
 ترجمه پیام بیت العدل اعظم

 خطاب به بهائیان عالم

 1996 - 153رضوان 
 یاران عزیز الهی

با قلوبی طافح از شکرانه و امتنان به ساحت جمال قدسی منان، شمول الطاف و عنایات                 
. پذیرد سپاس میداریم   هیه را در طی نقشه سه ساله ای که در این عید اعظم پایان می               لالنهایه ا 

 مورث تحرک و شور     1993خش سال مقدس در آغاز نقشه مزبور در رضوان          اثرات حیات ب  
و شوقی گردید که در سراسر این دورۀ مشحون از مساعی مجدانه مشهود بود و سبب گردید                 
که جامعه جهانی بهائی بیش از پیش انسجام یابد و نیرومندی و بلوغ و اطمینان حاصل کند و                  

گرچه نقشه سه ساله،    . ب افزونتر از قبل به دست آورد      در عین حال حیثیت و اعتباری به مرات       
با وجود افزایش قابل مالحظه تعداد احبا در کشورهای مختلف، با ازدیاد چشمگیر اعضاء                  
جامعه بهائی خاتمه نیافته ولکن از نظر کیفی جامعه را تقویت نموده و برای استفاده از                         

 .فرصتهای موجود آماده ساخته است

ابل سنجش و اندازه گیری این دوره، پیشرفت شکوهمند مشروعات           در بین اقدامات ق   
با وجود مشاکل بی شمار، ساختمان این مشروعات         . جبل کرمل حائز برتری ویژه ای است       

در این زمان به همان مرحله ای رسیده است که در پیام افتتاحیه نقشه سه ساله پیش بینی شده                    
اسکلت ساختمان مرکز   . بوده آغاز گردیده است   ساختمان تمام مشروعاتی که مورد نظر       . بود

مطالعه و تحقیق در نصوص و بنای ضمیمه داراالثار بین المللی ساخته شده و ساختمان این                    
ساختمان مقر  . مشروعات به مرحلۀ تزئین و تکمیل در خارج و داخل بنا رسیده است                     

ضر در اطراف قوس کرمل      دارالتبلیغ بین المللی یعنی سومین بنا از ابنیه ای که در حال حا                
هفت طبقه از طبقات ذیل مقام اعلی تکمیل           . ساخته می شود با سرعت به پیش می رود            

گردیده و منظره پایان شکوهمند این مشروع را که از پای تا رأس کوه مقدس خداوند ادامه                  
 زیبائی نقشی که در اثر این ساختمانها بر کوه کرمل          . خواهد داشت در نظر مجسم می نماید      

 .گسترده خواهد شد از هم اکنون مایه شگفتی و اعجاب ناظران است

جنبه های صوری و ملموس پیشرفت که این چنین شگفت انگیز تحقق یافته دلیل بر                   
موفقیتی مهمتر یعنی تحقق وحدت آرمان در سراسر جامعه جهانی بهائی به منظور ادامه چنین               

تیبانی یاران در این مورد به صورت         شدت عالقمندی و پش    . اقدام عظیم دسته جمعی است     
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تقدیم تبرعات به نحوی بی سابقه ظاهر گشته که خود نشانه آن درجه از فداکاری است که                   
. از کیفیت ایمان و سخاوت درونی دلدادگان جمال رحمن در سراسر جهان حکایت می کند              

ع آوری  تبرعاتی که برای مشروعات کوه کرمل اهداء شده هدف نقشه سه ساله را که جم                  
هفتاد و چهار میلیون دالر بود به انجام رسانده و خود شاهد استثنائی و ملموس دیگری است                  
که موجب حصول اطمینان از تأمین کمک مالی الزم برای تکمیل این مشروعات تا خاتمه                  

 .این قرن است

. عالئم پیشرفت در سه سال گذشته در زمینه هائی وسیع و گوناگون مالحظه می شود                
های قابل مالحظه در راه توسعه و تحکیم جامعه، افزایش اقدامات مربوط به توسعه و                 کوشش

عمران اقتصادی و اجتماعی، و اقدامات بی سابقه در زمینۀ روابط خارجی جامعۀ بهائی کالً                  
 .جامعه ای را مجسم می سازد که واجد قابلیت هائی جدید شده است

تشکیل دوازده  .  کلی افزایش داشته است     مساعی مبذوله در عرصه تبلیغ امراهللا بطور        
محفل روحانی ملی جدید در طی نقشه سه ساله و ازدیاد قابل توجه مهاجرین و مبلغین سیار                   

یاران الهی در بسیاری از کشورها در اثر اقدامات بدیعی که در              . حاکی از این افزایش است    
تعداد مهاجرین  . دید یافتند رت پیشنهاد شد شور و شوقی ج      ججریان نقشه برای اقدام به امر ه      

اعزامی از ممالک و نیز تعداد مهاجرینی که در کشورهای گوناگون استقرار یافتند افزایش                 
بسیار داشت و براستی سیلی از مبلغین سیار در داخل کشورها و در صحنه بین المللی به                        

منظم قیام  فعالیتهای دسته جمعی ناشرین نفحات اهللا که با ترتیبی               . خدمت اشتغال جستند   
نمودند و طرحهای تبلیغی دراز مدت که دارای اهداف مشخص و دقیقی بودند نتایج بسیار به            

 .بار آورد و در تعدادی از ممالک بی سابقه بود

قوا و ابتکاراتی که در اقدامات گوناگون به منظور توسعه نطاق و تحکیم مبانی امر                     
ساعی و همم دارالتبلیغ بین المللی است؛        الهی به منصه ظهور رسید به میزان زیادی مرهون م          

هدایت و تشویق مستمر هیأتهای مشاورین قاره ای؛ اتخاذ روشهای جدید برای اعزام                        
مهاجرین که در پیام بیت العدل اعظم صادره در نخستین ماههای شروع نقشه به منظور                        

ای   لجنات قاره  ترغیب یاران الهی به مهاجرت مورد تأیید قرار گرفته بود؛ مساعدت منظم به              
مهاجرت که زیر نظر دارالتبلیغ بین المللی قرار دارد؛ بذل توجه بالانقطاع به نیازمندیهای                    
تربیتی جامعه در ضمن ارتباط دارالتبلیغ با مشاورین دربارۀ گنجانیدن برنامه های تزیید                      
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 معلومات امری برای مصدقین جدید در طرحهای تبلیغی؛ طراحی دوره های آموزشی برای               
تعلیم و پرورش استعدادهای گوناگون؛ تربیت مربیان برای نونهاالن؛ ازدیاد کالسهای تربیت             
امری برای اطفال و باالخره تشویق و ترغیب الزم برای تأسیس مؤسسأت آموزشی در مناطق                

همچنین اقدام دارالتبلیغ    . مختلف جهان ، همگی ثمرات و نتایج بهیه به بار آورده است                  
با کمک مشاورین برای تعداد روزافزونی از ممالک مجموعه ای از آثار امری              المللی که    بین

