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نامه مرحوم ربانی شيرازی در مورد والیت فقيه 

اشاره
وقتی درس های حكومت اسالمی يا واليت فقيه امام خمينی منتشر شد و نسخه هايی از 
آن به دست مبارزان ايرانی رسيد، استاد سيد حميد روحانی در جلد دوم نهضت امام خمينی 
می نويسد: »محققان و پژوهشــگران ژرف انديش حوزه های علميه با آنكه از طرف ساواك 
شديداً زير نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات اسالمی، 
از طرف ساواك به يغما رفته بود، با پشــتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسی پيرامون 
حكومت اسالمی نشستند و تالش گســترده و همه جانبه ای را برای روشن ساختن سيستم 
حكومتی و كشورداری اســالم آغاز كردند، ليكن دستگيری های پی  در پی و زندان و تبعيد 
درازمدت، هيچ گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسی های خود را در اين باره 
به انجام برسانند و سيستم حكومتی اسالم را همراه با تبيين خطوط آن ارايه دهند. از ميان اين 
پژوهشگران، مجاهد فقيد ربانی شيرازی در نامه ای كه چند ماه پس از طرح حكومت اسالمی 
از طرف امام، برای نگارنده در نجف اشرف نوشته است، ديدگاه های خود را درباره حكومت 
اسالمی بيان داشته است كه صرف نظر از جنبه درستی يا نادرستی آن، از اين نظر در خور 
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اهميت است كه رهروان راســتين راه امام و علمای محقق حوزه علميه قم به محض مطرح 
شدن طرح حكومت اسالمی از طرف امام، بی درنگ به بررسی و تحقيق درباره آن پرداختند 

و ديدگاه های خود را در مورد آن بيان كردند.«1 
اكنون پنجاه سال از آن ايام سخت مبارزه و مجاهدت برای پايه ريزی حكومت اسالمی در 
ايران گذشته است و حكومت جمهوری اسالمی از يك نهال نورسته به يك درخت تنومند 
و پرثمر تبديل شده است. بسياری از آن مبارزان پاك نهاد بر عهد و پيمانی كه با خدا و بنده 
مخلص او امام خمينی بسته بودند تا واپسين روزهای زندگی خود باقی ماندند و تعدادی هم 
اسير وسوسه های شياطين نفس شدند و عهدشكنی كرده و ميثاق گسستند. مرحوم ربانی 
شيرازی از جمله ياران مبارز نهضت امام خمينی بود كه وفای به عهد را با خون خود امضا كرد 
و تا روز مرگ قدمی از آرمان های انقالب پس نكشيد. مطالعه ديدگاه های او در مورد واليت 
فقيه در حكومت اسالمی كه جزء اولين نوشته هايی اســت كه بعد امام اين مسئله را مورد 
توجه قرار داده است در نوع خود راهگشاست. اگر چه اين نامه در جلد دوم كتاب گرانقدر 
نهضت امام خمينی اثر استاد سيد حميد روحانی منتشر شده است ليكن اين سند ارزشمند 
مانند بسياری از اسناد تاريخ نهضت امام هنوز هم در جامعه علمی ايران مكتوم مانده و گرد 
غربت ايام و فراموشی بر آن نشسته است. اميدواريم چاپ مجدد اين سند به فهم هر چه بهتر 

انعكاس درس های حكومت اسالمی در جامعه ايران كمك كند. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص746-754. 
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هوالعزيز
5 صفر1

