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 داخل و خارج جامعه امر در آغاز پنجمين عهد از عصر تكوين روادث دح مهجو
 اهميت تاريخي مراسم ماه ،در داخل جامعه امر. صحنه حيرت انگيزي را پديدار ساخته است

 برگزار شد با تأثيري كه پخش لتمانهاي كوه كرممي گذشته كه به مناسبت اتمام ساخ
ن آسابقه  ن مراسم از طريق ماهواره در سراسر جهان گذاشت و بازتاب گسترده و بيآمستقيم 

ترين شواهد عيني و محسوس  در حالي كه تازه. وسائط ارتباط جمعي مبهوت كننده بود در
 امر مبارك ،يان عرضه مي شدشكارا و شكوهمند در برابر انظار جهانآبشارات لوح كرمل 

حضرت بهااهللا در جريان خروج مستمرش از مرحله مجهوليت به سوي شهرتي نوين جهشي 
  . قابل مالحظه نمود و به اين ترتيب اثري پايدار بر تاريخ دور بهائي ثبت گرديد

ورد در Ĥ ه امر ممانعت ناپذير الهي را به حركت ميكاين جلوه خارجي نيروي حياتي 
غاز شده آ جريانات داخلي اقداماتي كه با شروع نقشه پنج ساله در رضوان گذشته پيشرفت

كليه نمايندگان مجتمع دركانونشنهاي ملي و ديگر  بنابراين از. ستابود تأثيري مشابه داشته 
نماييم تا به اتفاق اين مشتاقان درباره چند  پيروان حضرت بهاءاهللا در سراسر جهان دعوت مي

تأمل درباره اين جنبه . ن به تفكر پردازيمآي نقشه پنج ساله در نخستين سال جنبه مهم اجرا
هاي برجسته بدون ترديد سبب شادي دلها و مورث اطمينان نسبت به امكانات بيشمار مستتر 

  .در مسير اجراي نقشه خواهد بود
 و  قبل از رضوان،وردن نيازهاي نقشه داشتندآلي به برمبا اشتياقي كه محافل روحاني 

اين مشاورات .  جلساتي مشورتي با اعضاي هيئتهاي مشاورين تشكيل دادند،نآفوراً پس از 
ن قدمهايي بود كه در راه آزمينه را براي شروع پرتحرك نقشه فراهم نمود و نتيجه بارز 
در هر يك از جوامع ملي . اجراي طرحي نو در جريان دخول افواج مقبلين برداشته شد

مجموعه هاي نقاط امري «تي منظم به تقسيم بندي كشورشان به مؤسسات امري به صور
ن مجموعه ها از نظر وسعت و  آپرداختند به نحوي كه هر يك از (Clusters) »همجوار

. شداتركيب جمعيت براي شروع سلسله فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه قابل اداره شدن ب
ن گزارش داده شده اجراي طرح توسعه شور تاكنوكاين تقسيم بندي چنانكه از صد و پنجاه 
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رشد و توسعه منظم  همچنين به اين ترتيب طراحي براي. سازد و تحكيمي منظم را ممكن مي
ها يكي پس از ديگري، به مرحله  توان در سراسر كشور، در اين مجموعه گردد كه مي فراهم مي

كر در نقشه هاي ند سرزمينهاي بن ما،هاي بكر با چنين ديدگاهي مجموعه. اجرا گذاشت
هاي فتح شده با به كار   جزو اهداف مهاجرت داخله محسوب مي شوند و مجموعه،گذشته

مؤسسات امري و جامعه، كه يكديگر را تقويت مي  گانه نقشه يعني افراد،ه گرفتن اجزاي س
  .كنند، فعاليت هاي خود را در توسعه داخلي متمركز مي نمايند

ه در سال گذشته در ك ،موزيآفعاليت موسسات كار مالحضه پيشرفت اين امر در اثر 
نتيجه اقدامات جدي و وسيعي كه در بسياري از كشورها به منظور افزايش تعداد مدرسان اين 

در هر كجا كه . ننده و مايه تشويق استك اميدوار،اند مؤسسات انجام گرفت تقويت شده
ت داشته سه جزء اصلي يعني گذاري شده و پيوسته فعالي خوبي پايهه موزي بآكار مؤسسات

 و جلسات دعا و مناجات و كالسهاي تربيت امري به (Study Circles)هاي مطالعاتي  گروه
شركت متحريان حقيقت به دعوت دوستان بهاييشان در اين فعاليت . آساني رو به تزايد است

جديد سات افزوده كه منتج به تسجيل مومنين سها بعدي جديد به اهداف و مقاصد اين مؤ
 اين تحول مطمعناً راهي را مي گشايد كه نويد بخش امكانات عظيمي براي. شده است

