
 ى صلح جهانوعدۀ
 خطاب باهل عالم مظ بيت العدل اعۀّ بيانيترجمۀ

  مرکز جهانى بهائى
  

 امريکائى_ّر احباى ايرانىو اماز انتشارات لجنۀ
 حدهّ مت اياالتى بهائيانّ محفل روحانى ملءالنشاادار

 ١٩٨٥وى    نيلياويلمت 
  

 ١ص 
 وعدۀ صلح جهانى

 ب باهل عالم بيت العدل اعظم خطاّ بيانيۀترجمۀ
 

 رزوى دل و جان نيک انديشانآرگى که ز صلح ب
 اش عارفان و در بارهو جهان در قرون و اعصار بوده 

 اعران در نسلهاى پى در پى سخن گفته و در کارگاهش
 ّ صلحى که تحققش نويد تمام،خيال نمودارش ساخته اند 

 .ه است نزديک گشت سه در هر دور بوده حال بدستيابى ملل عالمّکتب مقد
 ّاولين بار در تاريخ جهان است که ميتواناين 

 تمام کرۀ زمين را با وجود اختالفات بيشمار مردمش
 پس استقرار صلح جهانى نه. م کرد ّبشکل يک واحد مجس

 تنها امکان دارد بلکه اجتناب ناپذير است و مرحلۀ
 ّى و تکامل عالم است که بقول يکى از متفکرينّديگرى از ترق

 .است مرحلۀ جهانى شدن عالم بشرى بزرگ
 از وقوع وحشت و بالئى عظيمبعد صلح جهانى آيا فقط 

 انۀ بشر بروشهاى ناهنجار قديمىّک مصرّکه مولود تمس
 رت پذير استوق يابد يا آنکه فى الحال صّقحاست بايد ت

 و از طريق اراده و عزمى راسخ که نتيجۀ مذاکره و مشورت
 اختيار يکى از اين دو راه امروزباشد حاصل خواهد شد ؟ 

 اگر بشر در اين موقع. رفته است گدر مقابل اهل عالم قرار 
 ّبحرانى و حساس که مشکالت بيشمار ملل مختلفه بيک مشکل



 ل گشته درّر نوشت جهان مبدسرک يعنى بيم در بارۀ تمش
ّنابودى جنگ و آشوب موفق نشود به مسئولي  ت وجدانىّ

 هاى مثبت و ا خوشبختانه نشانهّام. خويش عمل نکرده است 
 :اميد بخشى در افق عالم پيداست

  
 ٢ص 

 از جمله قدمهاى محکم و بلندى است که بشر بسوى
 به تأسيس جامعۀ ملل در اوائل يک نظم جهانى برداشته و

 به تشکيل سازمان ملل رداخته که حال منجرپاين قرن 
 .ّمتحد با اساسى و سيعتر گشته است 

 ّت اکثريت ملل جهان بعد از جنگ دومّقيّموفاز جمله 
 ّجهانى به کسب استقالل کشور هاى خويش است که مبين

 تکاملى اقوام در تأسيس اوطان و انجام و اتمام سير
 .و منافع مشترک است رکت اين ملل نوخاسته با کشور هاى کهنسال در امورش

ّ فراوان همکارى در فعاليتهاىدديازاز جمله ا ّ 
 ط مردمىّحقوقى ، اقتصادى و فرهنگى توس،بيتى تر، علمى

  .جدا از هم بوده اند است که تا بحال دشمن يکديگر و
 افزايش بى سابقۀ تعداد سازمانهاى از جمله 

 ّبين المللى خيريه و انسان دوست در چند دهۀ اخير و
 .جنگ و ستيز است  توسعۀ نهضت هاى زنان و جوانان بمنظور خاتمه دادن به

 ّطبيعى دسته هاى وسيع و منظمى از  ّنمورشد و جمله  از 
 مردم عادى جهان است که خواهان ايجاد تفاهم بين خود از

 .ّراه ايجاد روابط و اتصاالت متقابله اند 
 ى که در اين قرن بسيار مبارکّفن يشرفتهاى علمى وپ

 يات عظيمه در تکاملّ ترقيشآهنگ و طليعۀپحاصل گشته 
  مشکالتّن آن است که حال بشر براى حلّمبياجتماعى جهان و 

 يشرفتپ  .معمول خويش وسائل و ابزار الزم را در دست دارد
 علوم فى الحقيقه وسائل و وسائطى را تدارک ديده که بمدد

 را بخوبى ّيده و معضل جهان متحدچيپها ميتوان يک حيات نآ
 .اداره کرد با وجود اين هنوز موانع بسيارى بر سر راه است



  
 ٣ص 

ّشک و ترديد ها، کج فهمى ها ، تعصبات    ها وّ سوء ظن،ّ
 خود خواهى هاى کوته نظرانه بر روابط ميان کشور ها و بر

 .مردم جهان مستولى گشته است 
  روحانى وما امناى امر بهائى بنا بوظيفۀ

 وجدانى خويش بر آنيم که فرصت را مغتنم شماريم و انظار
 س آئينّحضرت بهاء ا مؤساهل عالم را به کالم نافذ 

 ّکصد سال پيش اول بار به فرمانروايانيبهائى که بيش از 
 :ميفرمايد . ه سازيم ّجهان ابالغ فرمود متوج

 ارياح يأس از جميع جهات در عبور و مرور است"
 و انقالبات و اختالفات عالم يومًا فيومًا در
 تزايد آثار هرج و مرج مشاهده ميشود چه که

 ".آيد  نمى که حال موجود است به نظر موافقاسبابى 
  عمومى بشرى اين قضاوت وبّاتفاقات عالم و تجار

 پيش گوئى را تأييد نموده است ، معايب و نواقص نظم کنونى
 جهان بخوبى واضح و نمايان است زيرا کشورهاى جهان که

 ل شده اند از نابود کردن شبح جنگّکشّبصورت ملل متحد مت
 ه انهدام نظم اقتصادىّ تهديدى که متوجعاجز و از منع

 جهان و شيوع هرج و مرج و ترور گرديده ناتوانند و قادر
 نيستند مصائب و باليائى را که اين مشکالت و صدمات ديگر

 ّحتى. ه مليونها نفر از بشر نموده از ميان بردارند ّمتوج
 پود نظامهاى و يات و مخاصمات چنان تارّاينگونه تعد
 اقتصادى و دينى ما را فرا گرفته که بسيارى رااجتماعى و 

 بر آن داشته که زور گوئى و تجاوز را در خميرۀ طبيعت
 .شمارند  حيل و غير ممکنتبشرى سرشته دانند و از ميان بردنش را مس

  
 ٤ص 
 ى استّادى نتيجه اش تضادق به چنين نظر و اعتءّاتکا

 ى مردم تمامشرى را دچار فلج ميسازد زيرا از طرفبکه امور 



 صلح و سالمند بلکهبه نها حاضر تکشور ها اعالن ميکنند که نه 
 آرزومندند که صبح صلح و آشتى بدمد و ترس و هراس

 ب ساخته نابودّى روزانه شان را معذگوحشتناکى که زند
  مهر قبول بر اين نظر مى نهندغدري از طرف ديگر بى. شود 

 ى است از بناىّعداتًا خود پرست و متذکه چون نوع انسان 
 ى و صلح آميز وّک نظام اجتماعى که در عين حال مترقي

 ک و هم آهنگ باشد عاجز و نا توان است نظامى که همّمتحر
ّابتکار و خالقيت افراد انسانى را آزاد گذارد و هم مبتنى ّ 

 .بر تعاون و تعاضد و تفاهم متقابله باشد 
 ارزيابىهر چه نياز ما بصلح جهانى بيشتر شود لزوم 

 مانع حصول صلح است بيشتر ميگرددکه ّ تضاد مذکور بارۀدر
 راتى که معمو معيار وضع نا مساعدّ تصوو بايد دربارۀ

 تاريخ بشر است تحقيقى بيشتر شود و اگر منصفانه تحقيق
 ن فطرتّها مبينن وضع نه تآشود معلوم ميگردد که 