برادر عزيز
نامه سر باز2 بدون پاكت مورخ 25ذی القعده در 27محرم رسيد. از سالمتی شما خرسند و 
از الطاف شما ممنون گرديدم. نوار چهار منبر حاج آقا3 قباًل واصل شد، حالم خوب است. قبل 
از شروع در پاسخ از خبرهايی كه بيش ]و[ كم می رسد گله گذاری كنم، دوستانی كه مراجعت 
می كنند نوعًا اختالفات دوســتان و كناره گيری بعضی و تغيير روش ديگری را به سوغات 
می آورند،4 شرايط مساعد آن محيط به جای آن كه با اتفاق كامل، مورد توجه و بهره برداری 
قرار گيرد، متأسفانه سوء تأثير داشته اســت، بعضی محافظه كار و بعضی تندرو و بعضی با 
خياالت واهی دمســاز گرديده. نمی دانم آيا موقع بيداری فرا نرسيده؟ وقت آن نشده كه 
روش خالف اسالمی سابقين متروك شود؟ اگر ما كه خود را انقالبی و مبارز فكر می كنيم، در 
وحله5 اول، انقالب در درون خود ايجاد نكنيم و با نفاق، شقاق، تك روی مبارزه نكنيم، كه بكند؟ 
مگر نه اين است كه جهاد با نفس، اكبر از جهاد با دشمن است؟ مگر اين نيست كه نفسانيت 
موجب شكست از دشمن است؟ مگر ما به ديگران حمله نمی كنيم و خواهان رفع اختالفات 
نيستيم؟ حاصل آنكه مگر ما نمی خواهيم مسلمان واقعی باشيم و به اسالم واقعی عمل كنيم؟ 
مگر اسالم نمی گويد: واعتصموا بحبل اهلل  جميعاً و التفرقوا، و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. 
ديگران خيال می كنند كه اينها دستورات اخالقی است و اخالقيات ملزمی برای عمل ندارد، 
ما كه می دانيم اينها دستورات سياسی است و واجب االجراست، چرا عمل نكنيم؟ اگر در آن 
محيط، دولت با اشخاصی خاص نزاع پيدا می كند و دست و پنجه نرم می كند به ما چه ربطی 
دارد؟ انقالبی اساسی در خاورميانه شروع شــده6 و به مرزهای ايران كشيده، خواه ناخواه 

1. آغاز طرح حكومت اسالمی از طرف امام چهارشنبه 12ذيقعده 1389 مطابق اول بهمن ماه 1348 بوده است، 
نامه باال 5 صفر 1390 مطابق 23فروردين 49 درست 82 روز پس از آن نوشته شده است. 

2. برنامه و شيوه مكاتبات سياسی ما با ايران چنين بود كه نامه را در كتابی جاسازی می كرديم و برای دوستان و 
همرزمان به ايران می فرستاديم. نامه ای كه پيرامون طرح حكومت اسالمی برای ربانی شيرازی نوشته بودم، با آن 
كه از اهميت ويژه ای برخوردار بود، به علت سهل انگاری و عجله بدون آن كه جاسازی كنم، به  طور سر باز برای 

ايشان ارسال داشتم كه از اين اشتباه به  طور اشاره بحق انتقاد كردند. )رك: سيد حميد روحانی، همان.( 
3. منظور، امام است و نوار بحث حكومت اسالمی. 

4. اشاره به اختالف برادران در مورد بهره برداری يا عدم بهره برداری از اختالف رژيم بعث عراق با شاه می باشد. 
رك: همان. 
5. وهله 

