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جوالت طالیی



لن کبًَى اًمالة ،هزکش اًمالة ،خبستگبُ اًمالة ٍ اىضبءاهلل جبیگبُ استوزار ٍ تمَیّت رٍسافشٍى اًمالة است.



[حبثِی ًَسدّن دی] اس جٌس حبدثِی عبضَرا است.



[در کطَری هثل ایزاى] ثِ حست هحبسجبت عبدی هحبل ثَد کِ یک اًمالة ثز هجٌبی دیي ،ثِ دست هزدم ،ثب رّجزی هزجع تملیذ ٍ رٍحبًی ضبخع ثهِ
پیزٍسی ثزسذ .لذا ثَد کِ ّیچ دستگبُ اطّالعبتی در دًیب ًتَاًست حذس ثشًذ کِ ایي اتّفبق خَاّذ افتبد؛ چَى اغالً ثب هحبسجبت عبدی جَر ًویآهذ.



[پیزٍسی اًمالة اسالهی] ًطبى دٌّذُ ی ایي است کِ ثز ایي عبلن کَُى ،ثز ایي عبلن ٍجَد ،لَاًیٌی حبکن است کِ اّل هبدُّ آى لَاًیي را ًوی ضٌبسهٌذ؛

پيشنهبد برای
هطبلعه بيشتر

ثیبًبت در دیذار
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آى لَاًیي را ًویثیٌٌذ ...سٌّت خذا یعٌی لَاًیي الْی.


هب یک ججِْ ی ٍسیع دضوي در همبثل خَدهبى دارینّ ...ویي دضوٌی ّب ٍ ثبالتز اس ایي دضوٌی ّب ثب خَد اًمالة ثهَد؛ اًمهالة پیهزٍس ضهذ .اههزٍس ّهن
ّوبى دضوٌیّب است؛ اهزٍس ّن ضوب اگزچٌبًچِ ثِ لَاسهص عول ثکٌیذ ،ضوب پیزٍس خَاّیذ ضذ.



چزا ًْضت هلّی ثب آى درخَاست حذّاللّی ،لبدر ًطذ ثوبًذ ...چزا ًْضت هطزٍطیّت ثب آى درخَاست حذّاللّیِ هحذٍد ضذىِ لذرت هطلمِ ًتَاًسهت ثوبًهذ
اهّب اًمالة اسالهی ثب ایي درخَاست ٍ هطبلجِی حذّاکثزی هَفّك ضذ ٍ هبًذ؟ ایٌْب تحلیل السم دارد .تحلیل را ضوب جَاًْب ثزٍیذ ثکٌیذ.

هبنذگبری انقالة



ّوّت [هستکجزیي] ایي است کِ ایي هبًذگبری را یکجَری ثِ ّن ثشًٌذ؛ ّوِی ّوّت هي ٍ ضوب ثبیذ ایي ثبضذ کِ ایي هبًذگبری را افشایص ثذّین.

اسالهی و ضرورت



ایي کبرّبیی کِ در سبل  ۸۸کزدًذ ،اس اثتکبرات جذیذ ثَد کِ اثتکبر آهزیکبیی ّب ثَد .الجتِّ در چٌذ جبی دیگز تجزثِ کزدُ ثَدًذ ،هخػَظ هب ًجهَد؛ در
چٌذ کطَر دیگز ایي را تجزثِ کزدُ ثَدًذ ،ثعذ آهذًذ ّویي تجزثِ را در کطَر هب پیبدُ کٌٌذ کِ آىجَر تَدٌّی خَردًذ.

