاهللا از پيروان خود خواسته اند تا نسبت به 

  .تمام اديان ديگر دارا باشند
 كه جامعه  اقدامات مجدانه جامعه بهايي در اين چهار سال در زماني صورت گرفت

در اين مدت كوتاه اما پرتحول نيروهاي . بشري دستخوش سيل منافع و اغراض متضاد بود
در پي . موجود در داخل جامعه بهايي و در سراسر جهان با سرعتي شديد به حركت در آمد

اين تحوالت پديده ها و حوادثي كه حضرت ولي امراهللا بدان اشاره فرموده اند با وضوحي 
متجاوز از شصت سال قبل هيكل مبارك توجه ما را به دو جريان .  گرديدبيشتر آشكار

صعود و نزول، تاليف و تحليل، انتظام و انقالب كه بموازات يكديگر در عالم «همزمان يعني 
اين . است معطوف فرمودند) ترجمه(» وجود مشهود و تاثيرات متقابله اش مستمر ومحسوس

اتي كه اختصاص به داخل جامعه بهايي داشت جدا نبود دو جريان توأمان در جهان از جريان
به . بلكه همان طور كه قبالً نشان داده شد گاه گاه مشاركت مستقيم امر بهايي را دربرداشت

نظر مي رسيد كه اين دو سلسله جريانات با هم ولي در دو طرف متقابل در مسير واحد زمان 
ز درگيريهاي مذهبي، سياسي، نژادي در يك طرف آتش جنگهاي ناشي ا. به پيش مي روند

 نقطه جهان شعله ور بود، فروريختن كامل و ناگهاني نظم مدني، 40و قبيله اي در حدود 
بر آمدن . تعدادي از كشورها را فلج كرد، تروريسم به صورت سالحي سياسي شيوع يافت
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مقابل براي اما در طرف . شبكه هاي بين المللي جنايتكاران زنگ خطر را به صدا در آورد
برقراري و تكميل روشهاي امنيت دسته جمعي كه يادآور يكي از راه حلهاي حضرت بهاءاهللا 
براي برقراري صلح است كوشش هايي جدي انجام گرفت و براي رسيدگي به جنايات 

همچنين قرار . تأسيس دادگاهي بين المللي كه بهاييان در انتظارش بوده اند عنوان گرديد
 به (Millennium Summit)» كنفرانس سران به مناسبت هزاره جديد«ن در است رهبران جها

آنچه الزمه برقراري نظمي جديد براي رسيدگي به مسائل جهاني است توجه مخصوص 
مبذول دارند، روشهاي جديد مخابره سبب شد تا هر كس بتواند با هركس ديگري در سراسر 

اما در . ا سبب تهديد اقتصاد جهاني شدبحران اقتصادي در آسي. كره ارض مخابره نمايند
عرض آن كوششش هايي به عمل آمد تا مشاكل حاصله بر طرف شود و راههايي تعبيه گردد 

اينها مثالهايي از . كه در بازرگاني و امور مالي بين المللي عدالت و تساوي حقوق برقرار شود
ابل دارند و بيان معجز شيم دو سلسله جرياناتي است كه متضاد يكديگرند و در هم تأثير متق

مقصد و هدف « : حضرت ولي امراهللا را درباره نقشه كلي الهي به ياد مي آوردند كه فرمودند
  )ترجمه. (»نهايي اش وحدت عالم انساني و استقرار صلح و سالم در بين كافه انام است

بديع بهايي در پايان اين چهار سال پر حادثه بنا بر سال شماري تقويم ميالدي و تقويم 
از يك سو اين تقارن خاتمه قرن بيستم . به تقارن شگفت انگيز پايان ها و آغازها رسيده ايم

. را در بردارد و از سوي ديگر مرحله جديدي را در سير تكاملي عهد تكوين افتتاح مي كند
 دورنمايي كه در اين دو نوع سال شماري آشكار مي گردد ما را در بر آن مي دارد كه تفكر
و تأمل نماييم كه هيچگونه جريانهاي متفاوت در راههاي بناي جهاني نو با هم متقارن گشته 
و دور انديشي و بصيرتي را كه حضرت ولي امراهللا به نحوي روشن در ابتداي به وجود 

