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ازمان ملل س سیسالگرد تٔاس نیبه مناسبت هفتاد و پنجم یبهائ یجامعٔه جهان یۀانیاز ب یاترجمه

 متّحد

 عادالنه ینظم جهان کیبه  یابیدست ریو مس تی: بشرستهیشا یدارحکومت

NEW YORK—21 September 2020 

 

به  یهاتیکه واقع رسدیفرا م یسازمان ملل متّحد در حال سیسالگرد تٔاس نیو پنجم هفتاد

شر متقابل ب یو وابستگ یوستگیپاز  یترقیموجبات درک عم ،یجهان رییسرعت در حال تغ

کرده،  دیو تشد جادیا یجهان ریگهمه یماریب کیکه  ییهاینابسامان انهٔ یاند. در مرا فراهم آورده

یکه م یشدن است، تحول داریدار در حال پدمعنا یتحول اجتماع کی یبرا یفراوان اناتامک

 یهادوره خ،ی. در طول تاردیفزایساکنانش ب یزندگ یجهان را ثبات بخشد و بر غنا تواند

ها آن ییربنایز یهافرضشیو پ یجمع یهاارزش فیبازتعر یبرا ییهاپرآشوب، فرصت

 ازین شانیکردهایها و روکه نظام ییهاحوزه عیاست. دامنٔه وس نیچن زیناند. اکنون فراهم آورده

 نیتا صدم نیاز هفتاد و پنجم— ندهیاز آن است که ربع قرن آ یدارد حاک یبه تحول اساس

وز در سرنوشت بشر است. هر ر کنندهنییتع اریبس یادوره—سازمان ملل متّحد سیسالگرد تٔاس

 داریصلح پا یما به سو یمصمم در حرکت جمع ییهاگام ستارنوا خواکه هم یبر شمار آنان

 .اجابت شود دیاست که با ییندا نی. اشودیهستند افزوده م یجهان
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از مردم در سراسر  یاریاست که شمار بس یقتیحق نیخانواده هستند. ا کی یاعضا هاانسان

منجر  دیبا مانینحوهٔ رفتار جمع یبرا قتیحق نیا قیعم اتی. اکنون مقتضاندرفتهیجهان آن را پذ

طور که شود. همان یاسیو س یاز وحدت اجتماع یسطوح باالتر یهماهنگ به سو یبه حرکت

 یدست دهد که هر کس یهنگام شیآسا»داشتند:  انیب شیقرن پ کیاز  شیب هللاحضرت بهاء

 یجهان ۀجامع کیدر  یخطرات تفرقه و اختالف درون .«دینما نیزم یرو ۀهم کخواهیخود را ن

 .گرفت دهیها را ناداز آن است که بتوان آن تریجد

 

 یجهان ینظم شالودهٔ  یبنا یبرا —اما مهم یهر چند ناکاف— یمتعدد یهاگذشته شاهد گام قرن

 نهٔ یدر زم تیبشر یتالش جد نیباشد. نخست یو رفاه همگان یالمللنیبود که بتواند ضامن صلح ب

لحظه  نیسال دوام آورد. سازمان ملل متّحد تا ا ۲۵« جامعٔه ملل» یعنی ،یجهان یدارحکومت

سازمان به عنوان  نیاست. ا ریچشمگ یدستاورد نیعمر کرده است و ا« جامعٔه ملل»سه برابر 

مشترک بشر است  ۀابراز اراد یبرا یاتمام ملل جهان و عرصه رندهٔ یکه در برگ یساختار

در مواجهه با خطرات  یکنون باتیدارند که ترت نینشان از ا ریاخ یدادهایندارد. اما رو یریظن

الزم است دامنٔه  نی. بنابرارسندیبه نظر نم یکاف گرید ده،یدر هم تن شیاز پ شیو ب یاپیپ

یاربر همک یمبتن ینظام جادیمانده ا یکه باق یشود. تنها راه شتریب یو هماهنگ یکپارچگی

 یسازمان ملل متّحد فرصت مغتنم سیسالگرد تٔاس نیاست. هفتاد و پنجم یجهان ندهٔ یفزا یها

