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امام خمينی)ره( و 23 قاعده عقلی در اثبات حکومت اسالمی و 
والیت فقيه از کتاب کشف اسرار

اشاره
كتاب كشف اسرار، پاسخ امام خمينی به جزوه ای است به نام اسرار هزارساله، كه فردی به 
نام علی اكبر حكمی زاده يكی از روحانيون منحرف و هوادار كسروی در قم برای ايجاد ترديد 
بين مردم نسبت به بعضی از اعمال و اعتقادات شيعه نوشته شد و در سال 1322 در نشريه 
پرچم متعلق به فرقه كسروی منتشــر گرديد. اگرچه كتاب كشف اسرار به ظاهر پاسخی 
عقلی و شرعی به شبهات حكمی زاده نسبت به پاره ای از اعتقادات شيعه است اما مطالبی در 
آن وجود دارد كه 35 سال بعد اركان اعتقادی و عملی و پايه های اساسی يكی از بزرگترين 
جنبش های سياســی و اجتماعی و فكری جهان يعنی انقالب اسالمی شد و از دل آن الگوی 

جديدی از نظام های مردم ساالر دينی، به نام جمهوری اسالمی متولد شد. 
بی ترديد رد پای اوليه نظريه حكومت اسالمی و واليت فقيه كه ركن اساسی نظام جمهوری 

اسالمی است را بايد در كتاب كشف اسرار جست وجو كرد. 
شــخصيتی كه بعدها رهبر بزرگترين، مردمی ترين، انسانی ترين و شوريده ترين انقالب 
جهان در اواخر قرن بيستم شد، از دل اين كتاب بيرون آمد، به ملت تحقيرشده ايران هويت و 
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كرامت بخشيد، بت های ايدئولوژيك چپ و راست را در هم كوبيد، خواب آسوده قدرت های 
سلطه طلب را آشفته ســاخت، ملت ايران را يكپارچه و آماده دگرگونی كرد، كاخ سلطنت 
هزاران ساله شاهان ايران را ويران نمود و انقالب او در سال 1357 روح يك جهان بی روح1 

شد. 
به رغم اهميت بنيادين اين رساله در شناخت شخصيت امام خمينی و باورها و اعتقادات 
وی در مورد حكومت اسالمی و واليت فقيه، و از همه مهم تر انتقاداتی كه به عملكرد دوره 
رضاخانی دارد، اين رساله نزديك به چهل سال است كه به داليلی مورد كم لطفی قرار گرفته 
و نه تنها تجديد چاپ نمی شــود بلكه به ندرت در فهم زمينه های فكری امام خمينی از آن 
استفاده می شود. بی ترديد بخشی از مطالب رساله كشف اسرار مولود اقتضائات زمان است 
و شايد طرح همه مطالب آن در اقتضائات كنونی بی وجه به نظر آيد، ليكن دليل نمی شود كه 
دل سپردگان به انقالب اسالمی و دوستداران خمينی كبير از اساس اين رساله گران سنگ را 

به دست فراموشی بسپارند. 
فصلنامه پانزده خرداد كه رسالت خود را نشــر افكار و آرمان های امام خمينی و انقالب 
اسالمی می داند، با توجه به اين كه در آستانه پنجاهمين سال طرح درس های واليت فقيه 
يا حكومت اسالمی توسط امام خمينی در دوران تبعيد در نجف اشرف هستيم، تالش كرده 
است كه نكات اساسی كتاب كشف اسرار در اثبات عقلی حكومت اسالمی و واليت فقيه را به 
اقتضای ظرفيت يك مقاله انتخاب و به دوستداران خمينی كبير و رهپويان مرام و آرمان های 
آن امام عزيز تقديم كند. اميدواريم تمام نكات راهبــردی اين اثر برای فهم عميق و دقيق 
شخصيت، منش و بينش امام در آينده استخراج شــود و در اختيار اهل معرفت و پژوهش 

قرار گيرد. 
نظر به اين كه اغلب چاپ های مربوط به كتاب كشف اسرار در دوره اختناق سياه پهلوی 
به صورت مخفی منتشر می شــد بنابراين فاقد معيارهای جاری كتابشناسی هستند. ما در 
استخراج مطالب اين متن، از كتابی كه تصوير آن در ابتدا آمده، استفاده كرديم. تمام مطالب 
كه در داخل دو گيومه )»«( هستند مربوط به امام بوده كه شماره صفحه در انتهای هر متن 
برگزيده، آمده است و عناوين و بقيه مطالب خارج از گيومه ها مربوط به فصلنامه می باشد. 

فصلنامه پانزده خرداد 

1. عبارتی است كه ميشل فوكو فيلسوف فرانســوی در مورد انقالب اسالمی به كار گرفت. رك: ميشل فوكو، 
ايران روح يك جهان بی روح، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، نی، 1379. 