در اثر اجرای   . را به عنوان کتب مقدماتی اصلی انتخاب نموده اند در خور تقدیر وفیر است               
چنین برنامه هائی بعضی از کتب امری که برای تبلیغ امراهللا و تزیید معارف امری احبا                         

دی کثیر طبع گردیده و با قیمتی نازل در اختیار یاران قرار               ضروری است انتخاب و به تعدا      
پیشرفت چشمگیر و رشد و بلوغ این مؤسسه مهم که در مرکز جهانی بهائی                   . گرفته است 

فعالیت دارد در تهیه مقدمات و تشکیل کنفرانس مشاورین در دسامبر گذشته مشهود بود،                  
بان عالی رتبه امر بهائی هستند در        کنفرانسی که برنامۀ خدمات مشاورین را که صاحب منص         
 .سالهایی که بالفاصله در پیش است مشخص ساخته است

پیشرفت دیگری که حاصل گردید ازدیاد محسوسی در میزان قبول مسئوولیت احبای              
در مناطقی که به    . بومی برای خدمات تبلیغی و تزیید معارف امری در کشورهای خود بود              

د از جمله آنگوال، کامبوج، لیبریا و سی یرالیون احبا در             مشاکل و متاعب شدید دچار بودن      
زمینه تبلیغ امراهللا که موجب اقبال نفوس کثیره گردید و یا تأسیس و تجدید فعالیت محافل                   

در . روحانی و یا ایجاد و ادامه طرحهای توسعه و عمران به انتصارات مهمی دست یافتند                    
نها تأسیس شده مانند کشورهای واقع در شرق        کشورهایی که اخیراً محافل روحانی ملی در آ       

اروپا و شوروی سابق، احبا در اداره امور امری استعداد و قابلیت شایان تحسینی ابراز                          
یکی از پدیده هائی که در این دوره جلب توجه نمود ظهور و بروز شجاعت و                     . اند داشته

فعالیت های بسیار   . لم بود خالقیت و توانمندی در جوامع بهائی جزائر پراکنده در سراسر عا            
متنوعی در این جوامع انجام گرفت که مشتمل بود بر قیام مبلغین محلی، تعلیم و اعزام تعداد                  
قابل مالحظه ای از مبلغین سیار به جزائر مجاور، افتتاح مدارس ابتدائی، ایجاد فرصتهای                     

الی رتبه و صاحبان نفوذ     متعدد برای اعالن امراهللا و ترتیب و اجرای برنامه هایی که مقامات ع            
این حقیقت که در سالهای اخیر تعدادی از رهبران دولتهای این جزائر            . در آن حضور داشتند   

از مرکز جهانی بهائی دیدن نموده اند نشانه فعالیت شایان توجه احبای این جزائر کوچک                   
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کوشش یاران مثالهایی که از نحوه برخورد و   . است که در دریاهای سراسر جهان پراکنده اند       
الهی در موارد مختلف ذکر شد حاکی از افزایش تعهد آنان نسبت به خدمات تبلیغی و                        
استواری و بلوغ روز افزون آنان و نشانه ای از عمق ایمانی است که در بین جوامعی کامالً                      

 .متفاوت مورث شوق به خدمت در احبا می گردد

 تبلیغ و تقویت جوامع کوشش        هماهنگ با اقدامات فوق الذکر جوانان نیز در سبیل           
در نتیجۀ برگزاری     . مساعی آنان در این دوره سه ساله ابعادی جدید داشت                  . نمودند

کنفرانسهای جوانان و اجتماعات دیگری که موافق با ذوق آنان تشکیل گردید، جوانان در                 
سراسر جهان با مشارکت در سفرهای تبلیغی در داخل و خارج ممالک خود و به صورت                     

های کوچک در اقدامات دسته جمعی تبلیغی شرکت کردند و وقت و قوا و شور و                     گروه
اشتیاقی فراوان در خدمات تبلیغی مصروف داشته سبب شدند که صدها نفر به امر الهی اقبال                 

 .نمایند و محافل روحانی محلی بسیاری تأسیس گردد

ا به عنوان    از وجوه مشخصه اقدامات جوانان به کار گرفتن موسیقی و سایر هنره                   
وسائطی برای اعالن امراهللا و نشر نفحات اهللا در بسیاری از نقاط بود و رواج یافتن                               

 به نحو اخص در این زمینه         (Dance and Drama Workshops) کارگاههای رقص و نمایش    
مشارکت جوانان در روابط خارجی امکاناتی جدید برای امر الهی به                 . مؤثر واقع گردید   

یک سال خدمت بیش از پیش رواج یافت و همزمان با آن تعداد جوانانی               تعهد  . وجود آورد 
که به تحصیالت رسمی برای اخذ درجات علمی، تخصصی و حرفه ای اشتغال دارند افزایش            

این جریانات به طور کلی حاکی از آنست که جوانان در ضمن              . قابل مالحظه ای پیدا نمود    
 .رای توسعه و پیشرفت اجتماع نیز فعالیت می کنندآنکه بیشتر به خدمات امری اشتغال دارند ب

نشانه های تحکیم مبانی جامعه، همچنین در افزایش مشارکت یاران الهی در خدمات                
در موردی بسیار   . توسعه و عمران اجتماعی و اقتصادی به ویژه در تعلیم و تربیت مشهود بود              

لیت اداره هفت مدرسه از       قابل توجه یکی از دولت ها از بهائیان تقاضا کرد که مسئوو                  
احباء نیز با پشتیبانی دفتر خدمات اجتماعی و اقتصادی در           . مدارس دولتی را بر عهده گیرند     

شایسته تذکر است که در آفریقا جامعه های        . مرکز جهانی بهائی این خدمت را آغاز کردند       
أسیس مزارع  بهائی که در اثر اغتشاشات سیاسی در کشورشان، در تبعید تشکیل گردیده به ت              

کشاورزی و مشروعات دیگر ادامه داده اند و این امر به میزان زیادی سبب خودکفائی آنان                  
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سعی و کوشش در اعتأل مقام نسوان با شتابی بیشتر پیشرفت نموده و در تعدادی                 . شده است 
از کشورها عالوه بر شرکت احباء در طرحهائی که از طرف سازمانهای دیگر ترتیب یافته،                  

تأسیس دفتر  . ت امری لجنات و دفاتری برای حفظ مصالح نسوان تشکیل داده اند                مؤسسا
جامعه بین المللی بهائی برای ترقی نسوان نشانه افزایش توجه و اقدامات مبذوله در این زمینه                 

 .است

در تعدادی از کشورها نیز احباء به نحو بارزی در برنامه هائی که از طرف دولت برای                  
 ترتیب یافته بود مشارکت جستند و در مواردی دیگر دسته هائی از                   بهبود وضع بهداشت   

خدمات مربوط به   . یاران الهی رأساً چنین برنامه هائی ترتیب داده و به مرحله اجراء گذاشتند             
توسعه و عمران اجتماعی و اقتصادی نیز در اثر تأسیس و تحکیم تعدادی مشروعات و                        

رح آزمایشی سوادآموزی به عنوان مرحلۀ مقدماتی       سه ط . سازمانهای عمده قابل مالحظه بود    
سوادآموزی در سراسر جهان که دفتر خدمات اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی بهائی                 