6. اشاره به انقالب فلسطين كه از 1347 به دنبال شكست دولت های عربی از اشغالگران فلسطين اوج گرفت و 
خاورميانه را سخت بلرزانيد. 
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عوامل داخلی و خارجی كوشش می كنند انقالب را نابود كنند. اگر دولتی خواست جلو آن 
عوامل را بگيرد، ما نبايد ناراحت شويم، به اسم اينكه با فالن آقا و يا پسر فالن آقا توهين شده 
است، چه بسا واقع امر فالن آقا، يا پسر فالن آقا از عواملی باشند كه دانسته يا ندانسته عليه 
انقالب قيام كرده اند. ما كه از روزهای اول از دگرگونی های در محيط شما استنباط مان شكل 
ديگری بود و هر   آن منتظر كودتا به وسيله عوامل ضدانقالب داخلی و خارجی بوده ايم، شما 
می دانيد شرايط اجازه نمی دهد من چنين نامه ای بنويسم ولی چه كنم بعضی اوقات به واسطه 
مصالح اهمی ممكن است انسان انتحار كند. آقايی كه موضوعات آن محيط ناراحتش می كند 
و به فكر بازگشت به وطن می افتد و به وسايل آشتی متشبث می گردد، در اشتباه است، در 
اشتباه1 شّم سياسی ندارد، در انقالبات و دگرگونی ها حس واقع بينی او از كار می افتد، تسليم 
ظواهر امر می شود، شخصيت ها او را مدهوش می كند، بلكه نزعات مذهبی و تعصبات او را 
به بيراهه می كشاند، دست از كار می كشد، اين به قهقرا برگشتن است؛ و يا اگر چند پيرمرد 
فرسوده كه از اجتماعات و سياسات اسالمی بهره ای ندارند و عمری سهم امام خورده اند و 
حيض ]و[ نفاس خوانده اند و زيارت را شغل خود كرده اند و مردم را به دين بدبين نموده اند و 
در حوزه مسئوليت خود كمونيست تبليغ كرده اند، به فالن سياستمدار نابغه كه شرق و غرب 
را به ستوه درآورده2 بد گويند و يا به اختالفات مذهبی دامن زنند و يا با نيرنگ استعمار، به 
تفرقه اندازی دامن زنند، ما نبايد تقيه و محافظه كاری را پيش گيريم و تسليم محيط گرديم، ما 
بايد محيط را تحت تأثير قرار دهيم، نه تحت تأثير محيط، آن هم محيط منحط واقع شويم، اين 
انحراف است، انحراف. به هر حال محيطی است مساعد، جوی است كه حاضر بوديم با صرف 
ميليون ها تومان به دست آيد، به رايگان به دست آمده، بايد با همكاری، اتفاق نظر، فداكاری 
بهره برداری شود. اگر در موضوعی نتوانستيد تصميم مشتركی اتخاذ كنيد، بايد مراجعه به 
رهبر خود كنيد و اختالفات را شــرح دهيد و از او استمداد جوييد و هر آن راهی كه دستور 
فرمود، اطاعت از آن كنيد. قل انی اعظكم بواحده ان تقوموا ]هلل [ مثنی و فرادی ثم تتفكروا. 
سعی كنيد به فوری ساير جزوات نطق حاج آقا فرستاده شود. اين بحث را با تذكری خاتمه 
دهم و آن عدم احتياط در ارسال نامه بود، نامه باز بدون پاكت، خالف حزم و احتياط است، 
يكی از دوستان كه چنين نامه ای فرستاده بود، قباًل به او تذكر دادم كه بعد از اين برای من 
نامه نفرست. ممكن است ناراحت شده باشد ولی ضرورت اقتضا می كرد كه به او توجه دهم 

1. آن روزها شايع شــده بود كه آقای دكتر محمد صادقی تهرانی به علت تنفر شديد از رژيم بعثی ها در عراق 
بر آن اســت كه به ايران بازگردد و برای اين منظور يك روحانی نمای درباری را واسطه قرار داده است تا ترتيب 
بازگشت بی دردسر او را به ايران بدهد؛ ليكن اين شايعه به كلی عاری از حقيقت بود. دكتر صادقی تا روز پيروزی 

انقالب اسالمی، استوار، پايدار و ثابت قدم عليه رژيم شاه و رژيم صدام مبارزه كرد. 
2. منظور، امام است. 
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كه نفرستادن نامه بهتر از اين نحوه فرستادن است، نامه ای كه فرستاده می شود، حتماً بايد به 
وسيله غيرمعمولی باشد. به دوستان همگی سالم گرم مرا تقديم داريد و از آنها بخواهيد كه 