خود را بهتر  تواندیچگونه م یالمللنیب ۀمورد است که جامع نیدر ا یومتوافق عم جادیا یبرا

 .خود را بسنجد شرفتیپ دیبا ییارهایکند و بر اساس چه مع یدهسازمان

 

ه خود را ب یگهگاه، جا ،یالمللنیب باتیو نقد موّجه از ترت دهیجانتقاد سن ر،یاخ یهاسال در

ها، اتّحاد به مقاومت گونهنیا رغمیمحور داده است. علو قانون یجهان ینظم ۀدیانکار نفس ا

 یتربه درجات باال ریناگز یدارد و جامعهٔ جهان شهیر یانسان ۀدر تار و پود جامع یخیتار یشکل



 نه تنها یگانگیاز  یتردهیچیبشر، سطوح پ خی. در هر مرحله از تارابدییاز وحدت سوق م

 یاسیس ۀو بدن شوندیم داریپد یتریتازه و فور یهااست. چالش یبلکه ضرور ر،یپذامکان

 یانسجام و همکار ،ییگراکه با شمول یباتیترت شود،یم یدیجد باتیجامعه مجبور به وضع ترت

نظر بادلت لیتسه یموجود برا ی. توان ساختارهاندیزمانه پاسخ گو یازهایبتوانند به ن شتریب

 یهاحل منازعه، در مواجهه با ضرورت یبرا یکنون یهانظام تیظرف نیملل و همچن انیم

به  دنی: سازمان بخشمیمواجه هست یمهم فهٔ یبا وظ نی. بنابراکندینم تیکفا گرید یامروز

 .میواحد هست یواحد در وطن یما مردمان نکهیکامل از ا یهدفمند و با آگاه یاوهیامورمان به ش
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 عیگرفتن گسترٔه وس دهیناد ای یکسانیدعوت به  یبه معن یخانوادٔه انسان یگانگیبه  اذعان

 ینوع انسان، مفهوم ضرور یگانگیاز  حیصح ی. درکستیموجود ن یدارحکومت یهانظام

است که ضمن  یمستحکم یامروز جهان توافق عموم ازیدر بر خواهد داشت. ن زیتنّوع را ن

باشد  یها و اصول مشترکگوناگون در سراسر جهان، تجسم ارزش یهاها و فرهنگحفظ نظام

 زین نکیامشترک هم یاصول و هنجارها نیرا جلب کند. توافق بر ا یهر ملّت تیکه بتواند حما

مشاهده کرد که دستور کار  ییهاندر آرما توانیآن را م یهاوجود دارد و نشانه یتا حد

شمول بودن حقوق بشر، مانند جهان ییهاآرمان دهند،یمجهان را شکل  یها و نهادهاسازمان

 نی. اما ایطیمحستیز یداریپا یهابر اساس شاخص یلزوم زندگ ایفقر  یکنشهیضرورت ر

 .ردیمورد توجه قرار گ دیها باآرمان نیپر چالش ا اتیاست و مقتض ریمس یابتدا

 

 اتیمتنوع باشد و بر شالودٔه تعهد به وحدت و اخالق یکردهایرو یرایکه پذ یچارچوب

 شمار،یب ماتیو تنظ باتیکه در ترت آوردیامکان را فراهم م نیمحور مشترک بنا شود، اعدالت



ظام ن ،یاسیها در ساختار ستفاوت ،یچارچوب نیاصول مشترک به کار گرفته شوند. در چن

از  یابلکه منابع بالقوه ستندیاختالف ن هٔ ینه تنها ما ،یاجتماع یدهزمانسا وهٔ یو ش یحقوق

 یریادگیها به که ملّت یزانیخواهند بود. به م دیجد یکردهایها و روحلدر مورد راه رتیبص

خود را به فرهنگ  یجا توانندیرقابت و سرزنش م نیرید یهامتعهد شوند، عادت گریکدیاز 

ا ب ،یریادگی ندیفرآ ریناپذاجتناب یهاموانع و خطاها به عنوان جنبه وو کاوش دهند  یهمکار

 .رندیقرار گ رشیمورد پذ اقیاشت

 