همچنین اقداماتی به ابتکار و یا با مشارکت        . قصد آغاز آن را دارد به مرحلۀ اجرا گذاشته شد         
ل گردید که سبب مشارکت        بهائیان برای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی معمو              

 .عمومی و جلب توجه وسائط خبری شد و مایۀ اعالن امراهللا گردید

فعالیت های مربوط به روابط خارجی، نسبت به مدت زمان مشابهی در گذشته،                       
کوششهای بی سابقه در این زمینه در         . افزایشی سریع داشت و سبب اشتهار امر بهائی شد           

 نمایان شدن امر الهی در انظار و در نتیجه افزایش               جمیع مناطق جهان بیش از پیش سبب        
شواهد این پیشرفت به سهولت از اقدامات جوامع           . اعتبار جامعه بین المللی بهائی گردید       

بهائی اعم از بزرگ و کوچک در ترتیب دادن و یا در مشارکت جستن در اقدامات عمومی                  
ه که مورد شناسائی سازمانهای و نیز در حضور جامعه بهائی به صورت نیروئی خاص در جامع     

دولتی و غیر دولتی و بسیاری از شخصیت های برجسته قرار گرفته، و نیز در سهولت                           
فی الحقیقه وسعت نشر اخبار مربوط به رویدادهای         . دسترسی به وسائط خبری آشکار است      

 Print and Electronic Communication) امری در وسائط ارتباطی چاپی و الکترونیکی          

Media) از حد احصاء خارج است. 

در مجموعه رویدادهای مربوط به امر مبارک در سراسر جهان بعضی وقایع به نحوی                 
برجسته تر نمایان بود، از جمله فراوانی مواردی که مقامات عالیرتبه مملکتی احباء را به                       
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فقیت مشارکت یا مساعدت در تنظیم و اجرای برنامه یا طرحی دعوت نمودند؛ ابتکارات مو               
آمیز احباء در مؤثر واقع شدن در اقدامات دولتی، ایجاد برنامه ها و دروس امری در دانشکده                 
ها و دانشگاه ها و اضافه کردن مطالبی دربارۀ امر در برنامۀ مدارس دولتی؛ و باالخره استفاده                  

ر امر  از هنر توسط مؤسسات امری و گروه هائی از احباء یا افراد احباء برای اعالن و انتشا                     
 .الهی

 دو واقعه در سازمان ملل متحد روی داد که شامل سرعت روزافزون                 1995در سال   
جلوه و ظهور وحدت افکار در اقدامات بین المللی بود و توجه کامل جامعۀ بهائی را به خود                   

نخست، کنفرانس جهانی . معطوف داشته سبب مشارکت جامعۀ امر در اقدامات مزبور گردید   
. توسعه و پیشرفت اجتماعی بود که در ماه مارس در کپنهاگ تشکیل گردید            سران دول برای    

دویست و پنجاه نفر از یاران الهی از چهل کشور مختلف در آن کنفرانس حضور داشتند و                    
برای آشنا ساختن شرکت کنندگان در کنفرانس مزبور و همچنین در اجتماع سازمانهای غیر               

کنفرانس ترتیب داده شده بود با تعالیم بهائی کوشش          دولتی که همزمان و در ارتباط با آن          
که بوسیلۀ  » رفاه عالم انسانی  « در همین کنفرانس بود که بیانیۀ      . بسیار مؤثری مبذول نمودند   

دفتر اطالعات عمومی جامعۀ بین المللی بهائی تهیه شده بود برای اولین بار پخش شد و مورد                 
نسها و سمینارهائی دربارۀ آن تشکیل گردید بحث قرار گرفت و سپس در سراسر جهان کنفرا 

دوم، چهارمین کنفرانس جهانی دربارۀ زنان و         . و بیانیۀ مزبور به نحو وسیعتری توزیع شد          
 ماه سپتامبر در پکن برگزار       در همزمان با آن اجتماع بین المللی سازمانهای غیر دولتی بود که          

ائی پانصد نفر از احباء از اطراف دنیا در         شد و عالوه بر نمایندگان رسمی جامعه بین المللی به         
سومین رویداد مهم یعنی مراسم یادبود پنجاهمین            در در همین سال   . آن حضور داشتند   

سالگرد تأسیس سازمان ملل، دفتر جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد را بر آن                      
تضمن پیشنهادهائی  م» نقطه عطفی برای جمیع ملل عالم       « داشت که بیانیه ای تحت عنوان         

 .برای پیشرفت سازمان ملل تهیه و منتشر سازد

در بین اقدامات مربوط به روابط خارجی دو مورد دیگر که مربوط به مشارکت بارز                  
در بهار گذشته حضرت      . حضرت امه البهاء روحیه خانم بود جالب توجه خاص است                

امعۀ بهائی در جلسۀ سران     البهاء در سمت ریاست هیأت چهار نفری نمایندگان رسمی ج            امه
که  (Alliance between Religions and Conservation) اتحادیۀ ادیان برای حفظ محیط زیست     
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تحت توجهات عالیۀ واالحضرت پرنس فیلیپ و در کاخ ویندزور تشکیل گردید شرکت                 
ی در ماه اکتبر روحیه خانم سخنران اصلی چهارمین کنفرانس بین المللی تحول بسو             . نمودند

جامعه جهانی بودند که با حمایت سازمان یونسکو توسط کرسی صلح جهانی بهائی و بخش                
 .تاریخ دانشگاه مریلند تشکیل شد

از جمله چاپ   . از ذکر بعضی دیگر از وقایع مهم این دوره نیز نمی توان چشم پوشید               
ی مخصوص کتاب مستطاب اقدس به زبان اصلی عربی که برای اولین بار با ترجمۀ فارس                    

حکم . یادداشتها و ضمائمی که با ترجمۀ انگلیسی کتاب مزبور منتشر شده طبع و نشر گردید               
حقوق اهللا به نحوی عمیق تر در قلوب یاران الهی در سراسر جهان جایگزین گردید و در                      
آخرین سال نقشه، امین حقوق اهللا و ایادی امراهللا جناب دکتر علی محمد ورقا در ارض                       

 و این اقدام سبب گردید که هر سه نفر حضرات ایادی امراهللا                     اقدس سکونت گزیدند   
البهاء روحیه خانم، جناب علی اکبر فروتن و جناب دکتر ورقا در حال حاضر ساکن                       امه

 .ن و مسافران و خادمان مرکز جهانی شوندامرکز جهانی بهائی باشند و سبب تشویق زائر

ه در این رضوان نقشه چهار ساله را بر اساس چنین پیشرفتهای امیدوار کننده ای است ک   
با کمال محبت و    . آغاز می کنیم، نقشه ای که تا رضوان سال دو هزار ادامه خواهد داشت                

اشتیاق از خواهران و برادران خود در سراسر جهان دعوت می کنیم که در تجهیز مساعی و                   
بیست و یکم   مجهوداتی که میراث روحانی غنی و پایداری را برای نسلهائی که در قرن                    
 .زندگانی خواهند کرد تضمین خواهد نمود با این هیأت تشریک مساعی نمایند