 وح بشرى انسان نيست بلکه نمايش نا درستى از رۀّاصلي
 قبول اين نکته مردم را بر آن. و حقيقت انسانى است 

 ميدارد که قواى سازندۀ اجتماعى را بحرکت آورند و
 چون آن قوا موافق با فطرت بشرى است باعث هم آهنگى

 .و همکارى ميگردد نه جنگ و ستيز 
 اختيار چنين نظرى مستلزم آن نيست که آنچه را که

 نکر شويم بلکه سبب ميشوددر گذشته بر سر بشر آمده م
 آئين بهائى.  آن وقايع را درک نمائيم زکه علل برو

 آشوب کنونى جهان و مصائب حاصله در حيات انسان را بمنزلۀ
  يک جريان حياتى و زندۀّعى از مراحل رشد و نموي طبيک مرحلۀ

 ّبشرى ميشمارد که مآ و حتمًا به وحدت نوع انسان در ظل
  

 ٥ص 
 مين نداردزکرۀ  تماعى که حدود و مرزى جز مرزيک نظم اج

 عالم بشرى بمنزلۀ يک واحد ممتاز و زنده. منجر خواهد شد 
 ل شيرخوارگى و کودکىحمراحل تکامل چندى را مشابه مرا



 ل پر شورحيک فرد طى کرده و در اين زمان بآخرين مرا
 غمۀ ورود به مرحلۀ بلوّ نو جوانى رسيده که خود مقدّو شر
 ّعان کنيم که تعصب و جنگذاگر صادقانه ا. عود است مو

 مار همه مظاهر مراحل کودکى و نا بالغى بشر درثو است
 مسير گستردۀ تاريخى اش بوده و اگر قبول کنيم که اين

 اچار بدان مبتالستنسر کشى و طغيان که امروز نوع بشر 
  بلوغ اوست آنوقتعالمت وصول هيئت اجتماع بمرحلۀ

  براى يأس و حرمان باقى نميماند زيرا ديگرجائى ديگر
 همۀ آنها از لوازم ضرورى و از عزم جزم بشر در بناى
 .يک عالم مقرون به صلح و آرامش بشمار مى آيد 

 ول و قواىصاينکه آيا چنين امر خطيرى ممکن الح
  چنان بنائى موجود است و اينکه آيا ميتوانسازندۀ

  مطالبى،ّنى را متحد سازد انسابنيانهائى نهاد که جامعۀ
 .بپردازيد  است که از شما تقاضا داريم تا در باره اش بتجربه و تحقيق
 هر قدر سالهاى آينده محتم مشحون از عذاب و مصيبت

  افق کنونى عالم تيره و تار ديده شود ،رباشد و هر قد
 جامعۀ بهائى معتقد است که نوع بشر بر مقابله با چنين

  . استّحاصله اش مطمئن ى تواناست و از نتائج مطلوبۀگالب بزرامتحان و انق
  ما اين انقالبات مدهشه اى که عالم انسانىبعقيدۀ

 ن بشرىّبسرعت با آن رو برو ميشود سبب نابودى تمد
 نميگردد بلکه باعث بروز قواى مکنونه در حقيقت انسان

  .ان ميسازد ظاهر و عي " مقام و رتبه و شأن هر انسانى را" و ميشود
  

      ٦ص 
 مواهبى که نوع انسان را از ساير مظاهر وجود

 ممتاز ميکند در لطيفه اى مکنون است که از آن به روح
 .ّانسانى که عقل نيز از خواص ذاتى آنست تعبير ميشود
 اين مواهب سبب شده که انسان را قادر بر ساختن بنيان

 ّتقيّاما موف . ّن سازد و از لحاظ مادى مرفه اش نمايدّتمد
 بب ارضاء روح انسانى نگشته است زيراسدر اين امور هرگز 



  مايل و بهرروح انسانى لطيفه اى است که بعالم برت
 جهان غيب راغب است پروازش بسوى حقيقت مطلقه و ذات
 َاليدرک يا جوهر الجواهرى است که نامش خدا است و اديان

 طعۀ روحانىکه پى در پى در هر زمان بواسطۀ شموس سا
 ۀّظاهر شده و مهمترين رابطه بين بشر و آن حقيقت غيبي

 مطلقه بوده اند همه سبب شده اند که استعداد و قواى بشرى
 ّبيدار و مصفا گردد و توفيقات روحانى انسان با

 لهذا هيچ کوشش معتبرى. يات اجتماعيش همعنان شود ّترق
  نميتوانددر راه اصالح امور انسانى و تأسيس صلح جهانى

 سعى بشر در فهم حقيقت دين و. افل ماند غاز امر دين 
 خّيک مور.عمل بفرائض دينى در صفحات تاريخ ثبت است 

 ه اى تعبير نموده که در طبيعت بشرىّبزرگ دين را به قو
 هر چند نميتوان منکر شد که سوء استفاده. سرشته شده است 

 شوبها دره در بروز بسيارى از فتنه ها و آّاز اين قو
 جامعه و ظهور جنگ و جدال بين افراد سهمى بسزا داشته
 است ولى در عين حال هيچ ناظر منصفى قادر بر انکار

 باشدى ّى دين بر آثار اساسى مدنيت انسانى نمّتأثير کل
 م دين براى نظم جامعه و تأثيراتى که دينوبعالوه لز

 .است  رسيده به ثبوترًاّات بشرى داشته مکرّبر قوانين و اخالقي
  

 ٧ص 
 :اجتماعى ميفرمايد   حضرت بهاء ا در وصف دين در مقام يک نيروى

 ".من فى االمکان است  دين سبب بزرگ از براى نظم جهان و اطمينان"
 : فساد و زوال دين چنين ميفرمايد و در بارۀ

 اگر سراج دين مستور ماند هرج و مرج راه يابد"
 ".نور باز مانند  ب امن و اطمينان ازّو نير عدل و انصاف و آفتا

  نتائج حاصله از چنين وضعى حاکى استو آثار بهائى در بارۀ
  اگر عالم از پرتو دين محروم گردد ، انحراف طبيعت بشرى"که 
 ّى اخالق و فساد و انحالل مؤسسات انسانى بشديد ترينّو تدن

 ّو بدترين وجه صورت پذيرد ، طبيعت بشرى بذلت گرايد



 مينان سلب گردد ، نظم و ضبط قانون از ميان بر خيزداط
 ّ حيا دريده شود و حسو نداى وجدان مسکوت ماند و پردۀ

 ّمسئوليت و هم بستگى و وفا و رعايت يکديگر خاموش گردد و
 ".نعمت آرامش و شادمانى و اميد بتدريج فراموش شود 
ّپس اگر بشريت به تضاد فلج کننده اى دچار گشته بايد ّ 

 خود بنگرد و غفلت خويش را بياد آورد و به نداهاى گمراهب
 ّآن دل بسته بينديشد و متوجه شود که چگونه بنامه ب که کننده اى

 .است ى بوجود آمدهتگدين اينهمه سوء تفاهم و سرگردانى و آشف
 کسانيکه چشم بسته و خود خواهانه اصرار بمعتقدات مخصوص

  نقيض از کالم پيغمبران خدا وّو محدود خود و تفاسيرى غلط و ضد
 ت سنگينىّروان و مريدان خويش تحميل نموده اند مسئولييبه پ

 در ايجاد اين سر گردانى و آشفتگى دارند على الخصوص که اين
 ى بر اثر موانع و سدهاى مصنوعى که ميان عقل و ايمانتگآشف

  تر و شديد تر ميگردديظو علم و دين برپا گشته غل
  

 ٨ص 
 ن اديان بزرگيسّر انصاف در کالم مؤسچون با نظ

 تحقيق شود و محيط اجتماعى زمانى که آن بزرگواران
 برسالت خويش پرداخته اند در نظر آيد معلوم ميگردد که

ّاين مشاجرات و تعصباتى که سبب تدنى جامعه هاى دينى ّ 
  .دين مردود است ّتيجه تدنى تمام شئون انسانى گشته در پيشگاهّو بالن