75
13

98
ن 

ستا
  زم

  6
ه 2

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

یه
ت فق

والی
 و 

می
سال

ت ا
وم

حک
ت 

اثبا
در 

ی 
عقل

ده 
قاع

 2
و 3

ه( 
ی)ر

مین
م خ

اما

۱
هفت دليل عقلی در ضرورت امامت و والیت

و پاسخ به مغلطه تقابل انتصاب امامت با عقل
)می گويند( »اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنانچه مفسرين گفته اند 
بيشتر آيات قرآن ناظر به امامت است چرا خدا چنين اصل مهم را يك بار هم در قرآن صريح 
نگفت كه اين همه نزاع و خونريزی بر سر اين كار پيدا نشود... اينك ما قبل از جواب اساسی 
از اين پرسش خود را نيازمند می دانيم به يك نظر به طور كلی درباره امامت. و از خرد داوری 
می خواهيم تا ببينيم امامت را عقل كه فرستاده نزديك خدا است يكی از اصول مسلمه دين به 
شمار می آورد و الزم می داند كه خدای جهان كه كارهايش همه بر اساس خرد بنا نهاده شده 

اين اصل را گوشزد بشر كند يا نه...« )ص105(
دليل اول: »همه می دانيم كه خدای جهان در آن زمان كه بشر در هر جا زندگی می كرد 
بزرگی و سرافرازی خود را به آن می دانست كه يا آتشكده اش از همه آتشكده ها بزرگ تر و 
افروخته تر باشد و يا بت خانه اش سرفرازتر و بت هايش بزرگ تر و از فلزات پرقيمت تر باشد. 
آنهايی كه خدايشان طال بود و عرض و طولش بيشتر بود البته اهميت و سربلنديشان بيشتر 
بود حتی خدايان را در جنگ ها با ارابه های بزرگ حمل می كردند. چنانچه اهل مكه هبل را 

كه بت بزرگ بود برای جنگ با مسلمين آوردند...« )ص106( 
دليل دوم: »در چنين روزی پيغمبر اســالم را از جانب خود به رسالت مبعوث كرد اول 
پيشنهادی كه به بشر آن روز كرد اين بود كه اين خدايان كه ساختيد بايد در هم شكنيد و با 
توحيد خدای جهان به رستگاری رسيد )قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا( پس از آن كم كم قانون های 
آسمانی كه همه پايه اش بر اساس عقل استوار بود برای بشر آورد و آراء و پندارهای جاهالنه 
و ســرخودی های آنها را برانداخت و تشــكيل يك حكومت عادالنه كه پايه اش بر قوانين 
آسمانی استوار بود داد و پس از بيست و چند سال كوشــش های طاقت فرسا با گفتارهای 
منطقی الهی و سيره و كردار عادالنه و اخالق بزرگ جالب قلوب و نيروهای شگرف آسمانی 
و زمينی و جانبازی فداكاران در راه آيين مقدس خدايی موفق به يك تشكيالت با اساسی شد 
كه پايه اش با عدالت و توحيد برقرار بود و پيغمبر اسالم چنانچه می دانيد و در تواريخ جهان 
خوانديد تا آخرين روز زندگانيش از كوشش در راه انداختن چرخ های توحيد خدا و توحيد 
كلمه و توحيد آراء و عقايد خودداری نكرد تا پايه دين و آيين و نظام مدينه فاضله استوار و 

برقرار شد...« )ص106(
دليل سوم: »اينك ما از خردمندان جهان و از زمامداران ممالك دنيا پرسش می كنيم كه 
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آيا باقی ماندن اين اساس محكم و آيين بزرگ آسمانی در محافل عقال از امور با اهميت تلقی 
می شود و برپاكننده اين اساس كه خدا است به وسيله پيغمبر اسالم پايدار بودن اين اساس 
را الزم می داند يا آن كه بايد به سهل انگاری و سردی تلقی شود؟ ماندن اين اساس و نماندن 
آن در نظر او يكسان است. مردم به بی دينی برگردند يا ديندار باشند فرقی نمی كند در اين 
صورت دانشمندان می توانند به اعتراض برخيزند و به خدای دانا بگويند اگر اين حكومت و 
آيين بود و نبودش يكسان بود چرا پيغمبر فرستادی و يك كتاب با آن همه تشريفات نازل 
كردی، البته خدای جهان را از بی ارج شمردن عدالت و توحيد بری می دانيد در اين صورت 
برای بعد از پيغمبر بايد دستوری برای استوار بودن اين اساس بدهد و مردم را بالتكليف و 
مملكت و آيين را دستخوش اغراض يك مشت هواپرست و رياست طلب نكند...«  )ص107-

)106
دليل چهارم: »پيغمبری كه برای رفتن مستراح و خلوت كردن با زن و شير دادن يك طفل 
چندين حكم خدايی و فرمان آسمانی آورده و برای هيچ چيز كوچك و بزرگ نيست مگر اينكه 
تكليف معين كرده اگر برای يك همچو موضوعی كه بقاء اساس دعوت و نبوت بر او است و 
استوار ماندن پايه های توحيد و عدالت پيوند به او است هيچ كلمه  در تمام عمر نگويد و دين 
و آيين الهی را دستخوش اغراض مشتی چپاولچی هرزه كند كه پس از مردنش برای رياست 
چندروزه خود آن همه كارها كه همه می دانيد و در كتاب های سنی و شيعه و تواريخ جهان 
ذكر شده كنند، چنين پيغمبری را دانشمندان جهان مورد اعتراض و نكوهش قرار دهند و او 