هدف نقشه چهار ساله اقدامی اساسی یعنی پیشرفتی مهم در جریان دخول افواج مقبلین             
همانطور که قبالً متذکر شده ایم چنین پیشرفتی باید از طریق افزایش فعالیتها و                       . است

 . مؤسسات امری و جوامع محلی تحقق یابداقدامات افراد احباء و

متضمن این مفهوم است که شرایط         » پیشرفت جریان دخول افواج مقبلین      «عبارت  
کنونی ایجاب می کند و فرصتهای موجود اجازه می دهد که جامعه جهانی بهائی پیشرفت و                 

روری چنین پیشرفتی در قبال اوضاع کنونی جهان ض       . توسعه ای عظیم و مستمر حاصل نماید      
است و در تأسیس نظم حضرت بهاءاهللا سه عامل یعنی افراد و مؤسسات و جامعه می توانند                    

نحوه عمل عوامل مذکور چنین است که ابتدا از نظر روحانی           . چنین پیشرفتی را عملی سازند    
و عقالنی امکان چنین اقدامی را بپذیرند و سپس با سعی و کوشش برای تبلیغ گروههایی از                   
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د و تهیه و تجهیز وسائلی برای آموزش و پرورش روحانی و اداری آنان تعداد                   مقبلین جدی 
مبلغین و مدیران مطلع و فعال را برای مشارکت در خدمات امری چندین برابر کنند و بدین                   
ترتیب دخول صفوف مقبلین جدید را در ظل امر الهی و تکامل و بلوغ بالانقطاع محافل                      

 .را تضمین نمایندروحانی و استحکام مستمر جامعه 

حاکی از آن است    » افزایش پیشرفت جریان دخول افواج مقبلین     « عالوه بر این عبارت   
. که این پیشرفت آغاز شده و جوامع محلی و ملی در مراحل مختلف این جریان قرار دارند                   

حال از جمیع جوامع محلی انتظار می رود که برای استمرار جریان مزبور اقدام نمایند و                       
از . و تحکیم هر جامعه را به میزانی که با امکانات موجود متناسب باشد افزایش بخشند      توسعه  

افراد و مؤسسات، در حالی که هر یک در حوزۀ خاص خود فعالیت دارند، درخواست                       
شود که به منظور رفع نیازمندیهای این دوران بحرانی در حیات جامعۀ بهائی و در                          می

 . نمایندسرنوشت تمامی جامعۀ بشری، قیام

فرد است که روح     . نقش و وظیفۀ فرد در خدمات امری حائز اهمیتی بی نظیر است               
ایمان را که اساس موفقیت در اقدامات تبلیغی و توسعه و پیشرفت جامعه است زنده و نباض                  

از حکم حضرت بهاءاهللا که فرد مؤمن را موظف می سازد که به تبلیغ امر                    . نگاه می دارد  
ی نیست و نمی توان آن را به یکی از مؤسسات امری محول نمود و هیچ                مبارکش پردازد مفر  

تنها فرد بهائی است که       . یک از آن مؤسسات نیز نمی تواند این وظیفه را بر عهده گیرد                 
تواند استعدادهائی را که مشتمل بر توانائی استفاده از ابتکارات شخصی، اغتنام فرصتها،                 می

 معاشرت و مصاحبت با سایرین، برقرار ساختن ارتباط با              ایجاد روابط دوستانه با دیگران،      
مردمان، جلب همکاری سایرین در خدمات مشترک امری و اجتماعی، و باالخره اجرای                  

 .تصمیمات متخذه به وسیلۀ هیأت ها و مؤسسات امری است به کار گیرد

 را به   به جمیع وسائل ممکنه متشبث شود و طرق مختلفه        « این وظیفۀ فرد بهائی است که     
کمال دقت مورد مطالعه قرار دهد تا به جلب افکار و حفظ عالئق و تحکیم و تقویت ایمان                    
نفوسی که دخولشان را در ظل امراهللا طالب و الحاقشان را به جامعه اسم اعظم شائق و                           

 ) ترجمه(  ».آرزومند است توفیق یابد

 حضرت بهاءاهللا دارد، و به      فرد بهائی برای حداکثر استفاده از قابلیات ، به عشقی که به            
قوۀ عهد و میثاق، و به نیروی محرکۀ دعا و مناجات، و به الهامات و تعلیماتی که از مطالعه                       
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نصوص مبارکه حاصل می گردد، و باالخره به قوای تقلیب کننده ای که در اثر کوشش در                   
و متوسل  انطباق رفتار با احکام و اصول الهی در روح و وجدانش ایجاد می شود متکی                       

عالوه بر اینها به فرد بهائی که موظف به تبلیغ امراهللا است این استعداد عطا شده که                 . گردد می
تاهللا الحق من یفتح الیوم     « :جاذب تأییداتی باشد که حضرت بهاءاهللا مؤکداً وعده فرموده اند          

نزلن علیه  شفتاه فی ذکر اسم ربه لینزل علیه جنود الوحی عن مشرق اسمی الحکیم العلیم و ی                 
 .»اهل مالء اعلی بصحائف من النور

حضرت ولی امراهللا ضرورت قطعی اقدام و ابتکار فردی بهائیان را مورد تأکید قرار                   
افراد هر  » صمیمانه و مستمر و سخاوتمندانۀ     « داده و توضیح فرموده اند که بدون پشتیبانی          

در راه  » انع و رداعی  م« است و   » اقدام و هر نقشه محفل روحانی ملی محکوم به شکست              
 از  «بعالوه تأییدات حضرت بهاءاهللا   . حصول مقصود نقشه ملکوتی مرکز میثاق ایجاد می شود        

) ترجمه( ».هر فردی که بالمال در قیام به انجام وظیفه خود قصور ورزد سلب خواهد شد                    
ت بنابراین در مرکز و مدار هر پیشرفتی فرد قرار گرفته است که قدرت اجرائی را در دس                      

. دارد و تنها فرد است که می تواند از طریق اقدام و ابتکار شخصی آن را به جریان اندازد                       
دربارۀ احساس عدم لیاقت که بعضی اوقات مانع از قیام و اقدام افراد می شود در یکی از                       

علت عمده ای را که متذکر شدید «توقیعات مبارکه حضرت ولی امراهللا توصیه شده است که 
ابتکار از طرف افراد و احساس حقارت است که مانع می گردد که با مردم                   عدم جرأت و    
زیرا چنین  . دقیقاً همین نقاط ضعف است که یاران باید بر آنها فائق آیند                . مذاکره نمایند 

احساسی نه تنها آنان را از اقدام باز می دارد بلکه فی الواقع موجب می شود که شعلۀ ایمان                      
قط هنگامی که کلیه احبای الهی درک نمایند که هر یک از آنان         ف. در قلوبشان خاموش شود   

قادر است در حد توانایی خود پیام الهی را ابالغ نماید می توانند امیدوار باشند که به هدفی                    
هر فرد بهائی بالقوه    . . . . . که موالی علیم و مهربان برایشان تعیین نموده است نائل گردند              