متفقاً و متحداً به فكر واحد مشغول كار گردند و از تفرقه و تك روی بپرهيزند.1
در مورد واليت فقيه شش درس به  خوبی منتشر و در شرف انتشار است. نوارهای زياد 
و جزوات به صورت پلی كپی به حد وافر بوده و افرادی كه نمی شناســم به  خوبی به پخش 
مشغول اند، از اين حيث نگرانی نيست. عمده ايجاد موج است كه بايد سخنگويان تعقيب كنند 
كه متأسفانه جز يك- دو نفر كسی متعرض نشده چون كه فشار شديد است، ولی مأيوس 
نيستم، ان شاءاهلل  در ماه صفر تا حدودی عمل می شود اما جمع آوری مباحث به صورت كتاب، 
كتب مختلفی برای مراجعه ارسال گرديد، رفقا در آنجا بايد جلسه تحقيقی درست كنند و 
با فراهم كردن كتب ديگری كه در عراق موجود است از قبيل: االحكام السلطانيه، الخراج، 
األموال، مقدمه ابن خلدون، كتب مصری: قطب و غزالی و مودودی، االمام علی، االســالم 
والحضاره، الراعی و الرعيه، نهج البالغه، اصول كافی و كتب زيادی كه مصری ها در حكومت 
اسالمی نوشته اند و مقدم بر همه اينها كتاب اهلل المجيد و تفاسير آن از قبيل: المنار و الضالل و 
تفسير شلتوت، تحقيقاتی درين باره نموده و به نظر حاج آقا برسانيد و چاپ كنيد. البته قم هم 
به نوبه خود، در اين امر جديت كامل مبذول می دارد و خيال می شود اگر افرادی ]را[ آزاد 
بگذاريم و مطالب ايشان را بررسی كنند و تقريرات نويسند در كمال آن دخالت بيشتر داشته 
باشد، لذا الزم نيست از اجازه جلوگيری شود. به هر حال شما مشغول جمع آوری باشيد و هر 
مقدار موفق به تحقيق گرديد عمل كنيد، ما هم نتيجه تحقيقات قم را می فرستيم بلكه ان شاءاهلل  
كتاب جامعی چاپ شود؛ البته به زبان فارسی و عربی بايد تدوين شود و اسمی بايد انتخاب 
نمود كه از نظر دستگاه ايران زنندگی نداشته باشد و بتواند الاقل تا مدتی وارد شود. اما وضع 
حاج آقا بحمداهلل  از حيث مردم بسيار خوب است و روز به روز ارادت مردم در تزايد است؛ و 
اما از نظر سياسی دستگاه فيمابين فشار و احتياط كار می كند، وضع عراق ايجاب می كند عدم 
سختگيری را و شدت ارادت مردم، دولت را به احتياط و عدم آزادی مطلق وادار می كند، لذا 
در محرم جلو روضه خوانی را گرفتند ولی به كلی مانع از آمد ]و[ شد طالب در منزل حاج آقا 
مانند سابق نشدند و دوستان در عاشورا در تهران و غير تهران در منابر از حاج آقا بلكه حمله 
به اسرائيل متذكر می شدند و دولت به روی خود نمی آورد و من قباًل به آقا مصطفی نوشته 
بودم بهار به ايران بيايد و با وجود بستن منزل، باز هم آمدن ايشان را مفيد می دانم و خطری 
هم در كار نمی بينم. اما راجع به مطالب »واليت فقيه« در نامه ای كه برای حاج آقا فرستاده 

1. اصل: بپرهيزيد 
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اموری را متذكر شده ام، فعاًل بعضی مطالب را جهت توجه شما و آشنايی و سابقه ذهنی برای 
تحقيق تذكر می دهم:

1. فقيه كيست؟ آيا واليت و حكومت جهانی اسالم برای همين فقهايی است كه ذكر شده؟ 
نه فقيه در كتاب و سنت در صدر اســالم به معنی امروزی نيست. »تفقه فی الدين« صرف 
دانستن احكام از لحاظ حقوقی نيست، تفقه در دين، فهم در دين به معنی وسيع كلمه است. 
دينی كه می خواهد نه به كره زمين بلكه به ساير كرات فرمانروايی كند، فهم اين دين از لحاظ 
ايدئولوژی، اقتصادی، نظامی، سياســی و بالجمله تمام شئونی كه بر جامعه از حيث اخالق، 
معارف، سياست، روابط اجتماعی، اقتصاد و غيره حكومت می كند، فهم اين شئون تفقه در دين 
است، عالم به اين شئون فقيه است، العلماء ورثه  االنبياء، الفقهاء خلفاءالرسول، اينها هستند 
كه اكمل آنها ائمه هســتند و با مراجعه به صفات الزمه در امامت، اين مطلب بيشتر تأييد 
می شود ولی اگر بخواهيم بگوييم فقيه حقوقدان، آن هم اين حقوقدان هايی كه می شناسيم، 
زعامت اسالم را كوچك كرده ايم، حكومت اسالمی را به صورت كدخدايی درآورده ايم، يك 
حقوقدان نمی تواند بر جامعه كوچكی چه رسد به جامعه بزرگی كه يك جزئش كره ارض 
است وعداهللّ  الذين آمنوا ليســتخلفنهم فی االرض حكومت كند، بلكه جهان بينی می تواند 
حكومت كند. رئيس جمهور امريكا با اعوان، انصار و متخصصين، نقشه كره زمين را بررسی 
می كند و امور سياسی، اجتماعی و اقتصادی آن را تجزيه و تحليل می كند. حاكم اسالمی بايد 
جهان بينی داشته باشــد و بتواند امور جهان را تجزيه، تحليل و تدبير نمايد. پس اول شرط 

حاكم، جهان بينی است و فقيهی حاكم است كه جهان بينی داشته باشد. 
2. فقيه عالوه بر جهان بينی شرط است جهانگير باشــد، چون مأمور به تشكيل حكومت 
اسالمی در زمين است و كليه حكومت ها را غاصب و باطل می داند و در قرآن و سنت اشارات 