در طي نقشه چهار ساله . آوردن قوس كرمل پيش بيني و تبيين فرمودند جلوه گر ساخته است
بصيرت حضرت ولي امراهللا در زماني كه ابنيه كوه كرمل ساخته مي شد اين دورانديشي و 

وضوح و روشني بيشتر يافت و مالحظه شد كه در عين حال هم رؤساي جهان قدمهاي 
قاطعي در راه پايه گذاري بناي صلح سياسي و بين المللي برداشتند و هم محافل محلي و ملي 

قرن بيستم خاطره اي مقدس و ماندگار در . يدندبهايي به سطح باالتر در سير تكاملي خود رس
Ĥورد،  ما به وديعت مي گذارد زيرا هم راه گشاي ما مي گردد و هم قواي ما را به حركت مي

خاطره ما از آن لحظه سرنوشت سازي در تاريخ بشري است كه مركز ميثاق حضرت بهاءاهللا 
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 را طرح ريزي فرمودند و نيز در دوران عهد بي نظير و مثيل ميثاق بناي نظم جديد بهايي
خاطره سالهايي پرمخاطره است كه حضرت عزيز ولي امراهللا قسمت اعظم قواي خود را 
مصروف تأسيس نظم اداري فرمود كه حال در پايان قرن شكل اصلي آن در برابر انظار 

ه بنابراين اكنون به پلي رسيده ايم كه اين دو مرحل. گر شده است زده جهانيان جلوه حيرت
استعدادات و امكاناتي كه در اثر كوشش و فداكاري . زماني را به يكديگر متصل مي سازد

جمعي قليل از عشاق دلباخته حضرت بهاءاهللا به وجود آمده حال بايد صرف اجراي وظايف 
اقدامات بال انقطاعش به عصر طاليي امر « عصر كه عهود متعدد ،باقيمانده عصر تكوين گردد

  .يعني زماني كه صلح اعظم كره ارض را فرا خواهد گرفت» د شداالهي منجر خواه
گرچه مدت اين نقشه كوتاه است . در اين رضوان نقشه دوازده ماهه را آغاز مي كنيم

اما بايد براي تحقق برخي از وظايف حياتي و نيز براي تهيه مقدمات الزم جهت اجرا نقشه 
انچه چهار . باشد و كافي نيز خواهد بودتبليغي حضرت عبدالبهاء، در بيست سال بعد كافي 

سال پيش با نهايت دقت آغاز شد يعني كسب معارف امري و خصائل و مهارتهاي الزم براي 
موسسات آموزشي ملي و منطقه اي .  بايد شدت و افزايش يابد،خدمات منظم و سيستماتيك

اند به نحو كامل به ها و نظاماتي را كه برقرار كرده  در هر كجا وجود دارند بايد برنامه
موسسات جديد بايد در نقاطي كه نياز به آنها تشخيص داده شده است . مرحله اجرا گذارند

براي منتظم ساختن خدمات تبليغي از طريق ابتكارات فردي و پشتيباني . تاسيس گردد
مؤسسات امري بايد گامهاي بلندتري برداشته شود تا اندازه اي به همين منظور است كه 

در چندين ناحيه در هر قاره توسط مشاورين و محافل » امه هاي رشد و توسعه ناحيه ايبرن«
از نتايج تجاربي كه از اين برنامه ها به دست خواهد آمد در تهيه نقشه . ملي ايجاد شده است

از افراد احبا و مؤسسات امري و جوامع محلي مصراً انتظار مي . هاي آينده استفاده خواهد شد
جه خود را به اين وظايف اساسي معطوف دارند تا براي نقشه پنج ساله اي كه در رود كه تو

 آغاز مي گردد كامالً آماده باشند زيرا نقشه مزبور عالم بهايي را به مرحله 2001رضوان 
  .بعدي پيشرفت دخول افواج مقبلين خواهد رسانيد