فی است آنچه را خداوند به او عطا نموده به کار برد و بدین ترتیب                فقط کا . مبلغ امراهللا است  
 )ترجمه( ».ثابت نماید که به رسالت خود وفادار است

اما در مورد مؤسسات امری، بین آنها و دخول افواج مقبلین به امر الهی تأثیر و تأثر                      
نیازمند آن است   تکامل و بلوغ محافل روحانی ملی و محلی در این زمان             . متقابل وجود دارد  

که اعضای آن محافل و نیز نفوسی که آنان را انتخاب می نمایند طرز فکر جدیدی داشته                      
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باشند زیرا جامعۀ بهائی در جریان تاریخی عظیمی قرار گرفته و وارد مرحلۀ بسیار مهمی                      
حضرت بهاء اهللا مؤسساتی را به دنیا عطا فرموده اند که باید در چهار چوب نظمی                 . گردد می

پیشرفت به سوی   . انجام وظیفه نمایند که قادر است نیروهای تمدن جدیدی را به کار اندازد              
آن هدف شکوهمند محتاج توسعۀ عظیم و مداوم جامعۀ بهائی است تا برای بلوغ این                         

توجه به این امر برای نفوسی در سراسر جهان که            . مؤسسات حوزۀ عمل الزم فراهم گردد      
 .ت بهاءاهللا محسوب می دارند اهمیت فوری داردخود را از حامیان امر حضر

برای آنکه موجبات چنین توسعه ای فراهم آید محافل روحانی باید چنان برای اجرای               
مسئوولیت های خود به عنوان مجاری هدایت الهی و طراحان نقشه های تبلیغی و عامالن                    

ردم قیام نمایند که به      توسعه نیروی انسانی، و سازندگان جوامع و شبانان مهربان جماعات م             
برای حصول این منظور باید توانائی اعضای        . سطح و میزانی برتر از وضع کنونی نائل آیند          

مشاوره طبق اصول امری، مشورت کردن با یاران            : خود را از طریق ذیل افزایش بخشند         
ساکن حوزه اختیارات محفل، پرورش روحیه خدمت، همکاری به طیب خاطر با مشاورین                

مخصوصاً پیشرفت برای بلوغ و       . ای و معاونان آنان، و توسعۀ روابط خارجی محفل            قاره  
تکامل مؤسسات امری باید به صورت ازدیاد مراکز امری مشهود گردد که در آنها طرز کار                 
محافل روحانی موجب افزایش استعداد افراد احباء برای خدمت به امر و مورث پرورش                    

ر خالصه میزان و مقیاس بلوغ محفل روحانی فقط در            به طو . وحدت عمل و اقدام می شود      
تشکیل مرتب جلسات و انجام امور جاری نیست، بلکه به افزایش و رشد تعداد اعضای                       
جامعه، مفید و مؤثر بودن روابط متقابل بین محفل و اعضای جامعه، کیفیت حیات اجتماعی                 

ر حال رشد و توسعه      و روحانی جامعه، و نشاط و تحرک عمومی جامعه ای که پیوسته د                 
 .است منوط و معلق است

جامعه هر چه بیشتر توسعه یابد هویت و مشخصات مستقلی احراز می نماید که از                      
این توسعه و پیشرفتی ضروری است که باید        . هویت و مشخصات افراد و مؤسسات جدا است       

قاط بسیاری که   در مورد نقاطی که تعداد کثیری مصدقین جدید داشته اند و نیز در رابطه با ن                
 .انتظار می رود در آنجا افواج مقبلین در ظل امر وارد شوند مورد توجه کامل قرار گیرد

جامعه واحد جامعی از تمدن     . بدیهی است که جامعه بیش از مجموع اعضاء آن است          
است که مرکب است از افراد، خانواده ها و مؤسسات که خود سازنده و مشوق نظامها و                       
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 هائی است که برای مقصدی واحد که عبارت از رفاه مردم در داخل و                    عوامل و سازمان  
جامعه ترکیبی از شرکت کنندگان است که       . خارج جامعه باشد با یکدیگر همکاری می  کنند      

با یکدیگر متفاوتند ولکن در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند و پیوسته می کوشند تا برای                   
چون بهائیان در   . حدت الزم را در میان خود ایجاد نمایند        نیل به پیشرفت و رفاه اجتماعی و       

همه نقاط در مراحل اولیه به وجود آوردن جامعه هستند، باید برای انجام وظیفه ای که در                     
 .پیش داریم کوششی عظیم معمول گردد

همان طور که اخیراً در پیام دیگری متذکر شدیم شکوفائی جامعه مخصوصاً در سطح               
نحوۀ رفتاری که نمایانگر فضایل افراد عضو        : ولی مهم در نحوۀ رفتار دارد      محلی نیاز به تح   

جامعه به صورت گروهی و نحوۀ عمل محفل روحانی در ایجاد وحدت و یگانگی در جامعه                
این تحول در نحوۀ رفتار ایجاب می کند که مابین عناصر تشکیل            . و تحرک و رشد آن باشد     

 و کودکان در فعالیت های روحانی، اجتماعی، تربیتی         دهندۀ جامعه یعنی بزرگساالن، جوانان    
و اداری هماهنگی ایجاد شود و همگی در نقشه های محلی به منظور تبلیغ و توسعه مشارکت                 

الزمۀ این تغییر رفتار عزم و ارادۀ همگانی و احساس هدف و مقصود مشترک برای                   . یابند
الزمۀ این تغییر دعا و مناجات و        . تادامۀ حیات محفل روحانی از طریق انتخابات ساالنه اس         

بنابراین برای حیات روحانی جامعه الزم است که احباء               . تبتل دسته جمعی یاران است       
یا ) اگر وجود داشته باشد   ( جلسات منظمی برای دعا و مناجات در حظیره القدس های محلی          

 .در محل های دیگر، حتی در منازل خود، تشکیل دهند

امکانات توسعه و تحکیم که از دخول افواج مقبلین ناشی               برای تحقق بخشیدن به       
. شود باید احباء در سراسر جهان برای توسعۀ منابع انسانی با عزمی جزم کوشش نمایند                   می

کوشش افراد برای ترتیب دادن کالسهای تزیید معلومات در منازل، دوره های معارف امری               
االخره اقدامات غیر رسمی جامعه     که گهگاه از طرف مؤسسات امری تشکیل می گردد و ب            

. اگر چه مهم است اما برای تربیت و تعلیم جامعه ای که بسرعت رشد می نماید کافی نیست                  
بنابراین بسیار مهم است که به طرح روشهای مخصوص برای تعلیم تعداد زیادی از احباء                    

ی اینکه تا آنجا    دربارۀ اصول معتقدات و تعالیم بهائی و آموزش آنان و مساعدت به آنان برا              
در . که استعداد خدا دادۀ آنها اجازه می دهد به امر خدمت نمایند بطور منظم توجه شود                     

تأسیس مؤسسات دائمی برای تأمین برنامه های آموزشی که به نحو کامل تهیه شده و بطور                   
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 این مؤسسات الزم  . رسمی و طبق برنامه زمانی منظم اجرا می شود بهیچوجه نباید تأخیر شود             
است به محل و تسهیالت مناسب دسترسی داشته باشند اما ضروری نیست که دارای ساختمان 