را به پيغمبری و عدل و داد نشناسند...«؟ )ص107(
دليل پنجم: »پيغمبری كه می گويد كسی كه بدون وصيت بميرد مثل كسی است كه در 
زمان جاهليت مرده يعنی مثل كافر مرده و برای وصيت خدا به او امر می كند و آيات قرآن 
فرو می فرستد در يك همچو كاری كه مهمترين امور است و برای وصيت از هر چيز اولی و 
نيازمند تر است اگر هيچ كلمه ای نگويد و خود به قول خدا و خود عمل نكند برای چنين پيغمبر 

چه ارج می توان قائل شد...«؟ )ص107( 
دليل ششم: »ما خدايی را پرستش می كنيم و می شناســيم كه كارهايش بر اساس خرد 
پايدار و به خالف گفته های عقل هيچ كاری نكند نه آن خدايی كه بنايی مرتفع از خداپرستی 
و عدالت و دينداری بنا كند و خود به خرابی آن بكوشد و يزيد و معاويه و عثمان و از اين قبيل 
چپاولچی های ديگر را به مردم امارت دهد و تكليف ملت را پس از پيغمبر خود برای هميشه 

معين نكند تا در تأسيس بنای جور و ستمكاری كمك كار نباشد...« )ص107(
دليل هفتم: »يك رئيس ]كار[خانه كه پنجاه نفر كارمند دارد، يك سرپرســت عائله كه 
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ده نفر افراد دارد اگر بخواهد دو ماه مسافرت كند نه آن كارخانه را بی تكليف می اندازد و نه 
اين عائله خود را بی سرپرست می گذارد. اينك پيغمبر اسالم كه هزاران قانون های بزرگ 
آسمانی و دستورات محكم الهی آورده و يك نظام بزرگ خردمندانه و يك حكومت خدايی 
عادالنه برپا كرده، می خواهد از ميان آنها برای هميشه برود و خيانتكاران و منافقان را كه در 
سی چهل سال با آنها معاشرت كرده و می شناسد و خدای او بر حكومت های جائرانه كه پس 
از او تشكيل می شود و دين را دستخوش اغراض مسمومه خود می كنند مطلع و عالم است 
اكنون خرد می گويد بايد اين كار آخر را كه بزرگترين كارها است برای بقاء اساس توحيد و 
عدالت بكند يا آيين خود را به دست يك مشت معلوم الحال كه در وقت مردن او به سر و كله 
هم می زدند برای رياست و حكومت و از همان وقت آشوب به پا می كردند واگذار كند و از 
هدايت و راهنمايی به صالح امت كه بيست و چند سال خود را به آن معرفی كرده و خدای 
َّما اَنَْت ُمنِذُر َو لُِكلِّ قَوٍم هاد در قرآن برای او نازل كرده دست بردارد و در يك همچو  جهان اِن
حال كه حال بحران اساس توحيد و عدالت است و ملت قرآن از هر چيز نيازمندتر بر نص 
تكليف خود بعد از پيغمبر بودند آنها را سرگردان و متحير بگذارد عقل شما و همه خردمندان 
در اينجا چه حكم دارد اين فرستاده نزديك خدا كه برای آدمی همچون چشم است در اينجا 
هيچ حكم ندارد و پيش پای خودش را نمی بيند يا حكم می كند كه خدا و پيغمبر الزم نيست 
روی ميزان خرد رفتار كنند ممكن اســت كارهای بيهوده بچگانه هم بكنند يك دستگاه با 
عظمت با دست خود بسازند و فوراً خراب كنند يا می گويد امامت يك اصل مسلمی است 
در اسالم كه خدا تعيين آن را خود كرده چه در قرآن اسم برده باشد يا فرضاً نبرده باشد...« 