 كودكان . مواجه شد گذشته از بذل توجه به اين وظايف با مشكل حاد ديگري نيز بايد
كودكان را نبايد . ما نيازمندند كه پرورش روحاني يابند و در حيات امر بهايي جذب شوند
اطفال در وضع . رها نمود تا در دنيايي كه پر از مخاطرات اخالقي است سرگردان گردند
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 حاضر جامعه بشري با سرنوشتي بي رحمانه مواجه هستند ميليونها طفل در بسياري از كشور
كودكان چه از خانواده هاي غني و چه فقير . سروسامان و سرگردانند از نظر اجتماعي بي ها

ريشه اين بيگانگي . اند كنند كه والدين آنها و ساير بزرگساالن نسبت به آنها بيگانه احساس مي
اعتقادي به   كه هسته مركزي آن از بي(Materialism)در خودپرستي ناشي از ماده پرستي 

خانماني و دربدري اجتماعي  بي.  است و قلوب مردم را در همه جا تسخير كرده استخداوند
اين وضعيت . ايست كه در حال فرو ريختن است اطفال در زمان ما به يقين نشانه جامعه

از .  ملت و يا وضع اقتصادي خاصي ندارد، همه بدان گرفتارند، طبقه،اختصاص به نژاد
كنند و آنان را  اطق جهان كودكان را براي سربازي استخدام ميمالحظه اينكه در بسياري از من

 وادار به فحشا ميكنند و موضوع ،فروشند گمارند و عمالً به بردگي مي بعنوان كارگر به كار مي
 پدران و مادراني كه در پي هوي ، قرار مي دهند (Pornography)تصاوير وقيح و شهوت انگيز

كنند و اطفال به صور گوناگون قرباني مطامع   ميو هوس خويشند كودكان خود را رها
امثال اين امور چنان زياد است كه . شوند قلوبمان به شدت متأسف و متأثر است ديگران مي

بسياري از اين اوضاع حول انگيز را والدين خود بر . توان تمام موارد آن را ذكر نمود نمي
شود  رواني كه به اين كودكان وارد مياطفالشان تحميل ميكنند و از آن راه صدمات روحي و 

تواند از عواقب اين شرايط و احوال  جامعه جهاني ما هم نمي. خارج از حد حساب است
هاي فوري و پيگير براي  مالحظه اين احوال بايد همه ما را برانگيزد تا به كوشش. مصون بماند

  . حفظ منافع كودكان و حفظ آينده پردازيم
 اقدامات مزبور براي ،وط به اطفال بخشي از نقشه گذشته بود امااگر چه فعاليتهاي مرب

تربيت روحاني اطفال و نوجوانان براي پيشرفت بيشتر جامعه . رفع نيازمنديها كافي نبوده است
مؤسسات . بنابراين ضروري است كه اين كمبود برطرف گردد. حائز اهميت اساسي است
توانند خدمات  ت مربيان كالسهاي كودكان كه ميهايي براي تربي آموزشي بايد حتماً برنامه

اگرچه تأمين تربيت روحاني و . خود را در اختيار جوامع محلي بگذارند ترتيب دهند
اي براي اطفال ضروري است اما اين امور فقط بخشي از اقداماتي است كه  تعليمات مدرسه

ازمندي وجود دارد كه اين ني. بايد در تربيت اخالقي و ساختن شخصيت اطفال معمول گردد
افراد و مؤسسات در تمام سطوح يعني تمامي جامعه نسبت به اطفال طرز تلقي و توجهي كه 

چنين . در خور آنان است داشته باشند و نسبت به رفاه اطفال عالقه و دلبستگي نشان دهند
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طرز تلقي و توجهي بايد با وضعي كه در خارج موجود است و به سرعت رو به اضمحالل 
 .رود تفاوت كلي داشته باشد يم

در دارايي يك جامعه كودكان گرانبهاترين گنجينه اند زيرا اطفال اميد و ضامن 
. كودكان حامل بذرهايي هستند كه خصوصيات جامعه فردا را دربردارند. اند آينده