 .مخصوص به خود باشند

 تشدید همکاری بین مشاورین قاره ای و محافل ملی نیازمند است زیرا                     به این امر 
موفقیت این مؤسسات آموزشی به میزان زیاد منوط به دخالت فعال مشاورین و اعضاء هیأت                

مخصوصاً الزم است که اعضای هیأت معاونت با             . ت در فعالیت های آنان است         معاون
مؤسسات آموزشی و البته با محافل محلی که جوامع آنان از برنامه های این مؤسسات                         

چون این مؤسسات باید مراکز یادگیری        . مند می شوند همکاری نزدیک داشته باشند         بهره
وافق با مسئوولیت های تعلیم و تربیتی         محسوب شوند و چون خصوصیات این مؤسسات م         

اعضای هیأت معاونت است و میدان عملی برای آنها به وجود می آورد، از این پس باید                       
شرکت بسیار نزدیک در فعالیت این مؤسسات بخشی از اقدامات این صاحبان مناصب در امر               

برای توسعه و اجرای     استفاده از استعدادها و توانائیهای تعداد روزافزونی از احباء              . گردد
 .برنامه های این مؤسسات ضروری است

موارد استعمال متعددی در جامعۀ بهائی پیدا کرده الزم است           » مؤسسه«چون اصطالح   
نقطه . چهار سال آینده دوره ای استثنائی در تاریخ امر است         . در این مورد توضیحی داده شود     

آنچه در حال حاضر اجرای آن      . دعطفی است که اهمیت و عظمت یک دوره یا عهد را دار            
از یاران الهی در سراسر جهان تقاضا می شود آن است که خود و منابع مالی و استعدادات و                    
اوقات خویش را برای به وجود آوردن شبکه ای از مؤسسات آموزشی در سطحی که تا به                    

 هدفی بسیار   این مراکز تعلیماتی معارف امری دارای      . حال سابقه نداشته است متعهد نمایند      
عملی هستند یعنی تربیت تعداد کثیری از احباء برای تسهیل و توسعه جریان دخول افواج                    

 .مقبلین در امر الهی به مدد کارآیی و محبت

جمیع همت را در تبلیغ امر الهی         « حضرت بهاءاهللا به بندگانش امر فرموده است که          
یق این مقام اعلی است به آن قیام        هر نفسی که خود ال    « و اضافه فرموده که     » مصروف دارید 

به همان ترتیبی که انسان می تواند         » .نماید و اال ان یاخذ وکیالً لنفسه فی اظهار هذا االمر              
نفسی را به عنوان وکیل خود برای تبلیغ امر تعیین کند و برای مهاجرت یا اسفار تبلیغی                         

عیین نمود تا به عنوان مدرس      مخارج او را تأمین نماید ممکن است نفسی را به عنوان وکیل ت             
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چنین شخصی البته معلم یا مبلغ       . در یکی از مؤسسات آموزش معارف امری تدریس نماید          
برای این منظور ممکن است تبرعات مورد نظر را به صندوق قاره ای یا                 . مبلغین خواهد بود  

 . اص دادصندوقهای محلی، ملی و یا بین المللی تقدیم کرد و آن را برای این منظور اختص

از یاران الهی تقاضا می شود در جمیع مجهودات خود برای تحقق اهداف نقشۀ چهار                 
ساله توجه بیشتری به استفاده از هنرها، نه فقط برای اعالن امراهللا بلکه برای اقدامات مربوط به   

 . توسعه و تحکیم، مبذول دارند

ائره نفوذ امر الهی ایفا     هنرهای ترسیمی و نمایشی و ادبیات نقش عمده ای در اتساع د             
) فولکلور(از این امکانات در سطح هنرهای قومی      . نموده اند و در آینده نیز ایفا خواهند نمود        

. در همه مناطق جهان چه در روستاها و چه در قصبات یا شهرها می توان استفاده کرد                          
ی جلب توجه   حضرت ولی امراهللا بسیار اظهار امیدواری فرموده اند که هنرها واسطه ای برا              

روزی فرا « :در توقیعی که به افتخار یکی از احباء صادر شده می فرمایند      . به تعالیم الهی باشند   
می رسد که امر الهی چون آتشی در خرمن به سرعت توسعه خواهد یافت و آن هنگامی                       
 خواهد بود که روح تعالیم امر بهائی بر روی صحنۀ نمایش یا به طور کلی در هنرها و ادبیات                  

هنر، مخصوصاً در میان توده های مردم، بهتر از استدالل خشک منطقی می تواند   . عرضه شود 
 )ترجمه(».عواطف و احساسات روحانی را بیدار نماید

در حالیکه یاران الهی و مؤسسات امری در جمیع نقاط مساعی خود را مصروف تأمین                
از جبل کرمل ادامه خواهد       نیازمندیهای نقشه می نمایند ساختمان مشروعات عظیمه بر فر            

در خاتمه این نقشه در      . داشت تا همانطور که انتظار می رود تا آخر این قرن خاتمه پذیرد               
رضوان سال دو هزار ساختمان مرکز مطالعه و تحقیق در نصوص و بنای ضمیمه داراالثار                    

 به مرحلۀ نهائی    و بنای مقر دارالتبلیغ بین المللی      . المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت       بین
قسمتی از معبر عمومی که در حال حاضر طبقات فوقانی مقام اعلی را از مقام                 . خواهد رسید 

مزبور جدا می کند از سطح کنونی پائین تر خواهد رفت و بر روی آن پل وسیعی که پوشیده                  
از پنج طبقه   . از باغات خواهد بود طبقۀ فوقانی مقام را به سایر طبقات متصل خواهد ساخت               

چهار طبقه باقیمانده از     . طبقات فوقانی مقام مبارک حضرت رب اعلی تکمیل خواهد شد            
. طبقات فوقانی و دو طبقۀ باقیمانده در پای کوه کرمل به آخرین مراحل تکمیل خواهد رسید               

اقدامات دیگری نیز در مرکز جهانی بهائی معمول خواهد گشت، از جمله تعمیم جهانی                    
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 مستطاب اقدس که در حال حاضر مفروض نیست، آماده کردن               اجرای احکامی از کتاب    
مجموعۀ جدیدی به زبان انگلیسی از منتخبات آثار قلم اعلی، توسعۀ بیشتر وظایف دارالتبلیغ               

 .بین المللی، تأمین ترتیبات الزم برای افزایش عدد زائران و بازدیدکنندگان از مرکز جهانی

مران اجتماعی و اقتصادی و نیز در میدان           جامعۀ جهانی بهائی در زمینه توسعه و ع          
روابط خارجی به گسترش اقدامات خود خواهد پرداخت و به همکاری مستقیم با اقداماتی                 

دفتر توسعه و عمران      . که برای استقرار نظم در دنیا معمول می گردد ادامه خواهد داد                  
 ها تا آنجا که       اجتماعی و اقتصادی با افزایش توانائی خود برای هماهنگ کردن فعالیت               

