
 ای از بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی ترجمه

 1حدبه مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تٔاسیس سازمان ملل مت   

 

 شایسته: بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادالنه داری حکومت

 های به سرعت در حال تغییرواقعیترسد که  حد در حالی فرا می الگرد تٔاسیس سازمان ملل مت  هفتاد و پنجمین س 

  هایی ۀ نابسامانی میان  در  .ندافراهم آوردهرا  پیوستگی و وابستگی متقابل بشر  تری از  درک عمیق   موجبات  ،جهانی 

در دار تحول اجتماعی معنا یک برای  فراوانی ، امکانات ایجاد و تشدید کردهگیر جهانی همه  یماری ب کی که

. در طول بیفزایدزندگی ساکنانش  یبر غنا تواند جهان را ثبات بخشد وتحولی که می ، حال پدیدار شدن است

ها فراهم های زیربنایی آن فرضهای جمعی و پیشهایی برای بازتعریف ارزشفرصت  ،های پرآشوبتاریخ، دوره

به تحول اساسی دارد  زا نی  شانها و رویکردهایکه نظام  هایی وزه حدامنۀ وسیع  نیز چنین است. اکنون. اندآورده

—حدسیس سازمان ملل مت  تٔا گردسالتا صدمین از هفتاد و پنجمین — آیندهربع قرن است که  آنحاکی از 

 هایی مصمم درگام خواستارنوا آنانی که هم شمارهر روز بر  کننده در سرنوشت بشر است.تعیین بسیار ایدوره

 که باید اجابت شود.  است یی ندا نیاشود. افزوده می  هستند جهانی  جمعی ما به سوی صلح پایدارحرکت 

 آن را شمار بسیاری از مردم در سراسر جهان. این حقیقتی است که ها اعضای یک خانواده هستندانسان 

  هماهنگ به  ی حرکت منجر بهمان باید رفتار جمعی  نحؤه عمیق این حقیقت برایمقتضیات . اکنون اندپذیرفته 

طور که حضرت بهاءاهلل بیش از یک قرن پیش . همان شودباالتری از وحدت اجتماعی و سیاسی  سطوح یسو

تفرقه   خطرات .«خود را نیکخواه همۀ روی زمین نماید ی آسایش هنگامی دست دهد که هر کس»بیان داشتند: 

 .نادیده گرفتها را تر از آن است که بتوان آنجدی جهانی ۀ اختالف درونی در یک جامع و

بود که بتواند   جهانی  ی نظم  شالودٔه بنای برای —هر چند ناکافی اما مهم— متعددی هایگام قرن گذشته شاهد 

، جهانی  داریحکومتدر زمینۀ تالش جدی بشریت  نخستینباشد.  ی رفاه همگانالمللی و ضامن صلح بین 

و  کرده است  « عمرملل جامعۀ»سه برابر    تا این لحظهحد سال دوام آورد. سازمان ملل مت    ۲۵  یعنی »جامعۀ ملل«

ای برای  عرصه و  جهانملل  تمام برگیرندٔه  در که سازمان به عنوان ساختاریاین ی چشمگیر است. ددستاور این

در مواجهه  ترتیبات کنونی  که از این دارند اخیر نشان رویدادهای. اما ندارد یریاست نظ مشترک بشرٔه ابراز اراد

 گییکپارچ  دامنۀ  رسند. بنابراین الزم استدیگر کافی به نظر نمی  ،در هم تنیدهو بیش از پیش    پیاپی  با خطرات

. است جهانی  فزایندٔه های همکاری  مبتنی برنظامی تنها راهی که باقی مانده ایجاد . شودو هماهنگی بیشتر 

 است  در این مورد  عمومی   توافق  جادیا  یبرا  مغتنمی حد فرصت  سیس سازمان ملل مت  سالگرد تٔاهفتاد و پنجمین  

خود  تپیشرفباید بر اساس چه معیارهایی و  دهی کندتواند خود را بهتر سازمان چگونه می  المللی بینۀ که جامع