)ص108-109( 

2
در نفی نظام سلطانی و اثبات ضرورت تأسيس حکومت اسالمی

پاسخ به مغلطه پيوند اسالم و سلطنت
ُســوَل َوُأولِي اأَلْمِر ِمنُْكْم )سوره نساء، آيه 59(  َِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللَ َوأَِطيُعوا الرَّ »يا أَيَها ال
خدای تعالی به تمام مؤمنيــن واجب نموده اطاعت خود و اطاعــت پيغمبر خود و اطاعت 
صاحبان امر را، خدای تعالی در اين آيه تشكيل حكومت اسالم را داده است تا روز قيامت و 
پر روشن است كه فرمانبرداری كسی ديگر جز اين سه واجب نكرده بر تمام امت و چون بر 
تمام امت واجب كرده اطاعت از اولی االمر را ناچار بايد حكومت اسالمی يك حكومت بيشتر 
نباشد و بيش از يك تشكيالت در كار نباشد وگرنه هرج و مرج الزم آيد. ما اكنون اطاعت 
خدا و پيغمبر را می دانيم آنچه بايد مورد بررســی خرد كه فرستاده نزديك خدا است قرار 
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دهيم آن است كه اين اولی االمر چه كسانی هستند؟ و بايد چگونه اشخاصی باشند؟ بعضی 
می گويند كه آنها پادشاهان و امرا هســتند، خدا واجب كرده بر مردم كه اطاعت و پيروی 
كنند از سالطين و پادشاهان خود چنانچه در زمان مصطفی كمال پاشا رئيس جمهور تركيه و 
رضاخان شاه ايران، آنها را اولی االمر می دانستند و می گفتند خدا واجب كرده اطاعت آنها را 
و سنيان با خلفای اسالم كه از جمله  آنها معاويه بن ابی سفيان و يزيد بن معاويه و ديگر خلفا 

اموی و عباسی است تطبيق می كنند. 
اينك ما از عقل خداداده داوری می خواهيم خدای جهان پيغمبر اسالم را فرستاد با هزاران 
احكام آسمانی و پايه حكومت خود را بر اصل توحيد و عدالت بنا نهاد و مردم را به چيزهايی 
امر كرد و از چيزهايی نهی كرد و پس از كوشــش های فراوان و تعليم كردن و اجرا كردن 
دستورات خدايی همين خدا كه پايه عدل را در جهان با فداكاری های مسلمانان استوار نمود 
و از ستم كاری ها و بی عفتی ها آن طور جلوگيری كرده به مردم امر كند كه بايد همه اطاعت 
كنيد از آتاتورك كه می گويد دين در مملكت رسميت ندارد و همه می دانند كه با دينداران 
چه كارها كرد و با مردم چه ستمكاری ها نمود. چه بی عفتی ها در تركيه به جريان انداخت و 
چه مخالفت ها با دين خدا كرد يا بگويد بايد از پهلوی اطاعت كنيد كه همه ديديد چه كرد 
و برای ريشه كن نمودن دين اسالم چه كوشــش ها كرد كه اگر كسی بخواهد مخالفت های 
صريح او را با قرآن خدا بشمارد نيازمند به يك كتاب شايد گردد. چنين خدايی را كه خود 
اساس دين و عدل را به پا كرده و خود به دست خود به خراب آن امر نموده دانشمندان او را به 
خدايی و عدل و داد نمی پذيرند و مقام خدای عالم از چنين بيهوده كاری منزه است، می گوييد 
از طرز حكومت اين ستمكاران بی خبر بود و گمان می كرد اينها همه با گفته های او موافق اند 
اين از حكم خرد بيرون است. خدايی كه بندگان خود را نشناسد ما او را به خدايی نمی شناسيم 
يا می گوييد خدا از گفته های خود پشيمان شد. چند روزی توحيد و تقوی و عدالت می خواست 
بين مردم پس از آن خود مردم را به شرك و ستمكاری و خالف عفت دعوت كرده اين نيز 
از حكم خرد بيرون است و چنين خدايی را ما به خدايی نمی شناسيم، پس ناچار بايد بگوييد 

اولواالمر پادشاهان و امرا نيستند...« )ص109-110( 

3
در ضرورت عقلی بودن امامت و والیت

و پاسخ به مغلطه شریعت صامت 
»بعضی از دشمنان اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب سخنی سراپا دروغ گفته و اين بی خردان 
كوركورانه از آن پيروی كردند. ما اينك سخن اينان را می آوريم و خطاكاری و دروغ پردازی 
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آنها را روشن می كنيم تا رسوايی بيشتر از پيش شود. می گويد: در صدر اسالم امامت يك امر 
ساده يا سياسی بوده كه قرآن و مسلمين درباره آن ساكت بودند ولی بعدها زمامداران ايران 
برای بيرون رفتن از حكم خلفا عرب يا تــرك، امامت را به اين رنگ درآورند و دليل آن را 
چنين می آورد كه كتاب های زمان قبل از صفويه و بعد از آنها فرق كرده درباره امامت. بعد 
از صفويه كتاب ها بزرگتر و غلوشان بيشتر شده است حاصل كالمش آن است كه مذهب 
تشيع را صفويه از پيش خود شاخ و برگ دادند برای پيشرفت كار خود و پس از آن. به اين 
رنگ مانده و آن مرد افيونی بی خرد1 در كتاب شيعی گری می گويد شيعه از زمان بنی اميه 