مند دغدغه یزیتما چیه یاست که ب نیمتقابل مردمان جهان مستلزم ا یوابستگ یقیحق اذعان

 جابیا هاتیاولو بیدر ترت قیعم یرییتغ رسد،یاصل اگر چه به نظر ساده م نی. امیهمگان باش

که تنها  یستودن یهدف شود،یدر نظر گرفته م هیثانو یاغلب به عنوان هدف یعموم ری. خکندیم

 رایکند ز رییتغ دیمسئله با نیدر نظر آورده شود. ا یمنافع محدودتر ملّ  ریسا نیاز تضم پس دیبا

خورده است. نقطٔه  کّل گره یبا بهروز ریناپذییجدا یبه طرز تیاز بشر یهر بخش یبهروز

اقشار  یآن بر تمام ریدر نظر گرفتن تأث دیبا یگذاراستیس ایشروع مشورت دربارٔه هر برنامه 

چه  —یشنهادیدر سنجش نقاط قوت هر اقدام پ گذاراناستیرهبران و س نیباشد. بنابرا اعاجتم

مورد  میتصم ایکه آ رندیرا در نظر گ یاساس پرسش نیا دیبا —یالمللنیچه ب ،یچه ملّ  ،یمحل

 را ارتقا خواهد داد؟ تیکّل بشر رینظر خ

 

 طیداشته است شرا یدر پ یچه منفعت یملّ  تیاز حاکم نیشیپ یهابرداشت کهنیاز ا نظرصرف

است.  یریگمیو تصم لیو تحل هیتر به تجزتر و منسجمجامع اریبس یکردیرو ازمندین یکنون

به رفاه  ییهاخواهند داشت؟ چه انتخاب یدر پ یجهان اتیچه مقتض یداخل یهایگذاراستیس

یم یشرافت و حفظ کرامت انسان جیموجب ترو ییهاچه گام انجامند؟یم داریپاو صلح  یجمع

وع انسان، ن یگانگیاز  یبا آگاه یریگمیتصم یندهایفرآ شتریشدن هر چه ب ختهیبا درآم شوند؟



 نیدر مراقبت از کرٔه زم یقیحق یکیشر ۀدیرا به د گریکدیتر خواهد بود که ها آسانملّت یبرا

 .نندیجهان بب ردمرفاه م نیو تضم

 

روح  یاریالزم است آنچه را بس کنندیم یرا بررس هایگذاراستیس ریرهبران، تأث کهیهنگام

عنا و م یکه در جستجو یاساس تیفیآن ک یعنیمورد توجه قرار دهند؛  زیاند ننام نهاده یانسان

طور معمول محدود به به یتر وجود انسانابعاد ناملموس نیاست. ا یبه دنبال کمال و تعال

 گذاراناستیس یهادغدغه رهٔ یو خارج از دا شودیدر نظر گرفته م یاعتقادات شخص یروقلم

 یاز ترقّ  یماد ی. اما تجربه نشان داده است که اگر ترقّ شودیکنندگان امور قرار داده مو اداره

مثال، رشد  ینخواهد بود. برا ریپذهمگان امکان یبرا شرفتیجدا شود، پ یو اخالق یمعنو

رفاه به ارمغان آورده است اما همراه  یاریبس یبدون شک برا ریاخ یهادهه در یاقتصاد

نامتوازن از ثمرات آن  یبه طرز یمعدود نبودن آن با عدالت و انصاف باعث شده تنها عدهٔ 

از هر گروه  شیکه دچار فقرند ب یبرند. افراددر فالکت به سر  یادیز مند شوند و عدهٔ بهره

یرکه نابراب یتیهستند، وضع یاز هر نوع رکود اقتصاد جهان یناش تدر معرض خطرا یگرید

اجتماع  شرفتیپ یبرا ی. هر تالشدیافزایها مو بر درد و رنج آن کندیم دیموجود را تشد یها

است. همٔه  یاخالق ییهافرضشیبر پ یباشد مبتن یماد طیتنها معطوف به بهبود شرا یوقت یحت

