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  همه آن ها سیم بندی کرد؛ اما می توان الی ماشاءاهلل تق« شکل و نحوه انتخاب»حکومت ها را براساس

 :یا در سطح ی که دارندبراساس هدف

 امنیت و پاسداری

 :حبوده اند و یا در سط

 رفاه و پرستاری.

 هدف از حکومت و رهبریما ا: 

 کند و نیازها در سطح رفاه و امنیت خالصه نمی شود.نیازها را تامین تنها آقا باالسر داشتن نیست. حاکم باید 

مند است. نیازقدرت و  وسعتو  یقینو  عشقو  آموزشی برخوردار است که به روحو  قلعو  قلبو  مغزانسان از 

 نیاز دارد.بینش ها بیش از دانش ها از او فقط در سطح سواد و خواندن و نوشتن نیست؛ که او به نی

 دفی باالتر از پاسداری و پرستاری، عدالت و رفاه و برابری و امنیت و تکامل و... دارد. ه حکومت اسالمی؛

یی آشنا میزان ها و معیارهابرساند و با  یدستورها و کتاب، به روشنگری ها و بیناتو می خواهد انسان را همراه 

 خودش برپا بایستد و حرکت کند.کند که انسان بتواند 

  ین حکومتدر احاکم لذا: 

آموزگار بینش ها و دیدها و ، و آموزگار و روشنگر مغزها و قلب ها، و آموزگار زندگی و مرگنه آموزگار آب بابا، که 

 است.بصیرت ها 

 :این چنین حکومتی 

را شناخته و نقش خود را باالتر از تنوع و تکرار و بازیگری عظمت و قدر و ارزش خویش انسانی است که  توقعمورد 

 و... می داند. 



غلطاند و یا به کول بگیرد؛ که انسان باید خودش این حکومت با این هدف و تلقی از انسان، نمی تواند انسان را ب

 راه بیفتد.

ه دارد ککادر نیرومندی احتیاج به  د؛الزم دار و زمینه سازی مقدمات، با این هدف وسیع و بلند و این حکومت

 رسیده اند.رویش و فالح اند و به  رستهدارند و  ریشه

امعه پیش از تحقق جاگر می بینی که امروز با مشکالتی روبرو هستیم، به خاطر این غفلت است که خواسته ایم 

 ، حکومت اسالمی را تحقق بدهیم.ی اسالمی