 که نظر مذکور را تأييد ميکند آنکه در تمام اديانشاهدى 
 ه آنچه بخود نمى پسندىکر آمده ّبزرگ جهان اين پند مکر

 ّبديگرى مپسند و اين تعليم از دو طريق مؤيد آن نظر
 ش مفاهيم اخالقى و آشتى بخاست يکى آنکه جوهر و چکيدۀ

 تمام اديان است در هر زمان و مکان که ظاهر شده باشند
 وحدت اديان را که ر آنکه نفس اين تکرار جنبۀو ديگ

 حقيقت ذاتى آنهاست به ثبوت ميرساند حقيقتى که مع االسف
 از ّبشر با تعابير نارسا و نادرستى در تفسير تاريخ بکلى

 .افل مانده است غدرک آن 



ّاگر نوع بشر مربيان روحانى عصر طفوليت خويش را با ّ 
 فطرت حقيقى آنانريست و در گانى واقع بين مينگديد

  و تحقيق ميکرد يقينًاروغن عالم ّدبعنوان وسائط بناى تم
 از نتائج و ثمرات ظهور پى در پى آنان بهره اى صد چندان

 .افسوس که چنين نشد . رفت گمي
ّاء حميت مفرطه از جانب متعصبان مذهبى راياح ّ 

 که حال در بسيارى از نقاط جهان بوجود آمده نبايد
 ى و تجاوزّنف و تعدعنفس زيرا  موت شمرد چيزى جز سکرات

 ى و افالسگ ورشکستکه همراه اينگونه نهضت ها است خود نشانۀ
 ّترين خواص اينبواقعًا از غم انگيز ترين و عجي. آنهاست 

 ّتعصبات مذهبى آنست که هم ارزش کماالت معنوى را که اسباب
 ّتقيّايمال ميکند و هم موفپحصول وحدت عالم انسانى است 

  
 ٩ص 

 اخالقى و معنوى را که نصيب هر يک از آن اديان گشته
 .بى اعتبار ميسازد و وار خ

 ه اى حياتى در تاريخّدين قطع نظر از اينکه قو
  مذهبىنۀارّاء تعصبات جائيبشرى بوده و قطع نظر از اح

 ۀ روزافزون مردم جهان امرىّ در نظر عد،امّدر اين اي
 شکالت دنياى جديد بسيار مّو و باطل و در قبال حلغل
 اتّلهذا مردم يا در پى کسب لذ. رسا بشمار آمده است نا

  بشرّو ارضاء شهوات مادى رفته اند و يا مرامهاى ساختۀ
 را جانشين دين ساخته اند و آنها را سبب نجات جامعه

 ا افسوس تقريبًاّام.  و فساد دانسته اند ّاز يوغ کمر شکن شر
 آنکه مفهوم وحدت عالم انسانى را اين مرامها بجاى همۀ

 در بر گيرد و به ترويج توافق و آشتى در ميان مردم
ُد ، از طرفى از حکومت هاى ملى بتى ساختهزمختلف پردا ّ 

 ّو ساير مردم جهان را منقاد و مطيع يک ملت يا يک نژاد
  افکار رايا يک طبقه قرار داده و مباحثه و مبادلۀ

 مليونها مردم گرسنه را بيرحمانه دانسته و فّممنوع و متوق



  بازار هاى جهانرها کرده تا قربانى معامالت خود سرانۀ
 ت نوع بشر گشته استّديد مصائب اکثريشگردند که خود باعث ت

 ه قليلى از آدميان درّو از طرف ديگر اجازه داده است که عد
 ّثروت و رفاهى غوطه ور شوند که آباء و اجداد شان حتى خوابش

 .م نمى ديده اند را ه
  مرامهائى که اصحاب عقلت انگيز است کار نامۀّچه رق

  .و دانش اين جهان بجانشينى دين ساخته و پرداخته اند
  ارزش آن مرامها را بايدقضاوت قاطع و ثابت تاريخ در بارۀ

 در يأس و حرمان انبوه مردمانى جستجو نمود که در محراب آن
 ّمرامها که دهها سال توسطاين . مرامها نماز ميگزارند 
  انسانى مقام و منصبى يافته در جامعۀّنفوسى که از اين ممر
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  و حصر و روز افزون به اجراى آنهاّا قدرتى بى حدبو 
 پرداخته اند چه ثمر داشته و جز مفاسد و امراض
 يان اخير قرنلاقتصادى و اجتماعى مهلکى که در اين سا

 مبتال ساخته چه نتيجه اى ببارۀ جهان را شبيستم هر گو
 آورده است ؟ تمام اين مصائب ظاهرى يک ضرر و آسيب

 معنوى داشته که انعکاسش در القيدى و بى مباالتى
  اميد در قلوبمتداول کنونى و نيز در خاموش شدن شرارۀ

 .ديده ميشود   جهان بخوبىو بال کشيدۀمحروم مليونها نفر از مردم 
 جين مرامهاىّده تا بحساب مروديگر وقت آن فرا رسي

 ه منسوب به کاپيتاليسمچ چه در شرق و چه در غرب ،ّمادى
 هانيانجعى رهبرى اخالقى ّ که مد،يسمنو چه به کمو

 بوده اند رسيدگى کرد و پرسيد که آيا جهان جديدى که
 اين مرامها وعده داده بودند در کجاست ؟ آيا صلح

 د را وقف آنجهانى که دعوى تحصيلش را داشته و خو
  پيروزى هاىميشمرده اند چه شد ؟ آيا وصول به مرحلۀ

 اد و فالن کشورژ فالن نقّفرهنگى که ميگفتند بر اثر تفو
 و فالن طبقه از طبقات بشر حاصل ميشود بکجا انجاميد ؟



ّچرا اکثريت مطلق جمعي  يشپت جهان در اين زمان بيش از ّ
 روتهاىثه  آنکلدر گرسنگى و بدبختى غوطه ورند و حا

ّا محدودى که حتى فرعون ها و قيصرها و يا حتىن ّ 
 ديدند اينک امپراطوريهاى قرن نوزدهم خوابش را هم نمى
 در دست حاکمان امور بشرى انبار شده است ؟

 ويند نوع انسان ذاتًاگ اين خطا را که ميبارى ريشۀ
 و قطعًا خود خواه و متجاوز است بايد در اين نکته دانست

 ّت پرستى که موجد و مولد و در عين حالّيّ دوستى و مادکه دنيا
 صفت مشترک جميع آن مرامها است مورد تمجيد و تقدير واقع
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  بناى يک جهانشده و همين جاست که بايد زمينۀ
 .ساخت   فرزندان ما باشد پاک و هموارجديد را که شايستۀ

 ّاينکه مقاصد و اهداف مادى نتوانسته است حاجات
 شر را روا نمايد امريست که به تجربه رسيده و تفسب

 اين تجربه بايد ما را بر انگيزد تا براى يافتن راه
 هاى ديگر تازه اى مبذولش  مشکالت مهلک جهان کوشّحل

  بشرى را فرااپذيرى که جامعۀنّشرائط تحمل . داريم 
 گرفته همه از شکستى مشترک حکايت ميکند و اين وضع

  هاى متخاصم بشر را که در مقابل همبجاى آنکه گروه
 سنگر گرفته اند تشويق به آرامش و دوستى کند تهييج

 ّىپس اين مرض را عالجى کل.و تشويق به خصومت ميگرداند 
 ّ اول مربوطو فورى بايد يافت و درمان اين درد در رتبۀ

 بايد ديد که آيا بشر در غفلت. به طرز فکر جهانيان است 
 به مفاهيم کهنهو همچنان مداومت ميورزد و سرگردانى خويش 

 ک ميجويد ياّو مندرس و خيالبافى هاى غير منطقى تمس
 آنکه رهبران بشر پيرو هر مرام و آئينى که باشند

 ّحاضرند قدم همت به پيش نهند و با عزمى راسخ و مشورت
  معقول مشکالت پردازند ؟ّحدًا به حلّيکديگر مت