پيدا شدند و بعدها در زمان جعفر بن محمد و ديگران رنگ هايی پيدا كرد... 
ما پيش از اين با حكم خرد ثابت نموديم كه بايد امامت كه معنيش تعيين نگهبان از برای 
دين است در دين اسالم مسلم و ثابت باشــد و اگر قانون گذار اسالم يك شخص خردمند 
عادی هم بود بايد تكليف دينداران را پس از خــود معين كند... خدای عالم كه قانون هايی 
گذاشته برای زندگی بشر و احكامی آورده برای سعادت اين جهان و آن جهان ناچار به حكم 
خرد قانون ها و احكامی است كه جريان خود آنها را خدا و پيغمبر می خواستند نه ضد و نقيض 
آن را و اين محتاج به دليل نيست. خود از احكام روشن عقل است كه هر قانون گذاری در 
عالم قانون را برای جريان و عملی كردن می گذارد نه برای نوشــتن و گفتن و ناچار جريان 
قانون ها و احكام خدايی فقط منحصر به زمان خود پيغمبر نبوده پس از او هم بايســتی آن 
قانون ها جريان داشته باشد... ناچار در اين صورت بايد كسی را خدای عالم تعيين كند كه 
گفته او و پيغمبر او را يكان يكان بی كم و كاست بداند و در جريان انداختن قانون های خدايی 
نه خطاكار و غلط انداز باشــد و نه خيانتكار و دروغ پرداز و ستمكار و نفع طلب و طماع و نه 
رياست خواه و جا ه پرست باشد و نه خود از قانون تخلف كند و مردم را به تخلف وادارد و نه 
در راه دين و خدا از خود و منافع خود دريغ كند و اين معنی امامت )است(... اكنون می گوييد 
خرد چه حكم می كند می گويد قانون گذاری كرد برای نوشتن و گفتن، قرآن آورد فقط برای 
خواندن يا جريان قانون ها و احكام موضوعه را می خواست اگر می خواست تنها برای زمان 
پيغمبر می خواست يا پس از پيغمبر دين و حكم بود ناچار بايد بگوييد بود. اگر جريان پس از 
پيغمبر را هم می خواست بايد كسی را برای راه انداختن قانون برقرار كند يا هر كس هر چه 
خواست و فهميد بكند ناچار بايد بگوييد هرج و مرج را نمی خواسته و غلط اندازی و غلط فهمی 
را دشمن داشــته زيرا جريان خود قانون در نظر قانون گذار است نه هر كس هر چه فهميد 
و خواست. پس خدا بايد خود راهی برای فهماندن قانون كه بالضروره آراء اشخاص در آن 

1. منظور امام، احمد كسروی است. 
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مختلف می شود معين كند كه همه به او رجوع كنند تا قانون جريان پيدا كند و آن شخص 
بايد آن اوصاف را كه گفتيم داشته باشــد تا منظور حاصل شود. از اين جهت به حكم خرد 
همان طور كه دين و قرآن در پيشگاه خدا و پيغمبر با اهميت تلقی می شود امامت هم بايد در 
آن پيشگاه به همان اهميت شناخته شود زيرا كه امامت قوه جريان قانون است كه مقصود 
اصلی از دين و قانون گذاری است. از اين جهت بی امامت قانون گذاری لغو و بيهوده است و 
امری بسيار كودكانه و از قانون خرد بيرون است و با امامت دين كامل و تبليغ تمام می شود...« 

)ص133-135( 
4

در ستایش امامت و والیت
و پاسخ به مغلطه تشيع علوی و تشيع صفوی و مکتب ایرانی تشيع 

»اگر فهرست آيات و اخباری كه درباره امامت وارد شده و فهرست كلمات مورخين را 
كسی بخواهد بنويسد محتاج به يك كتاب بزرگ شود و ما در اينجا برای اختصار بيش از اين 
چند كلمه را ننوشتيم اينك از خوانندگان حكميت می خواهيم كه با يك نظر منصفانه بی غرض 
نظر كنند كه امامت كه به حكم خرد بايد از اصول مسلمه اسالم باشد و به حكم آيات قرآن و 
حكم اخبار پيغمبر كه از چند هزار تجاوز می كند مسلم و ثابت است و به حكم تواريخ معتبره 
كه از اول بعثت پيغمبر اســالم تا روز رحلتش كوشش های خود را درباره آن كرده باز بايد 
گفت كه يك امر ساده بوده، يا يك امر سياسی بوده كه مسلمين از آن ساكت بودند و سالطين 
ايران آن را به اين رنگ درآوردند ما نمی دانيم كدام تاريخ يا كدام كتاب افسانه اين بيهوده را 
گفته تا اينان با جرأت تمام چنين دروغ روشنی را در حضور مردم می گويند اينها هيچ گمان 
نكردند آنهايی كه اين كتاب ها در ميان آنها پخش می شود خيلی هايشان از اهل تاريخ و سير 
و اخبار و آثارند. گو كه چند نفر ساده لوح هم ممكن است سخنی را بی دليل به محض ادعا 
بپذيرند و ناچار اين ماجراجويان بی خرد به همين قدر هم قانع هستند... اينك ما نام بعضی 
كتاب های امامت را كه قبل از صفويه نوشته شده ذكر می كنيم تا معلوم شود از زمان صفويه 
به بعد كتاب های در اين موضوع رو به تنزل رفته و تصنيفات درباره امامت قبل از آنها خيلی 
بيشتر بوده و صفويه و سياست آنها كوچكتر از آن است كه امامت را كه يكی از اصول بزرگ 

