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 تعالیبسمه
 

 مقدّمه
برقررري ن امرراه رم ررال ن يهررعبی برره تع  ررر  هرران 

، يز اعمت ان برر   ) ه(بن ااگذي  آن، حضرت يباه خم نی
هرزب ن و تمابی بستضعف ن ر ان بالده يل ی بر برده يين 

گ رن يهت. برو ن بر تا يخ پريفتخا  يين ا ضت و شکل
اماه بقدّس رم ال ن يهعبی بره  وشرنی اقر  و تر   ر 

ن حضررت يصل بترقّی واليت فق ره و  ب ررن حک مااره
يهلل يلعممری هر ّد ي ری و پس يز آن حضرت آيت ) ه(يباه

د  بردييت ياقرعب د   ين،  ب ر ياقعب يهعبی،  يخابنه
ن كال ين حاليدث گالااگالن  وزگا  اشان ب دبرد. بسهّسره

ن حفظ و اشر پژوبشی فربنگی ياقعب يهعبی كه وظ فه
آ ا  بقاه بعمّم  ب رن  ي بري ده دي د، د  يرررين بمر ن 
وظ فه به ياتشا  كتاب ان بالضاليی به بنمال  اشرر ب اارات، 

قراع،، بناهر ت ا و لره د  ببا و  بنمالدبران بعمّمديدگاه
 .پرديزدبیبالضاليات بخت ف 

ن بمره به يافتن حقّ  أند  دو ين بعاصر با يمالب ّت
بران تررين ر الهيقشا  برده، ياتخابرات بره يکری يز ب رم

 ت ديل شده يهت. و فربنگی راليب، زادگی ه اهی
 طررال ب، پرس يز پ رروزن ياقرعب يهرعبید  ييررين و 

 یحماهر و پرشرال  ياتخابرات کير هرا،، بر د  ن ااگ ب
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ويک ياتخابرات عری برگرري ن هری – يهرت شده برگري 
گرفته د  ياتخابات ان صال تن تجربه كه -وچ ا  ها، هی
ن يهتفادهخصالص ّاتی ام ر  ،هاال ن يهعبیبرده اماهيين 
ت برده يكثرن يز بشا كت بردبی،  يايت يصل حاكم ّحدّ

ن و شديهاهی ياتخاب  يايت حقّ و بر هراالشت خالي 
قااالن يهاهی  ي برا خرالد بره امالدن د  چا چالب ياتخاب

 بمريه ديشته يهت. 
 بالفّق ّت ران و يهرعه ر ان تحالاّلت د  شرييط كنالای

 بره   پر يز   بر  ي برااگاه ،یيهرعب ندي  رببن عث يز 
 يهعهِ بخ ِات ح بکتب يز برآبده و هازنتمدّ بانامريّه
 و قبالفّر نباتجربه و يهت هاخته بتمركر و هبتالرّ ،يرير
 ندبره هرهبر   يز  د  رين،يري یيهعب نرم ال  نبالنده

 ارابِ يهعهِ تيبدي و يی يبگشا بر تحجّ نيب تر گذشته،
 د ( نيابريلطّرآلره و ه ري  هرعبه و يهللص اليت) نبحمّد
پ شررفت و  ر بسر د  حركرت و رابعه يبال  ر تدب نديفرآ
 .بالد خاليبد یتعال

ترررين ين يز ب من گريرردهد بردي ارردهر ضرركترراب حا
ن بان  ب ر بعمّم ياقرعب يهرعبی يهرت د برا هتالص ه

و د  بشرت فصرل  گرري هياتخابات كره د  قالرب بفتراد 
 يهت. شدهبالضاليی تنم م 

 ن راگاب ي زشرمند، كتراب نيري نبطالعره ابر كه د يب
 برديشته مهيكر دولت قتحقّ نهال به نتر،يهر و يهتالي تر
 .شاءيهللين شالد،

 ن اهلل التوفیقو م


