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  ياران عزيز الهي
چون به فتوحات حاصله در يك سال اخير، پيش از آنكه سال نهائي و سرنوشت سازي 
كه منجر به خاتمه نقشه چهار ساله مي گردد فرا رسد، نظر افكنيم قلوبمان سرشار از اميد 

ز آغاز پرشكوه سال گذشته با انعقاد هشتمين كانونشن بين المللي، عالم بهائي ا. گردد مي
سرعت پيشرفت اقداماتي را كه به نحوي بارز سبب پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين 

جامعه امر رشد و توسعه اي شايسته قدرداني حاصل . گرديده حفظ نموده و ادامه داده است
از مشروعات تبليغي تا اقدامات مربوط به . ه استنموده و منابع انسانيش افزايشي شايان داشت

تزييد معارف امري، از خدمات توسعه اجتماعي اقتصادي تا روابط خارجي، از خدمات 
جوانان تا به كار گرفتن هنرهاي گوناگون براي عرضه تعاليم الهي، از مركز جهاني بهائي تا 

كه به جامعه بهائي بنگريم پيشرفت روستاها و شهرهاي دور افتاده، به راستي از هر زاويه اي 
  .چشم انداز نقشه چهار ساله اميد بخش است. حاصل شده است

نيروي محركه اي كه در كانونشن بين المللي ايجاد شده بود در كنفرانس مشاورين 
قاره اي كه بالفاصله بعد از كانونشن مزبور منعقد گرديد تأثير گذاشت و شركت كنندگان 

فرانس را نشاطي جديد بخشيد و سپس به مشاورات كانونشنهاي ملي خستگي ناپذير آن كن
كانونشنهاي سال گذشته از جمله شامل . كه در ماه مي تشكيل گرديد روحي تازه دميد

كانونشنهاي سباح و ساراواك و اسلواكي بود كه نخستين بار براي تشكيل محافل روحاني 
تبليغ بين المللي نيز تسري يافت به نحوي همان نيروي محركه به دارال. ملي منعقد مي گرديد

كه در مدت زمان كوتاه كه از ششمين دوره فعاليت آن مؤسسه كه از سالگرد بعثت حضرت 
مشاورين . نقطه اولي آغاز شده مي گذرد قابليت و توانايي شايان توجهي ابراز نموده است

ه مسافرتهايي كه معموالً عضو دارالتبليغ بين المللي در نخستين سال خدمت خود از اقدام ب
انجام مي دهند صرفنظر نموده به تكميل و تقويت تشكيالت خود پرداختند وليكن انتظار 

رود كه از اين پس مسافرت به نقاط مختلف جهان را آغاز نمايند و بدين وسيله سبب  مي
تشديد اثرات حيات بخشي شوند كه اين اسفار در اكمال موفقيت آميز نقشه چهار ساله 

  .خواهد داشت
  1



عالوه بر اين رويدادها در ارض اقدس، پيشرفت مشروعات ساختماني ابنيه كوه كرمل، 
كه مشاهده آنها سبب اعجاب و شعف نمايندگان كانونشن بين المللي گرديد، براي پايان 
يافتن در موعد مقرر در خاتمه اين قرن همچنان ادامه دارد و با شروع امور ساختماني در تمام 

اي باقي مانده در رضوان گذشته سرعت كارهاي ساختماني به منتهي درجه رسيده قسمته
مركز مطالعه و تحقيق در نصوص و الواح و ساختمان ضميمه دار اآلثار بين المللي در . است

نماي خارجي . شرف آماده شدن است و تا چند هفته ديگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت
للي كامال با سنگهاي مرمر پوشيده شده و روكاري داخلي در تمام ساختمان دارالتبليغ بين الم

براي Hatzionut پايين بردن سطح خيابان هاتزي يانوت . طبقات ساختمان مزبور ادامه دارد
ساختمان پلي كه حال طبقات تحتاني و فوقاني مقام اعلي را در دو طرف خيابان مزبور به 

ور و مرور وسائط نقليه در خيابان مزبور به حال يكديگر متصل مي سازد پايان يافته و عب
جلوه روزافزون زيبايي طبقات مقام اعلي چنان انظار عمومي را جلب . عادي درآمده است

نموده كه از هم اكنون طبقه نوزدهم در باالي كوه كرمل همه روزه در ساعات معيني براي 
بعنوان . ردم گرديده استتماشاكنندگان مفتوح شده و موجب خوشوقتي و امتنان عموم م