اسالم است بتراشد.« )ص153-154، 157(1

1. امام بيش از چهل اثر از متونی كه قبل از صفويه در موضوع امامت نوشــته شده است را در اين بخش ذكر 
می كند كه خوانندگان می توانند به بخش امامت رساله كشف اسرار رجوع كنند. 
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5
در ستایش حکومت عدل و نکوهش حکومت جور
و پاسخ به مغلطه لزوم اطاعت از حکومت غالب 

»اينكه می گويند مجتهد در زمان غيبت نايب امام اســت راست است يا نه؟ اگر راست 
است حدودش چيست؟ آيا حكومت و واليت نيز در آن هست يا نه؟

... اينجا يك مقدمه ذكر می كنم... خوانندگان درست مطلب را تا آخر بسنجند و مطالعه 
كنند تا مقصود معلوم شود. بسيار شــود كه عادت و تكرار يا عمل پرده به روی احكام خرد 
می پوشد به طوری كه اگر كسی برخالف آن سخنی بگويد بسيار شگفت آور شده بر خالف 
تشخيص داده می شود ما ناچاريم در اينجا با يك مثال مطلب را روشن كنيم. يك نفر آدم 
عادی اگر از شما با زور يك تومان بگيرد يا شــما را به زور به كاری كه برخالف ميل شما 
است وادار كند همه او را بدعمل و متعدی تشخيص می دهند و كار او را از حكم خرد بيرون 
می دانند و او را مجرم می خوانند و برای او مجازات قائل می شــوند. همين شــخص مجرم 
دسته بندی كرد و بيست، سی نفر را دور خود جمع كرد و حمله كرد به يك قريه، چند نفر را 
زخمی كرد و آنجا را تصرف كرد باز همه خردمندان او را ظالم و كارهای او را جرم تشخيص 
می دهند و دفع و سركوبی او را الزم می دانند. قدری باالتر بياييد اگر اين آدم دسته بندی اش 
قوی شد و به يك شهر هجوم كرد و چندين نفر را كشت و آن شهر را تصرف كرد و از مردم 
جريمه هايی گرفت باز همه عقال او را ظالم و مجرم می دانند و ســركوبی و اعدام او را الزم 
می شمرند از اين هم قدری ترقی كنيد همين شخص مجرم چند فوج سرباز را با خود همدست 
می كند و به مركز يك سلطنت حمله می كند و اهالی آنجا را می گيرد، حبس می كند و عده 
كثيری را می كشد و مركز را تصرف می كند و شاه آن مملكت را بيرون می كند1 و خود جای 
او را می گيرد. چند روزی كه اين عمل تازه است باز كام مردم تلخ است بعدها نام اين هجوم 
و آدم كشی كوتاه می شود و برای او جشن ها می گيرند و چراغانی ها می كنند او را اعليحضرت 
همايونی می خوانند و حكم او را با احكام قدر همدوش می كنند و در سرودهای ملی می خوانند 
)چه فرمان يزدان چه فرمان شاه( تفاوت اين مراتب را از عقل خالی از عادت بپرسيد چه شد 
دايره ظلم هر چه كوچكتر بود مرتكب ظالم و مجرم و كار جرم تشخيص داده شد ولی چون 
دايره ظلم وسعت پيدا كرد و با آدم كشی و تعديات ديگر جفت شد همه نام ها عوض شد آنجا 
دزد و مجرم و جرم می گفتند اينجا اعليحضرت اقدس همايونی و فرمان قضاء و قدر و مانند 
آن. اكنون يك نظری هم به قانون های دنيا كنيد يك نفر از اشخاص عادی يك كتابچه نوشت 