مروج اهداف  یهاانسان، ارزش تیدربارٔه ماه یاساس ییرهابازتاب باو هایگذاراستیس

 نییعت هافرضشیپ نیاهستند.  هاتیمتقابل حقوق و مسئول یاثرگذار ۀمختلف و نحو یاجتماع

ا ب دیبا جهیکند. در نت نیرا تضم یمنافع همگان تواندیم یاتا چه درجه میکه هر تصم کنندیم

قابل تحقق است که  یبهتر تنها زمان یجهان ۀ. وعدرندیقرار گ یدقت و صداقت مورد بررس

 .حاصل شود یو اجتماع یمعنو شرفتیو پ یماد شرفتیآگاهانٔه پ وندیپ
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تر و به واقع همکارانه باشند در که هماهنگ المللنیاز روابط ب ییهاشکل یبه سو حرکت

 ینظم جهان سیو بازتٔاس یبازساز یآن رهبران جهان برا یاست که ط یندیفرآ ازمندین تینها

 انهیگراآرمان ییدورنما یزمان ،یالمللنیب یهایآنچه در خصوص همکار رای. زندیآگرد هم 

است به  تیبشر یرو شیو آشکار که پ یجد یهادر پرتو چالش شد،یم فتهدر نظر گر

 یهنگام شوندیبرداشته م ریمس نیکه در ا ییهاشده است. گام لیتبد انهیگراعمل یضرورت

شود که منجر به  یافرسوده یالگوها نیگزیجا یجهان یاخالق مدن کیمؤثر خواهند بود که 

 یشتریب تیمیمنطق و صم ،یبا بزرگوار دیبا یمشورت یندهایاند. فرآبست و انسداد گشتهبن

نه، نظراو منافع تنگ رییتغ رقابلیغ یهادگاهید یجاها بهآن بخشزهیهمراه باشند و عامل انگ

 یعموم ریخ یکه با تالش برا یباشد. اهداف دهیچیمسائل پ ترقیفهم عم یبرا یجمع یکاوش

 یکند دسترسن رییتغ یکنون جیرا اتیکه اخالق ی. تا زماندکنار گذاشته شون دیندارند با یسازگار

 .ماندگار ممکن نخواهد بود شرفتیبه پ

 

نقاط قوت را  جیو به تدر کندیم تیرا تقو شرفتیبه پ ندمحوریفرآ یکردیرو یموضع نیچن

 یما برا یجمع تی. با رشد ظرفدهدیدر حال تکامل وفق م یهاتیگسترش و خود را با واقع

 یااست دربارٔه گستره ستهیشا ،یشنهادیهر طرح پ یایو مستدل در مورد مزا غرضیکاوش ب

 یدر کنار مجمع عموم گرید یمجمع سیمثال، تٔاس یشود. برا دهیشیاند ترقیاز اصالحات عم

مجمع  کیبه اصطالح  —انتخاب شوند میمستق یآن با رأ  یسازمان ملل متّحد که اعضا

 وندیو پ یجهان ئتیه نیا ت  یمشروع ت  یدر تقو یریچشمگ ریتأث تواندیم —یجهان یپارلمان

 یرسم یسازوکار تواندیم ندهیدر مورد امور آ ینجها یشورا کیمردم با آن داشته باشد. 

از موضوعات از جمله  یفیکند و ط نییتع یآت یهابر نسل هایگذاراستیس ریتأث یبررس یبرا

آموزش و اشتغال را  ندهٔ یآ اینوظهور  یهایآوراستفاده از فن ،یجهان یهابحران یبرا یآمادگ



باعث انسجام و قوت  عتیارتباط با جهان طب رد یچارچوب حقوق تیمورد توجه قرار دهد. تقو

نظام  کی یمستحکم برا یاو شالوده شودیم ستیزطیمح تیریآب و هوا و مد ،یستیزتنوع

 جیترو یبرا هارساختیز تی. اصالح کلّ آوردیبه وجود م نینظارت مشترک بر منابع کرٔه زم

و  یریمواجهه با خطر درگ درسبب خواهد شد  ت،یامن یو تداوم صلح، از جمله اصالح شورا

 نیند. چنتر بدهقاطعانه یخود را به واکنش یبست جاانسداد و بن یآشنا یمنازعه، الگوها

و  تیآنکه مقبول یمتمرکز دارند و برا اریبه مشاورات بس ازیمشابه، ن یهاینوآور ایها پروژه