 خير خواهان نوع انسانچه نيکوست که خير انديشان و 



 : پند گوش فرا دهند نباي
 سات دير پاىّاگر مرامهاى مطلوب نياکان و مؤس" 

 ات اجتماعى و قواعد دينىّان و اگر بعضى از فرضييپيشين
 از ترويج منافع عمومى عالم انسانى عاجزند و حوائج بشر را

 آورند چه بهتر که به تکامل ميرود ديگر بر نمى که دائمًا رو
 ها را بطاق نسيان اندازيم و به خاموشکدۀ عقائد و تعاليمآن

 ّرى که تابع قوانين مسلمّدر جهان متغي. منسوخه در افکنيم 
 کون و فساد است چرا آن مرامها را بايد از خرابى و زوال
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 يرد معاف وگسات انسانى را فرا ميّکه ناگزير جميع مؤس
 وقى و عقائدمستثنى دانست ؟ و انگهى معيارهاى حق

  آمدهدو قواعد سياسى و اقتصادى فقط براى آن بوجو
 که منافع عموم بشر را محفوظ دارد نه آنکه بخاطر

 ."دحفظ اصالت يک قانون يا يک عقيده بشر قربانى شو
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 ى و غير قانونىّاز هاى سمگحهاى اتمى و منع التحريم س

 .علل جنگ را در جهان خشک نميکند ساختن جنگهاى ميکربى ريشۀ
  استقرار صلحّو هر چند اين اقدامات عاملى از عوامل مهم

 محسوب است باز بخودى خود سطحى تر از آنست که بتواند
 نفوذى عميق و پايدار داشته باشد و ملل عالم آنقدر زيرک
 و صاحب ابتکارند که اسباب و وسائلى بشکل ديگر تدارک

  مواد خام و پول و اقتصاد و صنعتنمايند و بمدد غذا و
 و مرام و تروريسم بنيان يکديگر را بر اندازند و سيادت

 .پايان ناپذير خويش را بر ديگران تحميل نمايند 
 اختالل عظيم کنونى را که در امور بشرى روى داده

 ّنميتوان از طريق رفع اختالفات و منازعات معين و مخصوص
 ّ صحيح و موثقکه يک شالودۀبين ممالک از ميان برداشت بل
 . کار گردد بين المللى بايد يافت تا چارۀ



 هر مشکالت عالموّشکى نيست که رهبران کشور ها از ج
 باخبرند و آن را پيوسته در مسائل روز افزونى که با آن

 ّبينند و بقدرى پيشنهاد و راه حل مواجه هستند منعکس مى
 سازمانهاى وابستهمشاکل از نفوس هوشيار و اهل تحقيق و 

 هم انباشته گشته که روىو ّبه ملل متحد پى در پى عرضه شده 
  ضرورت مقابلهّديگر کسى نميتواند ادعا کند که از مسئلۀ
 ا مشکلّ ام.با حوائج شديد زمانه غافل و بى خبر است

  ما فلج و عجزى حاصل شدهاينجاست که در عزم و ارادۀ
 ّشأت و ثبات بحله نمود و با جرّکه بايد بآن توج

  اين عجز و ناتوانى چنانکه گفته شدريشۀ. پرداخت 
 ات جنگجو و ستيزهّلذر اين پندار نهفته است که بشر باد
 است و لذا حاضر نيست براى حفظ مصالح نظم جهانى خو

 خواهد براى ّاز منافع خصوصى ملى دست بردارد و نمى
  داردتأسيس يک حکومت جهانى با همۀ مزاياى عظيمى که
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 ّ علت ديگر آنست که جمهور خاليق که.با جرأت دست بکار شود
 اظهار اينه توانند ب اکثرًا بى خبر و تحت انقيادند نمى

 آرزو پردازند که طالب نظم جديدى هستند که در سايه اش
 .با ساير مردم جهان در صلح و آرامش و رفاه بسر برند

  بعد از جنگقدمهائى که من باب آزمايش مخصوصًا  
 جهانى دوم بسوى تأسيس نظم عالم برداشته شده بسيار

 تمايل روز افزونى که جرگه هائى از ملل. اميد بخش است 
 مختلفه در ايجاد روابط ميان خود بر اساس همکارى در

 ن اينّ ظهور در آورده اند مبيّرک بمنصۀتحفظ منافع مش
 برنکته است که بالمآل تمام ملل عالم قادرند که 

  کشور هاىّحاديۀّات. ّعلت فلج و ناتوانى مذکور فائق آيند 
 ،ئيبرا جامعه و بازار مشترک کشور هاى کا،جنوب شرقى آسيا 

 ،ى تعاونى اقتصادىا شور،بازار مشترک آمريکاى مرکزى
  کشور هاى عربى ، سازمان اقتصادى اروپا ، جامعۀجامعۀ



 ،شوراى جنوبت افريقا ، سازمان کشور هاى آمريکائى دوح
 ها و نظائرش با مساعى و مجهوداتنپاسيفيک اين سازما

 .ميسازند  مشترک خود راه را براى استقرار نظم جهانى هموار
 از عالئم اميد بخش ديگر آنکه انظار مردم روز بروز

 بيشتر به مشکالتى که ريشه هاى عميقتر دارد معطوف
 نقائصشّردد چنانکه سازمان ملل متحد با وجود تمام گمي

 ّبيش از چهل بيانيه و ميثاق بين المللى على رغم
 ّبسيارى از ممالک به تصويب رسانيده و مردم عادى را

  بين المللى حقوقّاعالميۀ. جان تازه اى بخشيده است 
 ميثاق منع کشتار دسته جمعى و مجازات آن و ساير. ،بشر 

 اقداماتى که براى رفع تبعيضات نژادى و جنسى و مذهبى
 ،بذول گشته ، رعايت حقوق کودک ، منع استعمال شکنجهم

 قلع و قمع گرسنگى و سوء تغذيه و استفاده از پيشرفتهاى علمى
 تمام اين اقدامات اگر.ى در راه صلح و بسود مردم ّفن و
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 جرى گردد و توسعه پذيرد سببُاز روى شهامت و شجاعت م
 ه کابوس جنگ آن روز فرا رسد کخواهد شد که بزودى طليعۀ

 الزم. ديگر نتواند بر روابط بين المللى سايه افکند 
 ّت موضوع هائى که در اين بيانيه ها وّيّنيست که از اهم

 ّميثاق هاى بين المللى مندرج است ذکرى کنيم اما بعضى
 از آن مطالب چون مستقيمًا مربوط به استقرار صلح جهانى

 . توضيحى بيشتر است ّميگردد مستحق
 ى که يکى از مهلکترين وتله آنکه نژاد پرساز جم

  محکمى در راه صلحّريشه دارترين مفاسد و شرور است سد
 ذاردگت و اصالت انسان را زير پا ميّبشمار ميآيد و حيثي

 نژاد. هش دانست ّو بهيچ بهانه و عنوانى نميتوان موج
 قّش را معوندهاى بيکران قربانيااپرستى ظهور استعد

 ّو مروجينش را بفساد و تبهکارى ميکشاندو عاطل ميسازد 
ّو ترقيات بشرى را متوقف ميدارد   اگر بخواهيم بر اين. ّ



 مشکل فائق آئيم بايد سعى کنيم تا تمام کشور ها اصل
 وحدت عالم انسانى را که مستظهر به اقدامات مناسب

 .حقوقى و تدابير اجرائى است قبول کنند 
 ان فقير و غنىديگر آنکه اختالف فاحش و مفرط مي

  مصائب بسيار شده که جهان را از حال توازنسر چشمۀ
  بسيار کم اند.اه جنگ ميکشاندگخارج ميکند و عم به پرت

 ّراه حل .ست باين مشکل پرداخته باشند ردجامعه هائى که 
 اين مشکل را بايد در ترکيبى از مجموعه اى از اقدامات

 و بآن با ديدۀروحانى و اخالقى و عملى جستجو نمود 
 ّتازه اى که مستلزم مشورت با متخصصين در ميدانهاى