ممکن باشد موجبات پیشرفت صدها مشروع عمرانی بهائی را در سراسر عالم فراهم خواهد                 
در عرصۀ روابط خارجی مساعی مبذوله متوجه این هدف خواهد بود که در جریاناتی               . آورد

وصول به این هدف مخصوصاً . که منجر به صلح جهانی می گردد امر مبارک مؤثر واقع شود       
مشارکت جامعه بهائی در ترویج حقوق بشر، مقام زن، رفاه جهانی، و تربیت اخالقی              از طریق   

در اجرای این اهداف دفتر جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل خواهد                    . خواهد بود 
کوشید که روابط موجود بین جامعۀ بهائی و سازمان ملل تقویت شود و همچنین دفتر                         

مک خواهد کرد تا از مشارکت جامعۀ بهائی در              اطالعات عمومی به مؤسسات امری ک        
اقدامات مربوط به چهار موضوع فوق الذکر برای اعالن امراهللا به نحوی بیشتر و بهتر استفاده                 

دفاع از حقوق مسلوبۀ یاران ایران و افزایش مساعی برای استخالص امر الهی در آن                 . نمایند
نوع یا محدود شده قسمت اعظم        کشور و کشورهای دیگری که دیانت بهائی در آنها مم             

در جمیع این   . روابط جامعه بهائی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی را تشکیل خواهد داد                 
موارد از احباء و مؤسسات بهائی مصراً خواستاریم که از اهمیت فعالیت های مربوط به روابط                

 .خارجی مطلع باشند و بدانها توجه جدیدی مبذول دارند

روحانی ملی جدید در این رضوان آغاز خجسته ای برای نقشۀ چهار            تأسیس دو محفل    
خوشوقتیم اعالن کنیم که نمایندگان این هیأت در انجمنهای              . ساله محسوب می گردد     

افتتاحی این دو محفل عبارتند از ایادی امراهللا امه البهاء روحیه خانم برای مولداوی و جناب                  
متأسفانه به علت    . للی برای سائوتومه و پرینسیپه      فرد شکنر مشاور عضو دارالتبلیغ بین الم         

شرائط موجود که خارج از اختیار احباء است محافل ملی بوروندی و رواندا در سال جاری                  
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 محفل  174بنابراین تعداد محافل ملیه در عالم، همان         . قادر به تجدید انتخابات نخواهند بود      
 .باقی خواهد ماند

مه نقشۀ چهار ساله است چندین ماه قبل از خاتمه            رضوان سال دو هزار که زمان خات       
در آن زمان عالم بهائی به پیشرفت های خارق العاده و موفقیت های              . قرن بیستم خواهد بود   

خیره کننده ای که صفحات تاریخ امر حضرت بهاءاهللا را در عصر پر حادثه ای که حضرت                   
.  دیدۀ تحسین و تمجید خواهد نگریست      نامیده اند مزین نموده با    » قرن انوار «عبدالبهاء آن را    

از اهم آنها موفقیت عظیم اکمال مشروعات جبل کرمل خواهد بود که همراه با سایر ابنیه                     
فخیمه بر فراز این کوه مقدس به منزلۀ بناهای یادبودی برای پیشرفتی خواهد بود که نظم                      

دام برای ابراز    مهمترین اق . اداری بهائی تا آن موقع در عصر تکوین حاصل کرده است                
قدرشناسی، انشاءاهللا انعقاد اجتماع عمده ای در مرکز جهانی خواهد بود که به مناسبت اختتام               

 .ابنیه قوس و افتتاح عمومی طبقات مقام اعلی ترتیب داده خواهد شد

دوستان عزیز، نقشۀ چهار ساله را در بحبوحۀ اوضاع پر تالطم و دورۀ تحول و تغییر در                 
دو جریان همزمانی که در اثر ظهور حضرت بهاءاهللا آغاز گردیده به              . نیمجهان آغاز می ک   

به فرموده حضرت ولی امراهللا این        . شدت ادامه دارد و پیوسته بر شتابش افزوده می گردد            
 )ترجمه(».قوایی را که سبب دگرگونی وجه ارض خواهد بود به اوج می رساند« جریانات 

جوش « این دو جریان  .  تجزیه کننده است   این دو جریان یکی وحدت بخش و دیگری       
ایجاد می کند و سبب ظهور مراحل تدریجی صلح جهانی می گردد که               » و خروشی جهانی  

در طی مراحل مزبور تأثیرات وحدت بخش آن سبب ظهور و بروز آگاهی وجدانی مردمان                
 .به شهروندی جهانی می شود

و اطمینان و آرامش را در بر       این تحوالت جهانی مĤالً دو حالت متضاد ترس و وحشت           
از یک طرف اغتشاش و بی نظمی در امور بشری همه روزه سبب تولید وحشت و                      . دارد

اضطرابی می شود که حواس ما را مختل می سازد و از طرف دیگر رهبران دولتها مکرراً به                    
 دسته اقداماتی دسته جمعی متوسل می گردند که برای ناظر بهائی نشانۀ تمایل بسوی اقدامات           

مثالً تکرار غیر عادی تجمع سران ممالک را در           . جمعی ملل برای حل مسائل جهانی است       
چهار سال گذشته یعنی از سال مقدس تاکنون مالحظه نمائید، نظیر کنفرانس پنجاهمین                    
سالگرد تأسیس سازمان ملل که در آن سران ممالک و رهبران دول تعهد خود را به صلح                      
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مچنین سرعت عملی که سران دولت ها به طیب خاطر در همکاری              ه. جهانی تأکید نمودند  
برای رفع بحرانهائی که در مناطق مختلف روی داده است نشان داده اند قابل توجه                            

این تمایالت همزمان با افزایش تقاضای مجامع مطلع و ذی نظر برای جلب              . مخصوص است 
 این وقایع که سریعاً و پی در آیا در. توجه به عملی بودن تأسیس نوعی حکومت جهانی است       

پی روی می دهد ید تقدیر الهی در کار نیست؟ براستی منادی این موقعیت عظیم در آثار                      
 خود این وقایع را پیش بینی نفرموده است؟

اگرچه تأسیس صلح اصغر موکول و منوط به هیچ نقشۀ امری یا اقدام احباء نیست و                    
 مقدر است در عصر ذهبی نصیب جامعۀ انسانی اگر چه صلح مزبور عبارت از هدف غائی که     

گردد به شمار نمی رود اما جامعۀ بهائی این مسئوولیت را بر عهده دارد که به حمایت                          
در این هنگام آنچه مورد نیاز است آن است که            . روحانی از گرایشهای صلحجویانه پردازد     

أییدات جمال اقدس   در ایجاد نظام بهائی چنان سعی و کوشش نمائیم که جالب و جاذب ت                
دو اقدام  . ابهی گردد و فضائی روحانی به وجود آورد که سبب تسریع آن گرایشها شود                   

مهمی که در پیش داریم یکی این است که مجاهدتی تبلیغی را آغاز کنیم تا همۀ افراد جامعه 
هر یک شخصاً با شور و شوق و به طور منظم در آن شرکت جویند و در ضمن آن با اجرای                      