1. منظور امام كودتای سياه رضاخان در سوم اسفند 1299ش است. 
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و در آن تكليف هايی برای مردم يك شهر يا يك مملكت تعيين كرد از قبيل اينكه بايد سالی 
فالن قدر بدهند و فالن كار را كه برخالف زندگانی و ميل آنهاست بكنند اين كتابچه را همه 
جزء سياه مشق می دانيم و اگر بخواهد اين حكم خود را به موقع اجرا بگذارد او را مجرم و حكم 
او را برخالف عقل و عدل تشخيص می دهيم اگر صد نفر هم از اين كتابچه ها بنويسند باز همان 
حكم را دارد ولی همين شخص به واسطه زور يا زر عده آراء قاچاقی تهيه كرد و وكيل شد و 
همان صد نفر ديگر هم با وسيله هايی كه همه می دانيم خود را به كرسی وكالت رساندند اينجا 
ديگر هر حكمی آنها بكنند برخالف ميل موكلين باشد يا برای غارت اموال و هتك ناموس و 
ريختن آبروی آنها باشد اين حكم خردمندانه و از روی معدلت است و مخالفت با آن جرم و 
جنايت است از عقل روشن خالی از عادات جاهالنه تفاوت اينها را بپرسيد اگر بگوييد مردم 
خودشان وكيل تعيين كردند و مجبورند تبعيت كنند می گوييم همه می دانيد كه اوالً اكثر 
مردم خبر از وكالت و آمدن و گذشتن دوره انتخابات و چگونگی وكالت و حدود اختيارات 
وكيل ندارند از اين جهت در شهرستان هايی كه بيش از دويست هزار جمعيت دارد بيشتر 
از ده، دوازده هزار تعرفه برای انتخابات پخش نمی شود. و در اين صورت وكالت ظالمانه و 
احكام آنها جور است و درباره مردم نبايد اجرا شود و ثانيًا چهارده دوره از انتخابات ايران ما 
گذشته و همه ديديد كه چه در دوره قبل از ديكتاتوری و چه در آن دوره های ننگين و چه دوره 
بعد كه اين دوره است وكالت از روی عدالت و آزادی جريان پيدا نكرده حاال همه دوره ها را 
بتوانيد ماست مالی كنيد دوره های پهلوی را كه نمی شود سرپوشی كرد. چه شد كه قانون های 
آن روز را هم همه عادالنه می دانيد و مخالفت آن را جرم تشخيص می دهيد با آن كه حقًا 
عمل كردن به آنها از بزرگترين جرم ها و بيداد گری هاســت و ثالثاً وكيل به حكم خرد بايد 
كارهايش موافق صالح و نفع موكل باشد وگرنه از وكالت معزولست به حكم خيانت و جنايت 
و موكلين هرگز اختيار جان و مال و فرزند و ناموس خود را به آنها نداده و نمی دهند پس تمام 
اين قانون های بشری و حكومت های جهان از روی جور و برخالف حكم خرد پايه اش بنا نهاده 

شده است...« )ص179-181(

6
در ضرورت عقالنی بودن تشکيل حکومت از نظر اسالم

و پاسخ به مغلطه تضاد دین و حکومت 
»از احكام روشــن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمی تواند بكند آنست كه در ميانه بشر 
قانون و حكومت الزم اســت و عائله بشر نيازمند به تشــكيالت و نظامنامه ها و واليت و 
حكومت های اساسی است و آنچه عقل خداداده حكم می كند آن است كه تأسيس حكومت 
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به طوری كه بر مردم به حكم خرد الزم باشد متابعت و پيروی از آن از كسی روا و بجا است 
كه مالك همه چيز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بكند تصرف در مال خود باشد و چنين 
شخصی كه تصرف و واليتش در تمام بشــر به حكم خرد نافذ و درست است خدای عالم 
است كه مالك تمام موجودات و خالق أرض و سماوات است پس هر حكمی كه جاری كند 
در مملكت خود جاری كرده و هر تصرفی بكند در داده خود تصرف كرده است و اگر خدا 
به كسی حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران الزم االطاعه دانست بر بشر نيز 
الزم است از آن اطاعت كنند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده هيچ حكمی را 
بشــر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد. حكم گذاران هم بشری هستند مثل خود 
او شهوت و غضب دارند، شيطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می خواهند منافع 
ديگران را فدای خود می كنند، جمله كالم آن كه آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بســيار 
هستند و از چنين بشری كســی توقع ندارد كه احكامش به مصالح عامه باشد و خود را بر 
ديگران ترجيح ندهد و منافع ديگران را پايمال نكند عالوه اينها كه قانون گذاری می كنند 
نيز چون ديگران احاطه به همه جهــات و خصوصيات ندارند و از خطاكاری و غلط اندازی 
و اشتباه  مأمون نيستند چه بسا حكمی كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خالف مصالح 
كشور باشد چنانچه اگر بخواهيم اين رشته از قوانين را آفتابی كنيم يك كتابچه الزم دارد 
و ما هم اكنون پرده دری را الزم نمی دانيم. همين قدر بس كه قوانين جاريه را هر چند وقت 
يك مرتبه عوض می كنند يا كم و زياد می كنند و خطاهای خود را خودشان هم می فهمند و 
آنهايی را كه خود آنها هم نمی فهمند خيلی بيش از اينها است تنها در قوانين جزايی و حقوقی 
اين  قدر احكام بر خالف خرد وضع شده است كه تعداد آن يك وقت بيشتری الزم دارد شما 
همين قانون دارايی را ببينيد كه تا چه اندازه كودكانه و بازيچه است كه گاهی اختيارات تامه 
به يك مرد بی ادراك بی اطالع می دهند كه هر طوری بخواهد با جان و مال مردم بيچاره 
اين كشور بی صاحب رفتار كند و همين كه اسم مستشار امريكايی روی يك كسی آمد ديگر 
برای او اين زمامداران بی هوش و خودسر ما خطا و اشتباه يا خيانت و دزدی قائل نمی شوند، 
اين بيدادگران خودپسند لغت عربی را كه از فرهنگ خدا و دين اخذ شده و در عين حال با 
بهترين اسلوب و زيبايی توسعه بی پايان به فرهنگ ما داده به جرم آن كه به گفته اينان لغت 
اجنبی است از كشور می خواهند بيرون كنند لكن اختيار يك كشور را به دست مشتی اجانب 
می گذارند و آن را با كمال بی شرمی قدم اصالحی می دانند اين را جز بی هوشی يا خيانتكاری 