 بسنجد. را



جای خود را به انکار نفس ایدٔه   ،المللی، گهگاهترتیبات بین ه از های اخیر، انتقاد سنجیده و نقد موج  در سال

 ۀحاد به شکلی تاریخی در تار و پود جامعها، ات  مقاومت  گونهنیارغم  محور داده است. علی نظمی جهانی و قانون 

یابد. در هر مرحله از تاریخ بشر، انسانی ریشه دارد و جامعۀ جهانی ناگزیر به درجات باالتری از وحدت سوق می 

شوند  تری پدیدار می های تازه و فوریپذیر، بلکه ضروری است. چالشتری از یگانگی نه تنها امکان سطوح پیچیده 

گرایی، انسجام و همکاری  ود، ترتیباتی که با شمولشو بدنۀ سیاسی جامعه مجبور به وضع ترتیبات جدیدی می 

نظر میان ملل و همچنین بیشتر بتوانند به نیازهای زمانه پاسخ گویند. توان ساختارهای موجود برای تسهیل تبادل 

کند. بنابراین با  های امروزی دیگر کفایت نمی های کنونی برای حل منازعه، در مواجهه با ضرورتظرفیت نظام

ای هدفمند و با آگاهی کامل از اینکه ما مردمانی به امورمان به شیوه   دنیسازمان بخشمهمی مواجه هستیم:  وظیفۀ  

 واحد در وطنی واحد هستیم. 

* * * 

های  وسیع نظام  نادیده گرفتن گسترٔه یکسانی یا به دعوت ی معنبه  انسانی  یگانگی خانوادٔه اذعان به

خواهد   در بر نیز راع تنو   ضروریمفهوم  ،یگانگی نوع انسان ازی صحیح . درکستیموجود ن داریحکومت

سراسر   در  های گوناگونها و فرهنگاست که ضمن حفظ نظام   عمومی مستحکمی   توافق  نیاز امروز جهان.  داشت

اصول و  این برتوافق . تی را جلب کندمل  حمایت هر  که بتواند مشترکی باشد و اصول هاتجسم ارزش ،جهان

که  هایی مشاهده کردآرمان در توانی مهای آن را اینک نیز تا حدی وجود دارد و نشانههم هنجارهای مشترک

بودن حقوق بشر، ضرورت   شمولمانند جهان هایی  ، آرمان دندهجهان را شکل می ها و نهادهای  سازمان   دستور کار

 مقتضیات  است واین ابتدای مسیر  . اما  محیطی زیست  پایداری های  شاخص   زندگی بر اساسلزوم  فقر یا    ی کنیشهر

 باید مورد توجه قرار گیرد. هاآرماناین  چالش پر

بنا  مشترک محورعدالت اتیو اخالقتعهد به وحدت که پذیرای رویکردهای متنوع باشد و بر شالودٔه  چارچوبی 

. در به کار گرفته شونداصول مشترک ، شماری ب ماتیتنظ  ترتیبات وآورد که در امکان را فراهم می این ، شود

  اختالف  ایۀمنه تنها   ،دهی اجتماعی سازمان  شیؤه  ها در ساختار سیاسی، نظام حقوقی وچنین چارچوبی، تفاوت

ها تمل   میزانی که به .بود ها و رویکردهای جدید خواهند حلبصیرت در مورد راه ای ازبالقوه  منابع بلکه ندست ین

فرهنگ  هبجای خود را  توانندهای دیرین رقابت و سرزنش می عادت  ،شوند متعهد  به یادگیری از یکدیگر

با اشتیاق مورد پذیرش   ،ناپذیر فرآیند یادگیریهای اجتناب و موانع و خطاها به عنوان جنبه   دهندهمکاری و کاوش  

 قرار گیرند.