د پذير  شكل مي، يا در اثر قصور و كوتاهي آنان،خصوصياتي كه بيشتر در اثر رفتار بزرگساالن
تواند از كيفر چنين غفلتي  اي كه آنها را ناديده گيرد نمي كودكان اماناتي هستند كه هر جامعه

كيفيت توجهي كه ، نحوه رفتاري كه با آنان داريم،محبت همه جانبه به اطفال. در امان بماند
 همه عبارت از ، طرز سلوك و رفتار بزرگساالن نسبت به كودكان،كنيم به آنها مبذول مي

اش انضباط است و شهامت  محبت الزمه. ه هاي حياتي طرز توجه وتلقي مورد لزوم استجنب
 نه اينكه اطفال را به هوي وهوس خود واگذاريم تا ،اينكه كودكان را به سختي عادت دهيم

بايد محيطي بوجود آورد كه اطفال احساس كنند به جامعه تعلق دارند . كامالً خودرو بارآيند
بايد با محبت و پافشاري اطفال را . صد جامعه شريك و سهيم گردندو در اهداف و مقا

راهنمايي نمود تا مطابق اصول و موازين امري زندگي كنند و امر بهايي را فراگيرند و آن را 
  .به نحوي كه با شرايط آنان سازگار باشد تبليغ نمايند

 15 تا 12د و بين سنين شون در بين افراد جوان جامعه افرادي هستند كه نوجوان ناميده مي
اين افراد گروه خاصي را تشكيل مي دهند كه نيازمنديهاي مخصوص به . سال قرار دارند

اند و اين زماني است كه تغييرات  خود دارند زيرا بين سنين كودكي و جواني قرار گرفته
ا بايد توجه همراه با ابتكار و خالقيت به كار برد ت. زيادي در وجود آنها روي ميدهد

نوجوانان را در برنامه ها و فعاليتهايي وارد نمود كه بدانها راغبند و استعداداتشان را براي تبليغ 
در . كنند دهد و آنها را در فعاليتهاي مشترك با جوانان بزرگسالتر وارد مي و خدمت پرورش مي

  .شود چنين فعاليتهايي استفاده از انواع هنرها به صور مختلف بسيار مفيد واقع مي
اي به پدران و مادران كه مسئوليت اوليه پرورش اطفال را  حال مايليم چند كلمه
خواهيم كه به تربيت روحاني اطفالشان توجه مداوم  از آنها مي. برعهده دارند خطاب نمائيم

. كنند كه اين وظيفه منحصراً بر عهده جامعه است برخي از والدين تصور مي. مبذول دارند
ارند كه براي حفظ استقالل اطفال در تحري حقيقت نبايد امر بهائي را به برخي ديگر عقيده د

. نمايند اي احساس عدم لياقت مي بعضي ديگر از والدين براي تعهد چنين وظيفه. آنها تعليم داد
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بر پدر ومادر فرض عين «اند كه  حضرت عبدالبها فرموده. هيچيك از اينها صحيح نيست
كه اگر در «اند  و اضافه فرموده» ايت همت تعليم وتربيت نماينداست كه دختر و پسر را به نه

صرف نظر از ميزان . »اين خصوص قصور كنند در نزد رب غيور مأخوذ و مذموم و مدحورند
 پدر و مادر در موقعيت حساسي براي تربيت و شكل دادن به رشد روحاني اطفال ،تحصيالت

.  براي تربيت اخالقي اطفالشان نارسا انگارندخود قرار دارند و هرگز نبايد توانايي خود را
 روحيه خدمت به امر ،زيرا محيطي كه در اثر عشق به خداوند، كوشش براي اجراي احكام

 در ، و آزادي از تأثيرات مخرب غيبت كردن(Fanaticism) عدم تعصب خشك ،الهي
مادري كه به جمال هر پدر و . Ĥورند تاثير قطعي در پرورش اطفال دارد خانواده به وجود مي