يكي از اقدامات مربوط به جلب انظار بين المللي به شهر حيفا، شهرداري حيفا دفترچه 
مصوري از مقام اعلي و طبقات كوه كرمل منتشر نموده كه عالوه بر زبان عبري به پنج زبان 

  .ديگر نيز در دسترس عموم قرار گرفته است
 از اقداماتي كه در مركز جهاني بهايي در الزم است كه حداقل به دو اقدام ديگر

اول، تصميم به : جريان است و با اقدامات سائره كامال متفاوت مي باشد نيز اشاره نمائيم 
پس از . افزايش تعداد زائرين در هر دوره زيارتي از يكصد به يكصد و پنجاه نفر است

 ابتياع شده وحال به منظور تكميل ساختماني كه اخيرا در مسير مقابل مرقد حضرت ورقه عليا
تأمين تاالر زائرين و تسهيالت ديگر براي اداره امور تعداد بيشتري از زائرين در دست تعمير 

دوم، پيشرفت قابل مالحظه . و نوسازي است اين تصميم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
ي رغم مشكالت طرح انتشار مجلد جديدي از ترجمه آثار قلم اعلي به زبان انگليسي است عل

اجتناب ناپذيري كه مانع ترجمه سريع آثار مباركه مي گردد، كوشش مي شود كه متن كامل 
آثار عمده اي از قبيل سوره ملوك، سوره هيكل و متن كامل الواح نازله خطاب به ملوك و 
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سالطين و رؤساي ارض و نيز سوره رئيس و لوح رئيس ولوح فؤاد در دسترس ياران الهي 
  .دقرار گير

امر مبرم جمال قدم قاطعانه در تقدم بوده و دراثر اقدامات روزافزون براي پرورش و 
مؤسسات آموزشي ملي و منطقه . استفاده منظم از منابع انساني شور و نشاطي تازه يافته است

 مؤسسه بالغ گرديده موجب تحقق و تقدم اين 344اي كه به تازگي تأسيس شده و حال به 
تيجه به استثناي امريكاي شمالي و ايران كه در آنها دوره هاي آموزشي منظور شده و در ن

بيشماري به مرحله اجرا در آمده، در حدود هفتاد هزار نفر از احبا تا بحال الاقل يك دوره 
اين اقدامات سبب افزايش تعداد حاميان . آموزشي را در مؤسسات مزبور به پايان رسانده اند

نمونه بارز قواي مكنونه در اين اقدامات را به .  قدم مي گرددثابت قدم و فعال امر جمال
در آن كشور در . عنوان مثال مي توان در گزارشي كه از كشور چاد رسيده مالحظه كرد

ناحيه اي كه در آن يكي از اين مؤسسات آموزشي فعاليت مي كند يك هزار نفر توسط 
ضرورت اقدامات . لهي اقبال نموده اندافرادي كه در مؤسسه مزبور آموزش ديده اند به امر ا

  .منظم در پرورش منابع انساني در همه نقاط عالم درك و اذعان شده است
همزمان با ايجاد مؤسسات آموزشي و اثبات سودمندي آنها، شوراهاي منطقه اي بهائي 
در تعداد منتخبي از كشورها، كه به علت شرايط و احوال موجود ايجاد چنين مؤسساتي در 

هركجا بين شوراي منطقه اي و مؤسسه آموزشي . ها ضروري و مقدور بود، تأسيس شدآن
روابط متقابل و صميمانه وجود دارد زمينه براي ظهور و بروز توحيد مساعي و ايجاد نيروي 
جديدي جهت اقدام به توسعه و تحكيم نطاق امراهللا در آن منطقه و مرتبط ساختن خدمات 

عالوه بر اين، . امع محلي براي توسعه و تحكيم فراهم شده استآموزشي با نيازمنديهاي جو
راهنمايي هاي اجرائي كه سبب ميشود مشاورين قاره اي و شوراهاي منطقه اي مستقيما با 
يكديگر در تماس باشند همراه با ارتباط اداري شوراهاي منطقه اي با محافل ملي و محلي، 

اعي و وظايف آن مؤسسات به نحوي موجب همكاري بين مؤسسات مزبور و توحيد مس
  .پرتحرك و نيرو بخش درسطح منطقه اي مي گردد