تالش برای حفظ آى


ایي هبًذگبری را ثبیستی ثِ عٌَاى یک ّذف در ًظز داضت ٍ در ایي فکز ثَد کِ چگًَِ تأهیي خَاّذ ضذً .گبُ کٌیذ ثجیٌیهذ عٌبغهز هبًهذگبری اًمهالة
چیست ،آى عٌبغز را ثبیذ تکتکِ هب تأهیي کٌینّ ،وِی هب ثبیذ تأهیي کٌین.
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حتّی آى کسبًی کِ ًظبم را لجَل ًذارًذ ،ثزای حفظ کطَر ،ثزای اعتجبر کطَر ثیبیٌذ در اًتخبثبت ضزکت کٌٌذ .هوکي است کسی ثٌذُ را لجَل ًذاضهتِ
ثبضذ ،عیجی ًذارد اهّب اًتخبثبت هبل رّجزی ًیست ،هبل ایزاى اسالهی ٍ ًظبم جوَْری اسالهی استّ .وِ ثبیذ ثیبیٌذ در اًتخبثبت ضزکت کٌٌذ.



ضزکت در اًتخبثبت آثزٍی ًظبم جوَْری اسالهی ،اسالم ،هلّت ایزاى ٍ کطَر است.



ّوِ سعی کٌٌذ درست اًتخبة کٌٌذ .سعی هبى را ثکٌین؛ هوکي است ایي سعی ثِ ًتیجِ ثزسذ ٍ اًتخبة درست ثبضذ؛ هوکي است سعی هب ثهِ ًتیجهِ
ًزسذ ٍ غلط اًتخبة کٌین ،عیجی ًذارد؛ خذای هتعبل اس هب لجَل خَاّذ کزد.


هسئلهی انتخبببت


[ثٌذُ] ًگبُ هیکٌن ثجیٌن آى کسبًی کِ ایي فْزست را هعزّفی کزدُ اًذ چِ کسبًی ّستٌذ؛ اگز دیذم ایٌْب آدهْبی هتذیّي ٍ هؤهي ٍ اًمالثی ای ّسهتٌذ،

ثیبًبت در دیذار
الوِ جوعِ

ثِ حزفطبى اعتوبد هیکٌن ٍ ثِ [فْزست] آًْب رأی هیذّن؛ اگز دیذم ًِ ،کسبًی کِ ایي فْزست را دادُ اًذ کسبًی ّستٌذ کِ ثِ هسهبلل اًمهالة ،دیهي،

سزاسز کطَر

استمالل کطَر خیلی اّوّیّتی ًویذٌّذ ،دلطبى دًجبل حزف آهزیکب ٍ غیز آهزیکب است ،ثِ حزفطبى اعتوبد ًویکٌن؛ ثِ ًظز هي ایي راُ خَثی است.

1130/10/10

کسی را ضوب هیخَاّیذ ثزای هجلس خجزگبى اًتخبة ثکٌیذ کِ در ٍالع ،اٍ رّجز را اًتخبة خَاّذ کزد کِ کلیذ حزکت اًمالة در دست اٍ اسهت؛ ایهي
خیلی اّوّیّت دارد ،ایي کبر کَچکی ًیست .لذا ثبیذ تحمیك کزد ،ثبیذ اعتوبد پیذا کزد.



ضبخػْبی اًمالثیگزی ّن خیلی هْن است ...ضبخػْبی اًمالثیگزی را درست پیذا کٌین ...اس کسبًی کِ هطّلعتز اس هب ّستٌذ ثپزسین.



ّوِی اًمالثْب ٍ ًْضتْبی اجتوبعی ریشش دارًذ اهّب در کٌبر ایي ریشضْب رٍیص [ّن] ّست ...ثٌذُ ٍلتی ًگبُ هیکٌن ،رٍیطْب را ثیص اس ریشضْب هیجیٌن.



اهزٍس ٍلتی ثب اًمالة ثیعت هیکٌیذ ٍ ثیعتتبى را تجذیذ هیکٌیذ ،ثب پیغوجز ثیعت کزدیذ .کسی کِ ثب اهبم خویٌی ثیعت هیکٌذ ،ثب پیغوجز ثیعت کزدُ.
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