اي سلوك و رفتار نمايد كه  مبارك مؤمن و معتقد است مسئوليت آن را دارد كه به گونه
 زيرا تعاليم امر بهايي براي اطاعت از والدين ،خود بخود اطاعت از والدين را ايجاب كند

ان بايد شود پدران و مادر البته عالوه بر كوششهايي كه در خانواده مي. ارزشي بسيار قائل است
همچنين بايد . شود پشتيباني كنند از كالسهايي كه براي تربيت اطفال در جامعه تشكيل مي

كنند كه از طريق تجربه مستقيم مخاطراتي كه  خاطر داشت كه اطفال در دنيايي زندگاني مي به
هاي غير قابل اجتناب گروهي پخش  قبالً متذكر شديم و يا حقايق تلخي كه از طريق رسانه

بنابراين بسياري از اطفال اجباراً به بلوغ . سازد شود آنها را از واقعياتي ناگوار مطلع مي مي
رسند و در بين آنها اطفالي هستند كه در جستجوي موازين و نظامي هستند كه  زودرس مي

اطفال بهايي بايد در برابر اين وضع تيره و تاريك جامعه رو به . زندگي آنها را هدايت كند
  . همچون عالئمي از آينده بهتر بدرخشند،اضمحالل

 در كوه خدا است كه به 2001ديده انتظار ما به اجتماع مشاورين قاره اي در ژانويه 
در اين اجتماع كه . مناسبت استقرار دارالتبليغ بين المللي در مقر دائميش جمع خواهند شد
عاونت با مشاورين يكي از رويدادهاي تاريخي عصر تكوين خواهد بود اعضاي هيئتهاي م

دور هم آمدن اين صاحب منصبان جامعه بهايي بايد بالطبيعه . مشاركت خواهند داشت
اي بوجود آورد كه در حال خاتمه دادن به يك نقشه و شروع نقشه  فوائدي را براي جامعه

انديشيم قلوب خود را با احساس   وقتي به آنچه اين واقعه در پي خواهد داشت مي. ديگريست
 متوجه حضرات ايادي بسيار عزيز امراهللا جناب علي اكبر فروتن و جناب عليمحمد سپاس
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ورقا مي نماييم كه با اقامت در ارض اقدس مشعل خدمت را كه حضرت ولي امراهللا در 
  .اند قلوبشان افروختند همچنان فروزان نگاه داشته

ما . نخواهيم گشتبا اين نقشه دوازده ماهه از پلي خواهيم گذشت كه هرگز به آن باز 
البهاء   حضرت امه. كنيم البهاء حضرت روحيه خانم آغاز مي اين نقشه را در فقدان عنصري امه

نظير از تاريخ نوع بشر تابان  اي بي تا خاتمه قرن بيستم به منزله شعاع نوري كه در خالل دوره
د كه ميسر نيست به خورن حضرت عبدالبهاء در الواح نقشه تبليغي افسوس مي. بود با ما ماندند

سراسر عالم سفر نمايند و صالي امر الهي را مرتفع سازند و بعد در نهايت حسرت چنين 
البهاء با نيرويي بي پايان به  حضرت امه» .بلكه انشااهللا شماها موفق گرديد «: مرقوم مي فرمايند

را از مواهب  كشور سفر كردند و آنها 185 به ،اين ندا پاسخ دادند و به اقصي نقاط جهان
نمونه و مثالي كه ايشان باقي گذاشتند همواره تأللو و درخشش . نظيرشان مستفيض ساختند بي

 و قلوب هزاران نفوس را در سراسر كره ارض روشن و منور ،خود را حفظ خواهد نمود
چون قادر نيستيم به نحو ديگري مراتب سپاس و احترام خود را آن طور كه . خواهد ساخت

البهاء عرضه داريم آيا ممكن است كه مساعي خاضعانه خود را  ت به حضرت امهشايسته اس
در اين نقشه به خاطر نفسي وقف نمائيم كه تبليغ امر الهي برايش هدف اوليه و سبب سرور 

  كامل در زندگي محسوب بود؟
  بيت العدل اعظم 
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