اقدامات جامعه هاي بهائي در زمينه خدمات اجتماعي و اقتصادي كه پيوسته در حال 
توسعه يافتن است نيز از توجه مخصوصي كه اين مؤسسات آموزشي به موضوع هايي نظير 

اين اقدامات . وان مبذول ميدارند بهره مند مي گرددسواد آموزي و بهداشت اوليه و ترقي نس
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و همچنين به وجود آمدن مؤسساتي كه با الهام گرفتن از امر بهائي در سراسر كره ارض 
تأسيس مي شوند برميزان پيشرفت مساعي دائم االتساع دفتر خدمات اجتماعي و اقتصادي در 

ول فرا گرفتن اصول امري مركز جهاني مي افزايد كه هدف آن اشاعه جريان جهان شم
بنابراين آشكاراست كه پيوسته برظرفيت وتوانايي مؤسسات . مربوط به خدمات مزبور است

اين حقيقت را . امري براي اداره برنامه هاي خدمات اجتماعي و اقتصادي افزوده ميگردد
ه ابتكارافراد توان در مشروعاتي كه با الهام از تعاليم بهائي يا در ظل مؤسسات امري و يا ب  مي

يكي از نمونه هاي بارز مشروعاتي كه توسط . احبا ايجاد شده است به وضوح مشاهده نمود
 است كه اولين كالج خصوصي در  (Unity College)افراد احبا تأسيس شده كالج وحدت

كشور اتيوپي است و بوسيله يك خانواده بهائي در آن كشور تأسيس شده و از اواخر سال 
. لج خصوصي در اتيوپي به شمار ميرود و در حال حاضر پنج هزار دانشجو داردتنها كا1998

 Buffaloنمونه ديگر، در ميزاني كوچكتر اما به همان اهميت، ابتكار خانواده ديگري در بافالو 
در ايالت نيويورك است كه در خانه خود نحوه رفتار و روش زندگي بر اساس تعاليم 

ه ده ها كودك و نوجوان نواحي محروم شهر تعليم مي دهند و روحاني و اخالقي بهائي را ب
آنان را قادر مي سازند تا بر احوال و اخالقي كه زاييده فقر و تعصبات نژادي است و موجب 

  .فساد و تباهي ايشان مي گردد فائق آيند
در زمينه روابط خارجي دو حادثه دردناك در ايران موجب اقدامات بسيار مجدانه 

دام ناگهاني جناب روح اهللا روحاني در ماه جوالي گذشته در مشهد، كه پس از اع. گرديد
گرفت،  گذشت شش سال اولين بار بود كه چنين اقدامي از طرف مقامات رسمي صورت مي

ضربتي بود كه در سراسر جهان بنحوي بي سابقه سبب اعتراض دولتها و نيز مؤسسات وابسته 
تامبر سازمان اطالعات دولت ايران بنحوي متشكل در اواخر سپ. به سازمان ملل گرديد

مؤسسه بهايي آموزش عالي را مورد حمله قرار داد و سي و شش نفر از اعضاء هيئت 
آموزشي مؤسسه مزبور را توقيف كرد و به خانه بيش از پانصد نفر از احباء در سراسر كشور 

ض آميز از طرف اين حمله و هجوم يك سلسله اقدامات اعترا. هجوم و تجاوز نمود
مؤسسات دانشگاهي و جوامع علمي و استادان دانشگاه ها و مجامع دانشجوئي را برانگيخت 
كه هنوز ادامه دارد و بصورت مقاالتي جامع و مؤثر در جرايد عالم از جمله در لوموند و 

موفقيت در تصويب . نيويورك تايمز و ساير جرايد مهم و مشهور منعكس گرديده است
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ديد ديگري درباره ايران توسط مجمع عمومي سازمان ملل كه طي آن از بهائيان قطعنامه ج
به وضوح نام برده شده است مطمئنا بايد تحت تأثير وقوع اين دو حادثه به نحوي بارز حاكي 

  .از تعرض و آزار بي رحمانه مذهبي است حاصل شده باشد
دفاع از خواهران و برادران اگرچه اقداماتي كه توسط ياران الهي در سراسر جهان براي 

ستمديده در ايران معمول گرديده بسيار شديد بوده، وليكن در عين حال به كوششهاي بسيار 
مأموريت چهار . متنوع ديگري در زمينه روابط خارجي نيز توجه زيادي مبذول گشته است