مند همگان باشیم.  تمایزی دغدغه بی هیچمستلزم این است که  مردمان جهان متقابل حقیقی وابستگی  اذعان

به    اغلب عمومی خیر . کندایجاب می  هاتغییری عمیق در ترتیب اولویت ،رسدساده می  نظربه اگر چه این اصل 

ی مل   محدودترسایر منافع  تضمینشود، هدفی ستودنی که تنها باید پس از عنوان هدفی ثانویه در نظر گرفته می 

ناپذیر با بهروزی جدایی  یزیرا بهروزی هر بخشی از بشریت به طرز باید تغییر کند مسئله نیاشود.  آوردهدر نظر 



ثیر آن بر تمامی گذاری باید در نظر گرفتن تٔاهر برنامه یا سیاست   ربارٔهشروع مشورت د  است. نقطۀ  خورده  گره  کل  

 ، محلی  چه —اقدام پیشنهادینقاط قوت هر  شسنج درگذاران اقشار اجتماع باشد. بنابراین رهبران و سیاست 

بشریت را  خیر کل   مورد نظر آیا تصمیم باید این پرسش اساسی را در نظر گیرند که —المللی چه بین ،ی چه مل  

 ارتقا خواهد داد؟ 

  نیازمند  منفعتی در پی داشته است شرایط کنونی  چهی از حاکمیت مل   پیشینهای برداشت کهنیانظر از صرف

 چهداخلی ای هگذاریاست ی . ساستگیری تحلیل و تصمیم تجزیه و به  ترمنسجمو  ترجامع رویکردی بسیار 

د؟ چه نانجامهایی به رفاه جمعی و صلح پایدار می ؟ چه انتخابجهانی در پی خواهند داشت مقتضیات

فرآیندهای  آمیخته شدن هر چه بیشتر دربا  ؟شوندمی انسانی  و حفظ کرامتشرافت  جیموجب تروهایی گام

 ی شریک دیدٔه هبرا  یکدیگرتر خواهد بود که آسان ها ت مل  برای ، گیری با آگاهی از یگانگی نوع انسانتصمیم 

 ببینند.  م جهانزمین و تضمین رفاه مرد از کرٔه مراقبتحقیقی در 

  اند نام نهادهبسیاری روح انسانی    را  است آنچه  الزم  کنندی مبررسی  را    هاریگذاثیر سیاستتٔا  ،رهبران  کهی هنگام

ابعاد   نیا  است.  ی و تعالکه در جستجوی معنا و به دنبال کمال    کیفیت اساسی آن    یعنی   ؛مورد توجه قرار دهندنیز  

خارج از  و شوددر نظر گرفته می به قلمروی اعتقادات شخصی  محدود معمول طوربهوجود انسانی  ترناملموس 

 ی ترق  . اما تجربه نشان داده است که اگر  شودداده می کنندگان امور قرار  اران و ادارهذگهای سیاستدغدغه  دایرٔه

پذیر نخواهد بود. برای مثال، رشد  امکان  برای همگان ، پیشرفتجدا شود ی و اخالقمعنوی ی ترق  مادی از 

 عدالت و  باآن  همراه نبودنبدون شک برای بسیاری رفاه به ارمغان آورده است اما  های اخیرههاقتصادی در د

به  فالکت زیادی در مند شوند و عدٔهاز ثمرات آن بهره وازننامت یمعدودی به طرز تنها عدٔهباعث شده انصاف 

اقتصاد جهانی   رکودناشی از هر نوع  بیش از هر گروه دیگری در معرض خطرات    دچار فقرندکه  برند. افرادی  سر  

تالشی برای پیشرفت   هر  افزاید.می   هاآن  و بر درد و رنج  کندمی های موجود را تشدید  که نابرابری   وضعیتی هستند،  

  مۀاخالقی است. ه ی هایفرضشرایط مادی باشد مبتنی بر پیش بهبود اجتماع حتی وقتی تنها معطوف به

و  مختلف ی اجتماعاهداف  مروج هایدربارٔه ماهیت انسان، ارزش اساسی  یی بازتاب باورهاها گذاریسیاست 