زيادی به اين شرط است، وزاده بسطه فی العلم و الجسم.
3. فقيه بايد به فنون جهانداری آشنا باشد و عدالت جزيی از اين شرط است. پس ماحصل 
شرايط حاكم در همين سه شرط دور می زند 1. جهان بينی 2. جهانگيری 3.  جهانداری؛ اما فقه 

به معنی حقوقدانی و عدالت را نمی توان دو شرط اساسی واليت دانست. 
3. 1 اگر فقيه بدين معنی و با اين شرايط شــد، در پياده كردن طرح، گرفتار محذوری كه 
حاج آقا با آن روبه روست و ناچار شــده به خودمختاری متشبث شود، با اينكه آن هم رفع 
محذور نمی كند، نمی شويم. حاج آقا وقتی واليت فقيه را ثابت نموده مواجه با تعدد فقها در 
هر صوب و بلدی شده و چون راهی نداشته، فرموده اگر شد حكومت واحد و اال خودمختاری، 

1. به نظر می رسد كه بايد شماره 4 باشد، اشتباهًا در نامه 3 نوشته اند. 



12
3

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ه 
فقی

ت 
والی

رد 
 مو

 در
زی

یرا
ی ش

ربان
وم 

رح
ه م

نام

خودمختاری حكومت اسالمی نيست، خودمختاری تجزيه حكومت بزرگ اسالمی است، 
خودمختاری عاقبتش وضع موجود است، با اينكه در محيط حكومت خودمختاری باز فقها 
كثيرند، در هر قصبه و دهی ممكن است چند فقيه باشد، پس چه بايد كرد؟ البته بنا به تصوری 
كه ما هم كرديم بايد فكری برای پياده كردن طرح بكنيم چون كه هميشه فقيه به آن معنی 
منحصر به فرد نيست. در زمينه تعدد، قاعده ما رجوع به امرهم شورا بينهم و روايات مشورت 
و رواياتی امثال روايت عيون 222 كه من تولی من غير مشوره فاقتلوه است، اهل حل و عقد 
و زبدگان ملت بايد فرد را تعيين كنند و در صورت تعيين، ديگران نمی توانند اعمال واليت 
كنند، زيرا كه اعمال واليت واجب كفايی و با وجود من به الكفايه وجوبش از ديگران ساقط 
است و در زمينه سقوط، اعمال نظر آنها مستقاًل چون موجب اخالل در امر متصدی است، 
غير جايز است، بلی ممكن است ديگران نظريه دهند و تشريك مساعی كنند كما اينكه در امر 
قانون گذاری نيز ممكن است مشورت را حاكم كنيم و جمعيت نظريه دهند و قول اكثريت 

چون كه اقرب به واقع است، اخذ گردد. 
4. 1 الزمه اســتدالل حاج  آقا، واليت فقها در عرض واليت ائمه اســت، چون كه الفقهاء 
حصون االسالم و يا خلفاءالرســول و امثال آن مستفادش اين اســت، با اينكه ديگران در 
طول می دانند و حتی بعضی نيابت می دانند؛ ولــی در وجهی كه ما ذكر كرديم چون مراتب 
جهان بينی و جهانداری و جهانگيری متفاوت است، لذا اكمل مقدم است و با فرض بودن ائمه- 
عليهم السالم-   چون اكملند مجالی برای واليت ديگران نيست و در زمان غيبت هم فقهايی كه 
در اين صفات اكملند مقدم، تا برسد به جايی كه بعضی در بعض شئون مثاًل واليت بر صغار 

و غيب و قصر فقط واليت دارند چون در بقيه شايستگی و صالحيت ندارند. 
6. واليت چنين فقيهی عموميت دارد و همان بسطی كه واليت ائمه داشت، دارد و آيه النبی 
اولی بالمؤمنين من انفسهم چون مربوط به امامت پيغمبر است نه نبوت، شامل ائمه می شود و 
شامل ساير حكام جامع الشرايط هم می شود، آنها هم اولی بالمؤمنين من انفسهم، البته حدود 
اوليت )اولويت( پيغمبر بايد مورد بحث واقع شود، كه متأسفانه تا به حال واقع نشده است. و 
قدر متيقن از اوليت در امور اجتماعی است كه پيغمبر می تواند دخالت در مال و انفس آنها 
بنمايد و اما در امور شــخصی كه به هيچ وجه ربطی در امور اجتماعی ندارد، مثل اينكه من 
می خواهم فالن مقدار مال مشروع بخورم، فالن موقع مشروع بخوابم، فالن زن مشروع را 
بگيرم، فالن غذای مشروع تحصيل كنم، شمولش معلوم نيست. شما در ذيل آيه، رواياتی كه 
در برهان است مطالعه كنيد كه تصريح دارد كه آيه در مورد واليت پيغمبر است و همين 