م در جزاير  از جانب بيت العدل اعظMr. Giovani Ballerioماهه اي كه جناب جيواني بالريو 
اقيانوسيه انجام داد و با بيست و دو رئيس دولت وپنج رئيس حكومت و بيش از چهل نفر 
ديگر از رؤساي عالي رتبه مالقات نمود، كوششهاي تعدادي از محافل روحاني ملي بنا به 
تقاضاي دفتر جامعه بين المللي بهائي در سازمان ملل در زمينه ترويج حقوق بشر و تعليم و 

، مشاركت نمايندگان جامعه بهائي آفريقاي جنوبي، بنا بر دعوت رسمي، در مذاكرات تربيت
كميسيون مصالحه و توافق كه در نتيجه آن نمايندگان مزبور توانستند سوابق ممتدحمايت 

آپارتايد (بالانقطاع احباء را از وحدت نژادي در طول تمام سالهائي كه تبعيض نژادي 
Apartheid (مفرما بود بيان كنند، و همچنين موفقيت اخير جوامع بهائي در در آن كشور حك

استراليا، برزيل، فنالند و پرتقال در اخذ تصميم اوليا امور تعليم و تربيت جهت اضافه كردن 
مواد درسي درباره امر بهائي در برنامه مدارس ابتدايي و متوسطه، و باالخره طرحها و 

موجب اعالن عمومي امراهللا در جميع رسانه هاي اقدامات مربوط به اطالعات عمومي كه 
خبري شده است نمونه هايي از اقدامات وسيع در روابط خارجي است كه قواي جامعه بهائي 

  .مصروف آن شده است
نتايج اقدامات مبذوله شامل بكار گرفتن انواع هنر هم بوده است كه نمونه بارز آن 

برنامه اي . نسه بود كه در پاريس برگزار شدمراسم بزرگداشت قرن تأسيس امر الهي در فرا
 كه (The Voices of Baha Choir)» نغمات بهاء«كه بوسيله گروه سرودخواني موسوم به گروه 

 عضو از اروپا و امريكا تشكيل شده اجرا شد مايه سرور شنوندگان در هشت شهر 68از 
نور و « بالت موسوم به -يش اپرانما. اروپايي گرديد و امر بهائي را به جمع كثيري ابالغ نمود

 در سپتامبر گذشته در Lasse Thorsenتوسط آهنگساز بهايي نروژي السه تورسن » آتش
 شهرت دارد و (Warsaw Autumn)» پائيز ورشو«فستيوال معروف موسيقي در لهستان كه به 
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كه بر اساس نمايشنامه مزبور . توسط ملكه سوئد افتتاح شد با موفقيت به مرحله اجرا در آمد
شهامت قهرمانانه شهداي اخير ايران ساخته شده است سبب گرديد كه تماشا كنندگان از امر 

پيشقدم شدن جوامع بهائي اروپا در اين قبيل اقدامات از جمله شامل . الهي مطلع شوند
 هم شد كه در ضمن (Austrian Chamber Music Festival)فستيوال موسيقي مجلسي اطريش 

ليب علم و هنر اطريش كه عاليترين نشان هنر و موسيقي آن مملكت است توسط آن نشان ص
رئيس جمهور اطريش به جناب بيژن خادم ميثاق ويولونيست و رهبر اركستر كه از احباي 

يكي از برنامه هاي اين جشنواره تالوت قسمتهايي از آثار مباركه . اطريش است اعطا گرديد
هم از اقدامات چشمگيري كه جوانان در سراسر جهان در ذكري . بهايي و ساير اديان بود

بكار گرفتن انواع هنر در امر تبليغ مبذول داشته اند بايد به ميان آيد كه مخصوصا با برگزاري 
  . در داخل و خارج جامعه بهائي شهرت يافته اند(dance workshops)» كارگاه هاي پايكوبي«

يان پر شور و تحرك تحول و دگرگوني، و بنابراين جامعه بهائي در حالي كه در جر
برخوردار از وحدت نظر و اقدام براي پيشبرد جريان دخول افواج مقبلين است ايام رضوان را 

آخرين سال نقشه را با افزايش قدرت اداري جامعه شروع مي كنيم زيرا در . آغاز مي نمايد
 شده است كه محافل روحاني دو كشور اروپائي التويا و ليتواني از كانونشن هاي ملي دعوت