 مشورتى که خالى از شائبۀ. ع باشد نگريست ّونوسيع و مت
 مجادالت مرامى و اقتصادى باشد و در آن مردمى را که
 ّقرار ها و تصميمهاى متخذه در زندگيشان تأثير مستقيم

 اين امر نه تنها وابسته به لزوم.ذى مدخل سازد  دارد
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 تعديل معيشت و از ميان بردن فقر و ثروت مفرط است بلکه

 ّه اى مربوط است که ادراکش سبب اتخاذّبا حقائق روحاني
 يک روش و رفتار جديد بين المللى ميگردد که خود سهمى

 . آن مسئله دارد ّعظيم در حل
  اصولک بهّديگر آنکه مبالغه و افراط در تمس

  وطن پرستى سالم و مشروعّت که امرى جدا از حسّيّمل
 و وفادارى وسيعترص است بايد جاى خود را به اخال

 :چنين ميفرمايد   حضرت بهاء ا.ت عالم انسانى تفويض نمايدّيعنى محب
  ".اهل آن عالم يک وطن محسوب است و من على االرض"

  برست کهاين مفهوم که عالم وطن ما است نتيجه اى ا
 ى غير قابل انکارگيات علمى و بر اثر وابستّاثر ترق

 کشور ها بيکديگر حاصل شده و جهان حکم يک وطن يافته
 در عين حال بديهى است که جهان دوستى ممانعتى. است 

  جهانىبا وطن پرستى ندارد بلکه امروز در جامعۀ



 مصلحت هر جزء هنگامى به بهترين وجه تأمين ميشود که
 تهاىّاليّعفاز اين جهت .  منظور و ترويج گردد ّ کلمنافع

 بين المللى کنونى در ميدانهاى مختلف که سبب ايجاد
 .افزايش يابد  ى در ميان اهل عالم ميگردد بايدگّمحبت متقابل و هم بست

 ديگر آنکه اختالفات دينى در سراسر تاريخ باعث
 تّحدوث نزاعها و جنگهاى بى ثمر و مانع ترقى و پيشرف

 گشته و روز بروز نزد مردم ديندار و بى دين هر دو
  پيروان اديان.مبغوض تر و منفور تر جلوه ميکند

ّبايد با مسائل اساسيه اى که علت اين منازعات گشته ّ 
 برو گردند و جوابى صريح براى آن بيابند و ببينند رو

 که اين اختالفات را هم از لحاظ عملى و هم نظرى از
 ّامر مهمى که مقابل.  مرتفع ساخت چه راهى ميتوان
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 رهبران مذهبى قرار گرفته اين است که با قلبى سرشار
 سف بار بشرااز جوهر شفقت و حقيقت جوئى نظرى بحال 

 وانند درتاندازند و از خود بپرسند که آيا نمى 
 يشگاه خالق متعال خاضعانه اختالفات فلسفى و مشاجراتپ

  و حلم و مدارا بکنار افکنند صدردينى خود را با سعۀ
 و قادر گردند که با يکديگر براى حسن تفاهم بيشتر بين

 ّابناء بشر و ايجاد صلح و سالم همت و همکارى نمايند ؟
 ديگر آنکه آزادى زنان و وصول به تساوى ميان زن

ّو مرد هر چند اهمي  تش چنانکه بايد هنوز آشکار نباشدّ
 .جهانى محسوب است  صلحيکى از مهمترين وسائل حصول 

 انکار تساوى بين زن و مرد نتيجه اش روا داشتن ظلم و
 ت جهان است و چنان عادت و رفتارّستم به نيمى از جمعي

 نا هنجارى را در مردان بوجود ميآورد که اثرات
  بهبه حيات سياسى و مآو  کار ّنا مطلوبش از خانه به محل

  مساوات ميانانکار.روابط بين المللى کشيده ميشود 
 ز اخالقى و عملى يا طبيعى ندارد وّوزن و مرد هيچ مج



 فقط زمانى که زنان در جميع مساعى بشرى سهمى کامل و
  مساعدىّمتساوى داشته باشند از لحاظ اخالقى و روانى جو

 .خلق خواهد شد که در آن صبح صلح جهانى پديدار گردد 
 ديگر آنکه تعليم و تربيت عمومى که هم اکنون

 د را از تمام اديان و کشور هاّهعسپاهى از مردم مت
 برانگيخته و بر خدمت خويش گماشته ، بايد مورد عنايت

 ّت جهان قرار گيرد زيرا بالترديد جهل علتاو حمايت حکوم
 .بات استّاصلى سقوط و عقب ماندگى مردم و پايدارى تعص

 ّهيچ کشورى موفق نميشود مگر آنکه تمام مردمش از تعليم
 فقدان منابعى که قدرت کشور ها را.  تربيت نصيب يابند و

 در سبيل تعليم و تربيت عمومى محدود ميکند بايد اصحاب
  

 ١٨ص 
ّقدرت را بر آن دارد که اولويت و ارجحي  ت را به تعليمّ

  مادرانزنان و دختران اختصاص دهند زيرا بواسطۀ
 درس خوانده و تعليم يافته است که ثمرات علم و

  بشرى را سريعًا و قاطعًا ميتوان در تمام جامعۀدانش
  ديگرى که در اين مورد بايد درّ مهمنکتۀ. انتشار داد 

 نظر داشت آنکه اقتضاى زمانه چنان است که جهان دوستى
 و مفهوم اهل عالم بودن بعنوان يکى از اصول تربيتى

 .به تمام اطفال جهان تلقين گردد 
 ان بين المللىبک زديگر آنکه بايد به اختيار ي

 که عالوه بر زبان مادرى بتمام مردم عالم آموخته شود
 ّتوجهى فراوان مبذول داشت زيرا عدم مخابره و تفاهم

 بين مردم است که مساعى بشر را در حصول صلح جهانى
  زيادىّعيف ميکند و اختيار زبان بين المللى تا حدضت

 . اين مشکل ميشود ّسبب حل
 ر افتاد بر دو نکته بايدبارى در آنچه مذکو

 ل آنکه منسوخ کردن جنگ تنها به امضاءّاو. تأکيد نهاد 
 قداماتىا هقرار داد ها و عقد معاهدات وابسته نيست بلکه ب



 د و اهتمامّى دارد که مستلزم يک نوع تعهگمعضل و پيچيده بست
  مسائلى است که معمو کمتر کسى آنها را مسائلىّحلجديد در 
 ّاساسًا حصول امنيت. صول صلح جهانى ميشمارد مربوط به ح

 .و باطل است  اجتماعى فقط بر مبانى پيمانهاى سياسى خيالى واهى
  مسائلّحلّديگر آنکه اول و الزم قدم در راه 

 مربوط به صلح جهانى آنست که موضوع صلح از مرحلۀ
 ّصرفًا عملى و اجرائى بايد به سطحى باالتر يعنى توجه

 زيرا جوهر. القى و اصولى ارتقاء داده شود زين اخابه مو
  

 ١٩ص 
 نى است که با مفاهيمو يک امر درصلح و آرامش چکيدۀ

 ا بکاربروحانى و معتقدات معنوى تقويت ميگردد و فقط 
  ثابت وّبستن اين مفاهيم و معتقدات است که راه حل

 .استوارى را براى تأمين صلح جهانى ميتوان پيدا کرد 
  مشکل اجتماعى ميتوان بر اصول هرّحلبراى 

 ّشهاى انسانى اتکاء نمودزروحانى يا بقول ديگر بر ار
 ّزيرا هر شخص خير انديشى براى مشکالت راه حلى پيشنهاد

  کافىمينمايد ولى خير انديشى و داشتن دانش عملى معمو
ّاهميتاينجا است که . مشکل نيست ّلحو وافى براى    وّ

 تر معلوم ميشود زيرا هم سببضرورت اصول روحانى بيش
 بوجود آوردن محيط  مساعدى ميشود که موافق و متوازن با

 کّ انسانى است و هم يک رفتار و يک تحرۀّفطرت اصلي
 د که بموجب آنزنگيا و يک اراده و آرزوئى را بر مى