دامات اق نیباشد. البته ا شتهوجود دا یها توافق عموماز آن کیدر مورد هر  دیبا ابندی تیمشروع

موجود  تیوضع کیحال، هر  نینخواهند بود. با ا تیبشر یازهاین یخود پاسخگو یبه خود

 قتا  یرشد و توسعه که حق ندیفرآ کیدر  تواندیم زانیم نیو به هم بخشدیبهبود م یرا تا حد

 .باشد میاست سه نیآفرتحول

 

آن  مثال در یکه برا یآن متعهد کرده است، جهان ییخود را به برپا یالمللنیکه جامعٔه ب یجهان

زنان و مردان  یاده باشد و برابرخوب د یدارخود را به صلح و حکومت یخشونت و فساد جا

 نیبرقرار شده باشد تا به حال هرگز وجود نداشته است. بنابرا یاجتماع یزندگ یهادر همهٔ جنبه

 ش،یمستلزم آن است که آگاهانه به آزما یبه سمت مقاصد مندرج در دستور کار جهان شرفتیپ

 شدهمیترس یچارچوب اخالق ندها،یفرآ نیرفتن ا شی. با پمیآور یرو تیو خالق یجستجو، نوآور

 دی. مردم جهان باردیعمل قرار گ یمبنا یشتریب یبندیبا پا دیدر منشور سازمان ملل متّحد با

و صداقت را مشاهده کنند، اما  یکاردرست اریعضو آن مع یملل متّحد و کشورها ازماندر س

 تیارع الملل،نیب نیبه قوان همچون احترام یتعهدات یعمل یامر منوط به اجرا نیتحقق ا زانیم

 نیساختن ا یها خواهد بود. بدون عملنامهها و توافقاز معاهده یرویبشر و پ یحقوق اساس

 یشماریب نهٔ یرید یهاچالش تواندیباشد، نم عیهر قدر هم وس یمجدد ادار یدهزمانتعهدات، سا

گفتار را کردار : »ندیفرمایطور که حضرت بهاءهللا محل کند. همان میها مواجه هسترا که با آن

 .«گفتار کردار است یچه که گواه راست دیبا



 

* * * 

 

ست. ا میعظ یهاسرشار از فرصت یسازمان ملل متّحد دوران سیقرن تٔاس نیاول یانیپا یهاسال

 ییهمتایب یشده و دورنما ریپذتصور نبود امکانقابل یحت نیاز ا شیکه پ یاسیدر مق یهمکار

از  یبانیتپش یبرا یباتیبه ترت یابیوجود عدم دست نیفراهم آورده است. با ا شرفتیپ یرا برا

یاز عواقب نابسامان —باربالقوه فاجعه —دتریشد اریبس ییامدهایپ ،یمؤثر جهان یهایاهنگهم

و قدرت  المللنیب استیاست که دستگاه س نیملل عالم ا فهٔ یوظ ن،یخواهد داشت. بنابرا ریاخ یها

 .دهندو وحدت سوق  یبه سمت همکار ندهیفزا یرا به نحو

 

 نیساکنان سرزم ۀکه هم ستین ریپذسازمان ملل متّحد، امکان سیسالگرد تٔاس نیدر صدم ایآ

نظم  کی یابن یبرا نانهیبواقع یندیداشته باشند که ما فرآ نانیارض، اطم ۀکر یعنیمشترکمان، 

جامعٔه  دیاست ام نیا م؟یااست آغاز کرده یآت یهادر قرن شرفتیتداوم پ ۀرا که الزم یجهان

که حضرت بهاءهللا  میشویم ادآوریرا  یادلسوزانه ی. نداشیهاو مقصد کوشش یبهائ یانجه

بعد از تفّکر و مشورت کامل »نمودند:  انیب یدربارٔه رهبران و حاکمان امور بشر شیها پمدت

 نیّ شفا بخشند و بطراز صّحت مز شودیمشاهده م ضیعالم را که حال مر کلیه ریتدب اقیبدر

 .«دارند