ای  درجه  کنند که هر تصمیم تا چهمی   ها تعیین فرضپیش. این  هستند  هاتیمسئولحقوق و    متقابل  اثرگذاری  ٔهنحو

 ی جهان ٔهمورد بررسی قرار گیرند. وعد داقت. در نتیجه باید با دقت و صرا تضمین کندتواند منافع همگانی می 

 حاصل شود. پیشرفت معنوی و اجتماعی  و یماد شرفتیآگاهانۀ پ زمانی قابل تحقق است که پیوند  بهتر تنها

* * * 

فرآیندی    منددر نهایت نیاز  باشند همکارانه به واقعتر و  هماهنگ   الملل کهی از روابط بینهایشکل  حرکت به سوی

 در خصوص آنچهزیرا  .آیندنظم جهانی گرد هم  تٔاسیس آن رهبران جهان برای بازسازی و باز طیکه  است

 های جدی و آشکار در پرتو چالش ،شددر نظر گرفته می  گرایانهدورنمایی آرمان  ی زمان ،المللی های بین همکاری 

شوند  ر برداشته می در این مسی یی کههاگام شده است.  گرایانه تبدیلعمل ی ضرورت به  یت استبشر  روی که پیش



بست که منجر به بن  شود ایه فرسودالگوهای  جهانی جایگزین اخالق مدنی یک  کهثر خواهند بود ؤمهنگامی 

. فرآیندهای مشورتی باید با بزرگواری، منطق و صمیمیت بیشتری همراه باشند و عامل اندگشته و انسداد

تر مسائل  جمعی برای فهم عمیق   ی کاوش،  نظرانهتنگمنافع  غیرقابل تغییر و   هایدیدگاه یجابهها  بخش آنانگیزه

که با تالش برای خیر عمومی سازگاری ندارند باید کنار گذاشته شوند. تا زمانی که  ی اهداف باشد. پیچیده 

 نخواهد بود.  ماندگار ممکنپیشرفت  دسترسی به رایج کنونی تغییر نکند اخالقیات

و خود را با به تدریج نقاط قوت را گسترش  و کندرویکردی فرآیندمحور به پیشرفت را تقویت می  موضعی  چنین

در مورد  مستدلو  غرضبی ظرفیت جمعی ما برای کاوش  رشدبا دهد. می  وفق کاملهای در حال تواقعیت

. برای مثال، اندیشیده شود ترعمیق  ای از اصالحاتگستره  دربارٔهشایسته است ، پیشنهادی هر طرح مزایای

  —ی مستقیم انتخاب شوندحد که اعضای آن با را مجمع عمومی سازمان ملل مت    مجمعی دیگر در کنارسیس تٔا

جهانی و هیئت این  مشروعیت   ثیر چشمگیری در تقویت  تواند تٔامی  —به اصطالح یک مجمع پارلمانی جهانی 

  تٔاثیر  بررسی  رسمی برای  سازوکاری تواندمی   در مورد امور آینده  جهانی باشد. یک شورای  داشته  مردم با آن    پیوند

های جهانی،  از موضوعات از جمله آمادگی برای بحران طیفی و تعیین کند  تی های آها بر نسل گذاریسیاست 

. تقویت چارچوب حقوقی در دهدتوجه قرار  را مورد آموزش و اشتغال های نوظهور یا آیندٔهآوریاستفاده از فن

ای شالودهو  شود  زیست می مدیریت محیط و    آب و هوا  ،زیستی باعث انسجام و قوت تنوع   طبیعتجهان  ارتباط با  

برای   هازیرساختیت کل   اصالح .آوردبه وجود می  زمین کرٔه بر منابعنظارت مشترک  نظام یک برای مستحکم

 ،منازعهو  در مواجهه با خطر درگیری خواهد شد سبب ،از جمله اصالح شورای امنیت، ترویج و تداوم صلح

  ،های مشابهیا نوآوری   هاپروژه  . چنینبدهند ترقاطعانه  واکنشی بست جای خود را به  نب و انسدادآشنای    یالگوها