 .آسان تر ميگردد   مشکل مکشوف تر و اجرايشّراههاى عملى براى حل
 ام صاحبان رتبه و مقام وقتىرهبران کشور ها و تم
  مشاکل پردازند که ابتداء اصولّميتوانند بهتر بحل

 .اقدام پردازنده آن ها ب ل را بشناسند سپس در پرتوکمبادى مربوط بآن مشا
  

                            ٣ 
 لى که جوابش را بايد پيدا کرد ايناؤّاولين س



 صمات عميقشاست که چگونه جهان کنونى را با اين مخا
 بر آن مستولى باشد ؟ ميتوان بجهانى ديگر تبديل کرد که همکارى و هم آهنگى
 نظم جهانى را فقط بر اساس محکم اعتقاد به وحدت

 عالم انسانى ميتوان استوار ساخت و اين يک حقيقت روحانى
  

 ٢٠ص 
 است که به تأييد علوم بشرى نيز رسيده است ، علوم مردم

 و کالبد شناسى انسانرا فقط يک نوعشناسى ، روانشناسى 
  نوع انسان يکى است هر چند که در جنبه هاى.ميدانند 

 ان باينذعثانوى تفاوت هاى بيشمارى داشته باشد ا
 ّتعصب. بات است ّصعحقيقت مستلزم ترک تمام انواع ت

 ّهبى ، وطنى و جنسى ، تعصبذ طبقاتى ، نژادى ، م،قومى 
 ّى و تعصب در اعتقاد بهّن مادّدمم در تّناشى از تقد

 .فراموش شود  ّبرترى و افضليت بهر سبب که باشد ، بايد تمام متروک و
 ّقبول وحدت عالم انسانى اولين شرط ضرورى و اساسى

  آن بصورت يک کشور استتغيير سازمان جهان و ادارۀ
 قبول عمومى اين اصل.  وطن نوع انسان است که بمنزلۀ

 راه تأسيس صلح جهانى ضرورتوششى در کمعنوى براى هر 
  از اينجهت اصل وحدت عالم انسانى را بايد در سطح.دارد

 جهانى اعالن نمود و در مدارس تعليم داد و در هر کشورى
 ماتّ بشرى مقدپيوسته از آن حمايت کرد تا در بناى جامعۀ

 .يک تغيير اصلى بر اساس وحدت فراهم شود 
 ى الزمه اش تجديددر نظر بهائى قبول وحدت عالم انسان

 ن است جهانى که در جميع شئونّبنا و خلع سالح جهان متمد
 حياتش يعنى در سازمان سياسى اش و در آمال روحانى اش

 ّو در تجارت و اقتصادش و خط و زبانش کام متحد و
 ّ ملى هر يک از کشور هاىّيگانه بوده ، در عين حال در خواص

ّمتحده اش بينهايت متنو  .ع باشد ّ
 ّيح اين امر اساسى حضرت شوقى افندى ولىضدر تو

 اين امر" چنين بيان فرموده که ١٩٣١امر بهائى در سال 



  انسانى نيست بلکه مقصدشدر پى تخريب اساس موجود جامعۀ
 سات آن است تا با مقتضيات و حوائجّ اساس و تعديل مؤستوسعۀ

  
 ٢١ص 

 اين امر. د نغيير موافق و ماليم گردّاين جهان دائم الت
 ت و وفادارى مشروعى مخالفت ندارد و روحّبا هيچ تابعي

 نمايد قصدش آن صداقت و اخالص حقيقى را تضعيف نمى
  وطن پرستى صحيح و سالم را در دل مردماننيست که شعلۀ

ّخاموش سازد و نظام حاکميت مستقل  ّ دفع شرّ ملى را که الزمۀّ
  است از بيخ و بن حاکمه در مرکز واحدۀّتمرکز افراطى قو

 عات نژادى و آب و هوا و تاريخّبر اندازد و يا از تنو
 و زبان و سنن و افکار و عادات موجود که سبب تمايز ملل

 و اقوام جهان است غفلت ورزد و سعى نمايد محو و نابودشان
 سازد بلکه ندايش دعوت به اعتناق و وفادارى وسيعتر

 ى تمام از جهانيانو آمالى بلند تر از آن است و بتأکيد
ّميطلبد تا دوافع و منافع ملى را تحت الشعاع و مادون ّ 

  اگر از طرفى.ّ اتحاد جهان قرار دهندّات ضروريۀيمقتض
 دود ميشمارد از طرف ديگررّمرکزيت يافتن افراطى را م

 از هر کوششى براى يکسان و يکنواخت ساختن جهان امتناع
 " .شعارش وحدت در کثرت است. ميورزد 

  مراحلى چند در تعديلّاصد مستلزم طىقوصول باين م
 پرتگاه هرجه و اصالح روش ها و مسالک سياسى است که حال ب

 ّو مرج کشيده شده است زيرا قوانين واضح و معين و اصولى که
 روابط بين المللى را تنظيم نمايد و مقبول عام و قابل

 .اجراء باشد موجود نيست 
 ّل متحد و بسيارى از سازمانهاى ملل و سازمان ملجامعۀ

 ه در تخفيفّائى که وضع کرده اند البتهديگر و قرارداد
 عات بين المللى مفيدزعضى از تأثيرات منفى مناب

 ا بنفسها نتوانسته اند از بروز جنگ ممانعتّبوده اند ام
  جنگ جهانى دوم تا کنون جنگ هاىنمايند چنانکه از خاتمۀ



 .دامه دارد بسيارى رخ داده و هنوز ا
  

 ٢٢ص 
 ط اين مشکل بر جهان از قرن نوزدهم ميالدىّتسل

پيدا بود و اين همان زمانى است که حضرت بهاء ا 
 ّاول  بار طرحى را براى تأسيس صلح عمومى اعالن و نيز
 ّاصل امنيت مشترک را در رساالت خويش به فرمانروايان

 دى در حضرت شوقى افن.جهان در آن زمان ابالغ فرمود 
 آن بيانات عاليات را:ات چنين ميفرمايدغتوضيح آن ابال

  ضرورى براى تشکيل جامعۀمۀّمعنائى جز اين نيست که مقد
 مشترک المنافع تمام ملل جهان که همانا تقليل شديد

 يعنى.  بوجود آيد ،ّ و حصر ملى استّقدرت هاى بى حد
 ّبايد يکنوع حکومت عالى که مافوق حکومات ملى است

 ر اثر تکامل جهان تدريجًا قوام گيرد که تمام مللب
  اعالن جنگ وّعالم در راه استقرارش بطيب خاطر حق

 محاربه را براى خود تحريم کنند و از بعضى از حقوق
ّات و نيز از کليدر وضع مالي   حقوق تسليحات مگرۀّ

 باندازه و بمنظور حفظ نظم داخلى کشور هاى خود ،
 ن يکّن حکومت اعالئى بايد متضمچني. رف نظر نمايند ص
  مقتدرى باشد که سلطۀ بال منازعش را عليهّۀ مجريۀّقو

ّهر عضو طاغى اتحادي   جهانى تنفيذ نمايد و همچنينۀّ
 يش را تمام مردمايک پارلمان جهانى داشته باشد که اعض

 در هر کشور انتخاب و دولت هاى متبوعه نيز آنرا تأييد
  کبراى بين المللى باشدى محکمۀنمايند و همچنين دارا

 ّکه رأيش براى همه ، حتى کشور هائى که بطيب خاطر حاضر
 .به رجوع بآن محکمه نبوده اند ، نافذ و جارى باشد 

 ّى جهانى تمام موانع اقتصادى بکلدر چنين جامعۀ"  
 ّمرتفع گردد و وابستگى سرمايه داران و کارگران و الزميت

  جامعه اى که در آن، تصديق گرددهحّصرالاّو ملزوميت آن ب
 ينى تا ابد مسکوتدّعربده و هياهوى تعصبات و مشاجرات 



  
 ٢٣ص 

 ، دشمنى هاى نژادى عاقبت االمر خاموش شودماند و شعلۀ
 جامعه اى که در آن مجموعه اى از قوانين بين المللى که