.  بالغ مي گردد181ملي را تشكيل دهند و بدين ترتيب تعداد اعمده بيت العدل اعظم به 
وراي اين لحظات سرور انگيز، سلسله وقايعي در پيش است كه اول و مقدم بر همه پايان 

جديدي در يوم ميثاق همان سال دوره . يافتن نقشه چهار ساله در رضوان سال دو هزار است
از خدمات هيئت هاي مشاورين قاره اي آغاز مي گردد و به فاصله كوتاهي اعضاي آن هيئت 
ها دعوت خواهند شد كه براي شركت در كنفرانس مشاورين قاره اي در مركز جهاني بهائي 

در كنفرانس مزبور از جمله مسائلي كه مطرح خواهد شد بحث و مذاكره . حضور يابند
. جهان شمول بعدي براي تبليغ و تزييد معارف امري خواهد بوددرباره مختصات نقشه 

كنفرانس مشاورين مقارن استقرار دارالتبليغ بين المللي در مقر دائمي اش خواهد بود و براي 
شركت در مراسم مزبور از اعضاي هيئتهاي معاونت در سراسر جهان نيز دعوت خواهد شد تا 

  .دبه مشاورين مجتمع در ارض اقدس بپيوندن
 و 22در آن زمان مشروعات كوه كرمل خاتمه يافته و مقدمات مراسم افتتاح آن كه در 

براي شركت در مراسم .  برگزار خواهد شد به مراحل نهائي خواهد رسيد2001 مي سال 23
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. مذكور نمايندگاني از هريك از جوامع ملي بهائي به ارض اقدس دعوت خواهند گرديد
  .دها به موقع خود اعالم خواهد گشتجزئيات مربوط به اين رويدا

رويدادهاي بهجت افزائي كه ذكر شد، بر اساس تقويم متداول عمومي، در حدفاصل 
اين پيش بيني تضادي را كه بين دو ديدگاه . قرن بيستم و هزاره جديد اتفاق خوهد افتاد
ساعي يكي ديدگاه اطمينان بخشي است كه م. مختلف وجود دارد مورد تأكيد قرار مي دهد

سازنده جامعه اي را به پيش مي راند كه به نور ظهور امر الهي منور است و ديگري وحشت و 
اضطراب گيج كننده اي است كه ميليونها مردم را فرا گرفته است، مردمي كه هنوز از 

كه در آن زندگي مي كنند غافلند، مردمي كه از هدايت حقيقي و واقعي ” يومي“شناسايي 
خوف و هراس حاكم بر اين قرن هستند و با نا اميدي نگرانند كه اين محروم و دستخوش 

حوادث چه آينده اي را در بر خواهد داشت و به سختي متوجه اين حقيقت اند كه همين قرن 
اينان چون براي تعبير و تفسير . واجد نوري است كه بر قرون و اعصار آينده خواهد تابيد

رض را فراگرفته مجهز نيستند به آراء ناصواب گوش اضطراب و اغتشاشي اجتماعي كه كره ا
از پيش بيني هاي فنا و . فرا مي دهند و بيش از پيش در غمرات يأس و حرمان فرو مي روند
بي خبر از آرمان تقليب . نابودي در عذابند و با خياالت واهي و اطالعات نادرست در ستيز

  . جديد الهي افتان و خيزان پيش مي روندكننده مالك ايام و نابينا از مشاهده يوم بي همتاي
احوال اسف باري كه از مشاهده اين وضع بر قلب و روح مستولي مي گردد بايد ما را 
به عمل و اقدام، آن هم اقدامي قاطع، براي تحقق مقاصد نقشه اي برانگيزاند كه هدف عمده 

به يافتن مقصودي اش تسريع جرياني است كه تعداد روز افزوني از مردم جهان را قادر 
نمايد كه آن را براي بنيان نهادن زندگاني وحدت بخش و صلح آميز و پراز سعادت و رفاه  مي

  .جستجو مي كنند
حال نقطه عطف . ياران عزيز، ايام مانند چشمك ستارگان به سرعت در گذر است

 و بحراني است كه هرگز شبه و مثلش دوباره پيش نخواهد آمد، فرصت را غنيمت شماريد
در اين فرصت اقدامي نماييد كه سبب شمول عنايات و الطاف الهيه گردد و براي شما و همه 

  .نوع انسان ضامن آينده اي ماوراي ارزشهاي دنيوي شود
 بيت العدل اعظم
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