1. به نظر می رسد كه بايد شماره 5 باشد، اشتباهًا در نامه 4 نوشته اند. 
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واليت منتقل به ائمه است، به مقتض و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض، پيغمبر)ص( در غدير 
خم اول از مردم اقرار به مضمون آيه گرفت بعد همان واليت را برای علی- عليه الســالم  - 

ثابت كرد و كسی اولويت به انفس را از جمله مختصات پيغمبر نشمرده است.
7. اگر صفات مختلفه در حاكم، در افراد اشــد و اضعف بود مثاًل فردی اعلم در سياست 
بود، در مقابل فرد ديگری كه واجد ساير صفات اســت، اعلم در حقوق بود و فرد ديگر در 
اقتصاد و فرد ديگر در سياست، چه بايد كرد، اگر چه با فرض شورا قضيه حل است، چون كه 
زبدگان ملت، مراعات موقعيت می كنند ولی مع ذلك به  طور كلی می توان گفت: بايد مراعات 
خصوصيت زمان و احتياج شود، اگر مثاًل وضع مملكت از حيث اقتصاد ضعيف است و فعاًل 
ضرورتی كه اقتضای تقدم اعلم در حقوق را نمايد )وجود ندارد(، اعلم در اقتصاد مقدم است. 
8. آيا مدت خالفت مادام العمر است و يا موقت، دو وجه بايد مورد بررسی و تحقيق قرار 
گيرد، وجه اول اينكه فرد مادام كه مورد شايستگی است واليت دارد و نمی توان او را عزل 
نمود، بنابراين شبيه به جمهوری مادام العمر می شود. وجه دوم چون كه خليفه ولو اينكه عادل 
است ولی انسان است، ممكن است به تدريج موقعيت خود را تثبيت كند و فردی مستبد از 
كار درآيد و عزلش هم در آن )هنگام( يا ممكن نباشد و يا محذورات ديگری پيدا كند، عالوه 
بر اينكه ممكن است در زمان تصدی او فردی ديگر حائز شرايط تقدم شده باشد، در رشته از 
رشته های اعلم شده باشد، بنابراين از اول مدت را موقت قرار دهيم و پس از فرا رسيدن مدت، 
زبدگان ملت تجديدنظر كنند، اگر به صالحيت باقی بود، دو مرتبه انتخاب شود و اال اصلح 
انتخاب شود. در همين جا مسئله ديگری بايد مورد تحقيق واقع شود كه آيا خليفه مذكور تا 
چند مرتبه می توان انتخابش كرد و در اين موضوع بايد مالحظه شود كه به طرزی عمل گردد 
كه استبداد پيش نيايد. اينها مطالبی است مربوط به واليت كه بايد مورد توجه واقع شود و 
من در سابق تحقيقاتی در اين زمينه كرده ام ولی ناتمام افتاده است و وضع مزاجی ام قسمی 
است كه اميد به اكمال آن ندارم، باشد كه شما در اين زمينه كاری كنيد، بعضی از اين مطالب 
را خدمت حاج آقا عرض نموده ام، اگر شما تمامی اين هفت موضوع را و موضوعات آتيه را 

بنويسيد، به ايشان بدهيد و از ايشان نظريه بخواهيد، خوب است. 
و مطالب ديگری در اين موضوع هست از قبيل: ]1.[ تقسيم وظايف حكومتی 2. شرايط 
رؤسای ادارات 3. حدود مسئوليت آنان 4. وظايف و مسئوليات حاكم 5. وظايف و مسئوليات 
ملت در مقابل حاكم 6. سيره حاكم 7. ماليات اســالمی و اموال عمومی كه غير از خمس و 

زكات، اقالم مهمی هست امثال خراج، جزيه، انفال، اوقاف عام و غيرها. 
من خيال می كنم رئوس مطالبی كه ذكر كردم شما را به تحقيقات زيادی كمك كند و با 

مراجعه به كتاب و سنت، ابواب حكومت بر شما باز گردد. 
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