 ثمرۀ قضاوت دقيق نمايندگان پارلمان جهانى است
  فورى و شديد مجموع اجرايش مداخلۀتدوين شود و ضامن

ّقواى مرکب از نيروهاى کشور هاى متحد باشد  و باالخره ّ 
  جهانى بوجود آيد که در آن جنون وطن پرستىبايد يک جامعۀ

 اعتقاد راسخ به جهان دوستى دائمىه جنگجو و پرخاشگر ب
 ت اجمالى نظمى که حضرتّ اين است کيفي. تبديل شده باشد

 پيش بينى فرموده و در آينده بمنزلۀبهاء ا 
 ".و بلوغ ميرود  گوارا ترين ميوۀ عصرى شناخته خواهد شد که بتدريج رو بکمال

چنين بيان فرموده  ّتحقق اين اقدامات بسيار وسيع را حضرت بهاء ا: 
 براين است مجمع بزرگى در ارض برپا ّالبد "

 ". صلح اکبر نمايند در شود و ملوک و سالطين در آن مجمع مفاوضه
ّجرأت و عزم و همت و حسن نيت و محب ّ  ت بى شائبۀ مللّ

 نسبت بيکديگر که همه صفاتى روحانى و معنوى است براى
 برداشتن قدم اصلى در راه صلح الزم است و وقتى مثمر ثمر
 ميشود که در قالب اراده به عمل انجامد و براى تحريک

 م در افکار اوستّکه متجسارادۀ الزم بايد به حقيقت انسان 
ّاهميته ّتوجه نمود و نيز اگر ب   نفوذ افکار انسان پى بريمّ

 و بدانيم چقدر بموضوع ارتباط دارد کارى ميکنيم که آن
  مکنون از طريق مشورتى صريح و بى طرفانه و صميمانه بهّرس

 هّقواز  آن مشورت نتيجه و تصميمى منتهى شود سپس نتيجۀ
ّکدًا توجه ما را بهؤحضرت بهاءا م.  فعل در آيد به ّ 

 ّمحسنات مشورت و ضرورت آن در اداره و انتظام امور
 :انسانى معطوف داشته ميفرمايند 

  
 ٢٤ص 

 مان راگ و ّنظ مشورت بر آگاهى بيفزايد و" 



 اوست سراج نورانى. بيقين تبديل نمايد
 در عالم ظلمانى ، راه نمايد و هدايت

  مقام کمال و بلوغ از براى هر امرى.کند
 .".به مشورت ظاهر   بلوغ و ظهور خرد،بوده و خواهد بود

  مساعدّجهد در راه حصول صلح از طريق مشورت چنان جو
 و مناسبى را در ميان جهانيان بوجود ميآورد که هيچ

 .ۀ آن گردد بيروئى نمى تواند مانع ظهور نتيجۀ غالن
 بهاء مذاکرات چنين مجمعى حضرت عبدالدر بارۀ
 .:ميفرمايد ّد حضرت بهاء ا و مبين منصوص تعاليمش چنيننفرز
  صلح عمومى را در ميدان مشورتمسئلۀ" 

 ّثسائط تشبوگذارند و بجميع وسائل و 
 نموده عقد انجمن دول عالم نمايند و يک
 ّمعاهدۀ قويه و ميثاق و شروط محکمۀ ثابته

 فاق عمومّتأسيس نمايند و اعالن نموده بات
ّهيئت بشريه مؤکد فرمايند  ّ اين امر اتم.ّ

 ش استناقوم را که فى الحقيقه سبب آسايش آفري
ّ سکان ارض مقدّلک  س شمرده جميع قواى عالمّ

 وت و بقاى اين عهد اعظم باشند وبه ثّمتوج
 ديد حدودحّ عموميه تعيين و تۀدر اين معاهد

 ردد و توضيع روش و حرکتگور هر دولتى غو ث
 شود و جميع معاهدات و مناسباتهر حکومتى 

 ّيۀتّدوليه و روابط و ضوابط ما بين هيئت حکوم
ّريه مقرشب  ۀّۀ حربيّن گردد و کذلک قوّر و معيّ

 چه اگر.ّى معلوم مخصص شودّدحهر حکومتى ب
  

 ٢٥ص 
 ّ عسکريۀ دولتىۀّتدارکات محاربه و قو

 .ّ يابد سبب توهم دول سائره گردددازديا
 ى اين عهد قويم را بر آنبارى اصل مبنا
 ر دولتى از دول من بعدگقرار دهند که ا



  دول عالمّشرطى از شروط را فسخ نمايد کل
 بر اضمحالل او قيام نمايند بلکه هيئت

ّبشريه بکمال قو  ت بر تدمير آن حکومتّ
  اگر جسم مريض عالم باين داروى.بر خيزد

 ّه اعتدال کلى کسبّق گردد البتّاعظم موف
 " .فاى دائمى باقى فائز گرددش بنموده و

 افسوس که انعقاد چنين مجمع بزرگى بسيار بتأخير افتاده
 ّما از صميم قلب از رهبران تمام کشورها تمنا. است 

 ميکنيم که اين فرصت مناسب را مغتنم شمارند و در راه
 تمام. تشکيل چنين مجمع جهانى قدمى محکم بردارند 

 رًا بچنين اقدامى که نشانۀنيروهاى تاريخ نوع بشر را جب
 .طلوع فجر بلوغ موعود عالم است سوق ميدهد 

 ّآيا وقت آن نرسيده که سازمان ملل متحد با پشتيبانى
 تمام اعضايش به تشکيل چنين مجمعى که سر آمد وقايع عالم

 بشرى است قيام نمايد ؟
 چه نيکوست در همه جا زنان و مردان و جوانان و

 دانى چنين اقدام الزمى با خبر گردندکودکان از فوائد جاو
 .و بانگ رضا و قبول خويش را بعنان آسمان رسانند

  چه خوش است نسل کنونى نسلى باشد که چنين عصر پر جاللى
 .نمايد  را در تکامل حيات اجتماعى انسان آغاز

  
     ٢٦ص 

 م عالمى استّ اين خوشبينى ما عبارت از تجسسر چشمۀ
 جنگ و ايجاد سازمانهاى همکارى اختتام ّکه از حد

 صلح پايدار در ميان ملل هر چند. بين المللى باالتر رود 
  بنفسهار ا حضرت بهاءا آنّ و ضرورى امّمرحله اى است مهم

 ائى تکامل اجتماعى نوع انسان نميدانند زيراغمقصد 
ّ جنگ که در مراحل اوليوراى متارکۀ ما  ه اجبارًا بر اثرّ

 وراى صلح سياسى  جنگ  اتمى بوجود آيد و ماۀوحشت از فاجع
 اکراه ميان کشور هاى رقيب و مظنون بيکديگر حاصله که ب



 ّوراى اقدامات عملى براى امنيت متقابل و شود و ما
 وراى بسيارى از تجارب همکارى و ى ماّهمزيستى و حت

 تعاونى که بر اثر حصول عواملى که قب مذکور داشتيم
 وراى تمام اينها يک مقصد غائى يآيد ، مادر جهان پديد م

 حاد و اجتماع اهلّعالى نهفته است که عبارتست از ات
 . جهانى عالم تحت لواى يک خانوادۀ

  اختالف و بيگانگى چنان خطرناکدر اين زمان ادامۀ
  را ندارند وشّتحملتاب است که ديگر ملل و مردم جهان 

 ا هم نميتوان کردرش رّکه تصواست نتائجش چنان وحشتناک 
 حضرت. خواهد  و چنان واضح است که شاهدى نيز نمى

 اصالح عالم و راحت " :رمودفبهاءا يک قرن پيش چنين 
ّاتحاد و اته امم ظاهر نشود مگر ب  ".فاق ّ

  انساننالۀ" حضرت شوقى افندى در توضيح اين نکته که 
 دّبلند است و مشتاق و آرزومند که بشطر اتحاد واصل شو