ها توافق باید در مورد هر یک از آنو مشروعیت یابند  مقبولیت هکآنبرای  متمرکز دارند ومشاورات بسیار نیاز به 

. با این  نخواهند بودنیازهای بشریت  پاسخگوی خودی خودبه  اقدامات. البته این وجود داشته باشد عمومی 

تواند در یک فرآیند رشد و توسعه می بخشد و به همین میزان  موجود را تا حدی بهبود می حال، هر یک وضعیت  

 . است سهیم باشدآفرین تحول  که حقیقتًا

جهانی که برای مثال در آن خشونت و فساد   ،کرده استمتعهد  آن    برپایی خود را به    المللی  بین جهانی که جامعۀ

زندگی اجتماعی   های جنبه   همۀ  و برابری زنان و مردان درباشد    خوب داده  داریحکومتجای خود را به صلح و  

کار  در دستور رجمند مقاصدوجود نداشته است. بنابراین پیشرفت به سمت هرگز تا به حال  شده باشدبرقرار 

. با پیش رفتن این  روی آوریم، نوآوری و خالقیت جستجو ،ایشمآزآگاهانه به  کهآن است  جهانی مستلزم

مبنای عمل قرار  یبندی بیشترحد باید با پای منشور سازمان ملل مت   شده درترسیم  فرآیندها، چارچوب اخالقی 

کاری و صداقت را مشاهده کنند،  حد و کشورهای عضو آن معیار درستمردم جهان باید در سازمان ملل مت    .گیرد

الملل، رعایت حقوق احترام به قوانین بین تعهداتی همچونمنوط به اجرای عملی  امراما میزان تحقق این 

دهی عملی ساختن این تعهدات، سازمان  . بدونبود ها خواهدنامه توافقو  هامعاهدهپیروی از و  اساسی بشر



ها مواجه هستیم حل که با آنرا شماری بی  دیرینۀ هایتواند چالشنمی  ،هم وسیع باشد قدر هرمجدد اداری 

 .«گفتار را کردار باید چه که گواه راستی گفتار کردار است»فرمایند: که حضرت بهاءاهلل می  طورهمان کند. 

* * * 

های عظیم است. همکاری در دورانی سرشار از فرصتحد سیس سازمان ملل مت  پایانی اولین قرن تٔاهای سال

همتایی را برای پیشرفت فراهم آورده پذیر شده و دورنمای بی نبود امکان ر  تصومقیاسی که پیش از این حتی قابل

بسیار  یی امدهایپ ،ثر جهانی ؤ ی مهابرای پشتیبانی از هماهنگی  اتی است. با این وجود عدم دستیابی به ترتیب

 است این عالم  . بنابراین، وظیفۀ مللخواهد داشتاخیر    هاینابسامانی عواقب  از    —باربالقوه فاجعه   —شدیدتر

 دهند. سوقبه سمت همکاری و وحدت  فزاینده  نحوی بهرا الملل و قدرت که دستگاه سیاست بین 

، یعنی مشترکمان سرزمین ساکنان همۀپذیر نیست که ، امکانحدمت  آیا در صدمین سالگرد تٔاسیس سازمان ملل 

پیشرفت   تداومۀ  الزم  را که  نظم جهانی   یک  برای بنای بینانهواقع  یفرآیندما  باشند که  داشته    نانیاطم  کرٔه ارض،

 ندای. هایشکوشش و مقصدبهائی امید جامعۀ جهانی  است ؟ اینایمآغاز کرده است های آتی در قرن

  :بیان نمودند حاکمان امور بشری   پیش دربارٔه رهبران و  هامدت  حضرت بهاءاهلل  که  شویمآور می را یاد  ایدلسوزانه

شود شفا بخشند و بطراز  بعد از تفک ر و مشورت کامل بدریاق تدبیر هیکل عالم را که حال مریض مشاهده می »

ت مزی ن دارند  .«صح 
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