اقدام دیگر تکمیل    . امۀ وسیع آموزشی تأمین نیروی انسانی عظیمی را تضمین نماید                برن
مشروعات ساختمانی جبل کرمل است که برای تأمین مصارف آن نباید از هیچگونه                        

این اهداف توأماً هرگاه با عزمی       . فداکاری در اهدأ سخاوتمندانه تبرعات مالی دریغ ورزید        
ای محصوری خواهد شد که موجب تغییر جهت امور            جزم دنبال شود سبب آزاد شدن قو        

 .جامعۀ بشری در سراسر کرۀ ارض می گردد

 و خم است و هر قدر حوادثی که            چراه بسوی صلح هر قدر کوتاه باشد ولکن پرپی           
انتظار می رود جهت آن را تعیین نماید امید بخش باشد باید پس از دورۀ طویلی از طی سیر                    

این دوره همراه با امتحانات و شکست ها و منازعات               . رسدتکاملی خود به مرحلۀ بلوغ        
مردم . خواهد بود تا در ظل تأثیر و نفوذ امر الهی منجر به ظهور و طلوع صلح اعظم گردد                     

جهان در طول این دوره در همه جا قبل از آنکه به مرحله ای برسند که بتوانند حکمت و                        
.  دچار یأس و نگرانی خواهند شد        ارزش تحولی را که در جریان است درک کنند غالباً             

ولکن ما اهل بهاء در اثر ظهور جمال اقدس ابهی بینش جدیدی یافته ایم و آثار قلم اعلی                       
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سبب اطمینان خاطرمان گشته و نقشۀ الهی موجب راهنمائی و تاریخ پر شهامت امر مایۀ                      
مال قهرمانانه و   نه تنها باید از گنجینۀ آثار قلم اعلی بلکه از درخشش اع                . تشویق ما است  

 .فداکاریهائی که حتی امروز در سرزمین زادگاه امر الهی تابان است قوت قلب یابیم

در حدود هفده سال است که برادران و خواهران ستمدیدۀ ما در ایران دالوری و                      
ثبوت و رسوخ در ایمان را چنان به منصۀ ظهور و بروز آورده اند که سبب اعالن امر الهی به                     

این وقایع در زمان .  گردیده و امر بهائی را از مرحلۀ مجهولیت خارج کرده است        نحوی وسیع 
توسل به حق   . ما شاهدی زنده از کیفیت وجود قوای مکنونه در بحرانها و پیروزیها است                 

جوئیم که خواهران و برادران ایرانی ما به زودی از قیودی که بدان گرفتارند رهائی یابند                  می
 اعجازی گردند که فقط جمال اقدس ابهی می تواند به آنان عنایت              و شاهد عزت و جالل و     

تجارب آن یاران عالمت و مثالی است برای همه ما در هر جا که زندگی می کنیم،                   . فرماید
چه همانطور که حضرت عبدالبهاء فرموده اند باالخره مخالفت و خصومت با امر در همه                    

هی اگر چه ممکن است در هر نقطه ای به            ضدیت با امر ال    . قارات جهان پیش خواهد آمد     
 ولکن به برکت الطاف        .صورتی خاص جلوه نماید اما بدون تردید شدید خواهد بود                 

توانبخش حضرت بهاءاهللا و ظهور و بروز استقامت از جانب یاران ایران، خواهیم دانست که                 
الجنود وعده  فی الحقیقه رب    . چگونه حمالت دشمنان را بدون ترس و واهمه مقابله نمائیم           

 .فرموده است که فتح و ظفری محتوم و کامل نصیب یارانش خواهد نمود

در حالیکه جامعه بشری گرفتار ویرانگریهای تمدن بی بند و بار کنونی است، باید                    
قلوب و افکارمان را به وظائفی که بر عهده داریم متوجه نمائیم زیرا در بحبوحۀ این                            

برای اشاعۀ قوه ناجیۀ امر حضرت بهاءاهللا       « ی آید که باید   اضطرابات فرصتهای فراوانی پیش م    
در جمیع اقطار و استظالل مقبلین جدید در ظل شریعه اهللا و دخولشان در صفوف دائم                         

نقشه ای که حال متعهد اجرای آن شده ایم در . غنیمت شمرده شوند  ) ترجمه( »االتساع امراهللا 
.  روی کرۀ ارض به مرحلۀ اجرا در می آید            یکی از ادوار بسیار بحرانی در حیات انسان بر          

هدف این نقشه آماده ساختن جامعه بهائی برای مقابله با تغییراتی است که در دنیای ما روی                   
می دهد و به خاطر آن است که جامعۀ بهائی را در وضعی قرار دهد که هم بتواند در برابر                        

بتواند طرز کار جامعۀ بهائی را      امتحانات و اضطراباتی که در پیش است مقاومت نماید و هم             
طوری جلوه گر سازد که دنیا برای اخذ کمک و نمونۀ عملی در اثر تحول پر تالطمی که در                   
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این است که این نقشه جایگاه خاصی در طرح کلی بهائی و در              . پیش دارد بدان تأسی نماید    
هائی مجسم می کند    افرادی از اهل بها که آینده را چنان که امر ب            . تاریخ دنیا خواهد یافت   

درک می نمایند این برتری را خواهند داشت که آگاهانه در کوشش هائی که هدفش به                     
 .حرکت آوردن و پیش بردن جریانات مزبور است شرکت نمایند

امید است که آن یاران عزیز برای تعهد مسئوولیت های این اوقات بحرانی قیام نمایند،                
بتوانند نام خود را در این برهۀ کوتاه از زمان که پر از             و امید است که هر یک از آن عزیزان          

برای آنکه خاطر شما در اثر وقایع ناگوار        . امکانات و امید برای عالم بشریت است ثبت نماید        
این دورۀ تغییر و تحول متشتّت نگردد نصایح هدایت بخش موالی حنون حضرت ولی امراهللا               

وجودات حقیری هستیم نمی توانیم در چنین مرحلۀ        ما که م  « :را به خاطر آرید که می فرماید      
بحرانی تاریخ طوالنی و پر حوادث نوع بشر واضحاً کامالً درک کنیم، بشر آغشته به خون                   
که از بدبختی خدای خود را فراموش کرده و به حضرت بهاءاهللا اعتنا ننموده چه مراحل                       

بلکه وظیفۀ  . . . . اید طی گردد    متتابعۀ دیگری از عذاب و فنایش تا رستاخیز نجات نهائیش ب           
ما آن است که با وجود مغشوش بودن اوضاع و مظلم بودن مناظر حاضره و محدود بودن                      
وسائلی که در دسترس داریم با کمال مسرت و اطمینان و استمرار زحمت کشیده به هر                       

 و  وسیله که ممکن باشد به سهم خود کمک کنیم تا قوائی که حضرت بهاءاهللا ترتیب داده                  
اداره می فرماید به جریان افتاده نوع انسان را از وادی بدبختی و مذلت به اعلی رفرف قدرت                  

 )ترجمه(».و جالل برساند

 بیت العدل اعظم
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