 : چنين فرموده ،" و شهادت ديرينه اش خاتمه يابد
 حاد اهل عالم ما به االمتياز عصرى است که حالّات

 ّ مجاهدات در حصول اتحاد. انسانى بآن نزديک ميشودجامعۀ
 

 ٢٧ص 
 خانواده و قبيله و تأسيس حکومت شهرى و وطنى يکى

 ّت تحققّقيّبعد از ديگرى به محک تجربه آمده و با موف
 ّ حال اتحاد جهانى هدفى است که بشر پريشان.ه استيافت

  تأسيس اوطان خاتمه يافته و دورۀ.بسويش روان است
ّهرج و مرجى که مالزم حاکميت مطلقۀ حکومت ملى است ّ 

 حال باوج خود رسيده است و جهانى که بمرحلۀ بلوغ
 وحدت وه وارد ميگردد بايد اين طلسم را بشکند و ب

 روابط انسانى اعتراف نمايد وّيگانگى و جامعيت 
 يکباره دستگاهى ابدى بوجود آورد که اين اصل اساسى وحدت

 ".ّرا در حياتش تجسم بخشد
 لۀ عصر ما نظر مذکورّتمام قواى تغيير دهنده و مبد



 را تأييد ميکند چنانکه شواهدش را در مثالهاى بسيارى
 ميتوان يافت و قب بعنوان عالئم اميد بخش صلح جهانى

 سپاهى. الت بين المللى مذکور شد ّدر نهضت ها و تحو
 ّاز مردان و زنان از هر فرهنگ و هر نژاد و هر ملت

 ّد ملل متحد بخدمت مشغولندّکه حال در سازمانهاى متعد
 يقاتف تو.  هستند"کارمندان ادارى جهانى"نمونه اى از 

 ى در شرائطّر شان در اجراء وظائف نشان ميدهد که حتّمؤث
 .بين المللى نائل آمد  مناسب و نالماليم نيز ميتوان بدرجه اى از همکارىنا 

 وحدت و يگانگى چون بک بهاره بارى ميل و کشش ب
 ره هاى بيشمارگروحانى در حال شکفتن است و در کن

 بين المللى که مردمان مختلف را از هر طبقه و کشور
 ت وحدت اسکنار هم ميآورد  جلوه گر است و همان جاذبۀ

 که خواهان طرح نقشه هاى بين المللى مخصوص کودکان و
 جوانان است و همان است که مصدر و منبع نهضت

 ّفت انگيز در سبيل اتحاد اديان است که بموجب آنگش
  

 ٢٨ص 
  تاريخ بجان يکديگرّپيروان اديان و مذاهبى که طى

 پس ميتوان گفت که. گرايند  ّاتحاد مىه  ب،افتاده بودند
 ق طلبى و ازّع تمايالت جنگجوئى و تفووف شياز يک طر

 طرف ديگر حرکت و سوق بسوى وحدت عالم انسانى از
 فات پردامنه و مشهود حيات عالمّمله خصائص و تصرج

 .در اين ساليان اخير قرن بيستم است 
  بهائى بدست آورده ميتوانتجاربى را که جامعۀ

 افزونّ اتحاد روز نبعنوان نمونه و مثالى بارز از اي
 ب از سه تاّ بهائى جامعه ايست مرک جامعۀ.دانست

 چهار مليون نفر از بسيارى از کشور ها و فرهنگ ها و طبقات
 ّو افرادى که سابقًا متدين باديان مختلف بوده و حال
 در خدمات روحانى و اجتماعى و اقتصادى در اغلب

  خدماتشان مورد نياز است مشغول بکار وهقاط عالم کن



 ک کهّحرتجامعه ايست بصورت يک واحد زنده و م . کوششند
  انسانى است و امورش را با نظامىع خانوادۀّونمظهر ت

 مقبول بر اساس اصول مشورت اداره مينمايد و نيز از
 فيوضات هدايت آلهى که در تاريخ بشرى جارى گشته

  خود دليلّوجود جامعه بهائى در حد. مستفيض ميگردد 
 ّآنچه مؤسس بزرگوارش در بارۀمثبت ديگرى است که 

 وحدت عالم انسانى از قبل بيان فرموده امرى است
 قابل اجراء و شاهد ديگرى است بر اينکه عالم انسانى

 با وجودى که با مشکالت عديده ناشى از رسيدن به مرحلۀ
 بلوغ مواجه است باز قادر است که در يک جامعۀ جهانى

  بهائى بتواند بنحوىاگر تجربۀ. ّمتحد زندگانى نمايد 
 از انحاء در افزايش اميد بشر در ايجاد وحدت عالم

 ّانسانى کمک و مساعدتى معنوى بنمايد ما با کمال منت
 و سرور آنرا بعنوان نمونه و مثال براى تحقيق و مطالعۀ

 .جهانيان بر طبق اخالص مى نهيم 
  

 ٢٩ص 
ّچون به اهمي  ت عظيم مبارزه اى که حال در مقابلّ

  سرميع جهان قرار دارد بينديشيم با کمال خضوعج
 ّآوريم که با محبت تعظيم به پيشگاه خالق متعال فرود مى

 امحدودش جميع بشر را از يک سالله خلق فرمود و جوهر ثمينن
 ه داشت و بشرف هوش و دانائىضحقيقت انسانى را بر او عر

 انسان را"و بزرگى و هستى جاودانى سر افرازش فرمود و 
ّز بين امم و خاليق براى معرفت و محبت خود که علتا ّ 
 ".ائى و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود غ

  از براى اصالح"ن ما به يقين مبين معتقديم که انسا
  شئونات درنده هاى ارض اليق انسان"و "عالم خلق شده
   و کماالت و فضائلى که اليق مقام شامخ"نبوده و نيست

  رحمت ، شفقت و مهربانى،و بردبارىانسان است امانت 
 مقام و رتبه و شأن هر"معتقديم که . بتمام بشر است 



 اين است قواى "انسانى بايد در اين يوم موعود ظاهر شود 
  ايمان راسخ ما باين که وحدت و صلح و سالمکۀّمحر

 .روان است  مقصدى ممکن الحصول است که نوع انسان بسوى آن
 ن رساله در شرف تحرير است نداىدر اين هنگام که اي

 مشتاق بهائيان را ميتوان شنيد که با وجود ستمها و
 بينند بى پروا مظالمى که حال در موطن آئين خويش مى

 بارتفاع آن ندا پرداخته اند و با اعمال خويش و آمال
 راسخ و ثابت خود شهادت ميدهند که صلح مطلوب که رؤياى

 ّ ، حال بر اثر نفوذ کالم خالق اعصار و قرون بودهّبشر در طى
 قش قطعىّهى است تحقٓلاۀ ّد به قوّحضرت بهاءا که مؤي

 ظۀ رويائى در قالب الفاضيم عرئو گلهذا آنچه ما مى. است 
 .است نيست بلکه گفتار ما از کردار و ايمان و جانبازى مدد گرفته

  
 ٣٠ص 

 ّر اين رساله تمناى همکيشان خويش را دردما 
 دنيا براى حصول صلح و وحدت بگوش عالميانسراسر 

 ى وّميرسانيم و به همۀ مظلومانى که قربانى تعد
  دشمنى و آنان که در آرزوى خاتمۀ همۀه ب،تجاوزند

 ّ نفوسى که تعلقاتشان باصول صلح و نظمهزاعند ، بن
 جهانى سبب ترويج مقاصد جليلى است که خداوند مهربان

 ، مى پيونديم و با همۀما را براى آن خلق فرموده 
 ت شوق وّام و همعنانيم و براى آنکه شدگآنان هم

 اميد و غايت اطمينان خود را از اعماق دل و جان
 بگوش جهانيان برسانيم اين وعدۀ مبارک حضرت

 :بهاءا را نقل ميکنيم که ميفرمايد
 هاى مهلکگ نزاعهاى بيهوده و جنناي"

 ".ق يابد ّاز ميان بر خيزد و صلح اکبر تحق
 ١٩٨٥                   اکتبر  