فعاليتهاي مؤسسات كارآموزي كه در ابتدا به منظور استفاده احباي . است اقدامات تبليغي
. الهي ترتيب داده شده بود به طور طبيعي ابوابي را براي ورود افواج مقبلين مفتوح مي سازد

روههاي مطالعاتي با جلسات دعا و مناجات و كالسهاي تربيت امري در تركيب شدن گ
هاي نقاط امري همجوار الگو و نمونه اي از همبستگي در اقدامات بدست  محدوده مجموعه

اطمينان داريم كه بكار بستن . ورده استآميدهد كه تشكل يافته و نتايج مطلوبي را نيز به بار 
ينده فراهم آنات فراواني براي پيشرفت امر الهي در سالهاي اين الگوها در سراسر جهان امكا

  .وردآد هخوا
نيروي عظيمي كه دارالتبليغ بين المللي صرف افزايش فهم و درك جامعه جهاني از 

قوتي افزونتر بخشيده   اين چشم اندازهاي هيجان انگيز را حيات و،رشد و توسعه منظم نموده
  . است

خدمات اعضاي هيئت هاي  غاز دوره جديدي درآتنام فرصت دارالتبليغ بين المللي با اغ
 منظور راهنمائي و جهت دادن به هخر سال شانزده كنفرانس منطقه اي بآمعاونت در ماههاي 
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اقدامات هيئتهاي مزبور ترتيب داد و به هر يك از اين كنفرانس ها دو نفر از اعضاي خود را 
مركز توجه به اقدامات مربوط به مؤسسات در اين كنفرانسها كه به منظور ت .گسيل داشت

ت به جز نعاومموزي و رشد و توسعه منظم ترتيب داده شده بود كليه اعضاي هيئتهاي آكار
تعدادي معدود شركت جستند و اطالعات سرشاري كسب نمودند كه در اثر مساعي خستگي 

  . خواهد رسيد ناپذيرشان به سراسر جامعه
شاري مخصص گرديده و تا اين حد تجربه اندوخته جامعه اي كه به چنين مواهب سر

ن مبتني بر الهام الهي است به آچنين توجهش معطوف به اجراي طرحي است كه اساس  اين
 در ارض اقدس 2001 از زمان برگزاري مراسم ماه مي ،دنياي خارج مي نگرد كه مردمانش

ولكن دقيقاً . ن فرو رفته اندوناگوگبه بعد، بيش از پيش در گردابي از بي نظميها و آشفتگيها 
امياب كدر همين شرايط به ظاهر نامساعد است كه مقدر است امر الهي پيشرفت كند و 

ورت مجلدي جديد صبه  (the summons of the lord of hosts) دصالي رب الجنو .گردد
 بور حاوي ترجمه انگليسي متون الواح حضرت بهاءاهللازكتاب م. اخيراً انتشار يافته است

تذكاريست مناسب در باره عواقب شوم بي اعتنايي به  ،خطاب به سالطين و روساي جهان
 تكانهاي شديدي كه به وجدان ،ارات جمال اقدس ابهي درباره بي عدالتي و ظلم و فسادذان
 فوريت و ضرورت درماني را كه جمال قدم تجويز .يدآگاه مردمان در همه جهان وارد مي آ

ما اهل بها كه گروههاي پراكنده اي از خادمان با وفاي  .يد قرار مي دهندفرموده اند مورد تأك
حضرتش هستيم بار ديگر به دوره اي از فرصتهاي مغتنم براي تبليغ امر الهي و برپا داشتن 

 امكانات مالي را كه پيشرفت اقدامات ، به زماني كه با فداكاري،نظم بديعش رسيده ايم
وظيفه اجتناب ناپذير ما آن است كه بدون . است تامين نماييمروحاني به ناچار موكول بدان 

واهمه و ترديد فرصت را غنيمت شماريم و در بحران كنوني به انتشار و ارائه خصوصيات 
آيا حضرت بهااهللا با اين . ليب كننده تنها پيامي پردازيم كه قادر به تامين صلح جهاني استقت
اند  د وعده نفرموده و قوت و قدرت عنايت ننمودهآميز خو نه در نصايح محبتملمات پرهيك

از حوادث دنيا محزون مباشيد بحر فرح لقاي شما را آمل چه كه هر خيري : كه مي فرمايند
 ترديد ربايد بي آنكه دچا. مخصوص شما خلق شده و به اقتضاي اوقات ظاهر خواهد شد
  .  داريم به پيش برويمشويم و يا مانعي سد راهمان گردد در حالي كه نقشه را در دست
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