می توان ناميد...« )ص181-182( 
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7
نفی حکومت مبتنی بر زور و تغلب

در پاسخ به مغلطه الحق لمن غلب )حق با کسی است که قدرت دارد( 
»بشر هر چه زورمند باشد و دارای قدرت و سلطنت باشد عقل حكم او را حق نمی داند و 
بی جهت نمی پذيرد و سلطنت و حكومت او را ظالمانه و بی خردانه می داند ولی ما از گفته های 
خدا در اينجا گواه می آوريم تا حال اين حكم ها و حكومت ها روشن شود اينك گواه از قرآن 
خدا سوره مائده آيه 44: َوَمْن لَْم يْحُكْم بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الَْكافُِروَن)45( َوَمْن لَْم يْحُكْم 
الِموَن)47( َوَمْن لَْم يْحُكْم بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن)48(  بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الظَّ
قًا لَِما بَيــنَ يَديِه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهيِمًنا َعلَيِه فَاْحُكْم بَينَُهْم بَِما  َوأَنَْزلْنَا ِإلَيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ
)49( َوأَِن اْحُكْم بَينَُهْم بَِما أَنَْزَل اهللُ َواَل تَتَّبِْع  ا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ أَنَْزَل اهللُ َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ
أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن يْفتُِنوَك َعْن بَْعِض َما أَنَْزَل اهللُ ِإلَيَك)50( أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيه يبُْغوَن َوَمْن 

ِ ُحْكًما. أَْحَسُن ِمَن اهللَّ
اگر بخواهيم آياتی كه عمومًا حكم را مخصوص به خدا كرده و خصوصًا آنجاها كه يكان 
يكان قوانين را به قانون خدايی منحصر كرده بشمريم سخن طوالنی و دامنه دار می شود اينجا 
باز از همه اين چيزها می گذريم و از خرد می پرسيم كه آيا خدايی كه اين جهان را با اين نظم 
و ترتيب بديع از روی حكمت و صالح خلق كرده و خود بشــر را می شناخته كه چه موجود 
عجيبی است كه در هر يك هوای سلطنت همه جهان است و هيچ يك بر سر سفره خود نان 
نمی خورد و در نهاد هر كس تعدی و تجاوز به ديگران است ممكن است آنها را بدون تكليف 
رها كند و خود يك حكومت عادالنه در بين آنها تشكيل ندهد، ناچار اين كاری كه از حكم 
خرد بيرون اســت نبايد به خدای جهان كه همه كارش بر اساس محكم عقل بنا نهاده شده 
نسبت داد پس بايد تأسيس حكومت و وضع قوانين جاريه در ممالك را خود عهده دار شده 
باشد و قانون های او ناچار همه اش بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در 
قانون های آسمانی جنبه های منافع شخصی و نظرهای خصوصی و عوامل گوناگون اين عالم 
به هيچ وجه دخالت ندارد زيرا خدا از همه اينها مقدس و بركنار است...« )ص184-185( 

8
در اثبات پيوند ناگسستنی اسالم و سياست

پاسخ به مغلطه تضاد دین و سياست 
»... قانون اسالم در طرز تشــكيل حكومت و وضع قانون ماليات و وضع قوانين حقوقی و 
جزايی و آنچه مربوط به نظام مملكت است از تشكيل قشون گرفته تا تشكيل ادارات هيچ 
چيز را فروگذار نكرده است و شماها از آن بی خبريد و همه بدبختی ها آن است كه مملكتی كه 
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يك همچو قانونی دارد دست خود را پيش مملكت های اجانب دراز كند و قانون های ساختگی 
آنها را كه از افكار مسموم يك مشت خودخواه تراوش كرده در مملكت خود اجرا كند و از 
قانون مملكت خود كه مملكت دينی خدايی است به طوری غافل باشد كه باز هم گمان كند 
اينجا قانون ندارد يا قانونش ناقص است، تنها درباره  قضاوت چند هزار ماده در دين هست 
كه با بهترين طرز و آسان ترين ترتيب كار قضاوت را انجام می دهد... نتيجه سخن ما تا اينجا 
كسی جز خدا حق حكومت بر كسی ندارد و حق قانون گذاری نيز ندارد و خدا به حكم عقل 
بايد خود برای مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند اما قانون همان قوانين اسالم 
است كه وضع كرده و پس از اين ثابت می كنيم كه اين قانون برای همه و برای هميشه است 
و اما حكومت در زمان پيغمبر و امام با خود آنها اســت كه خدا با نص قرآن اطاعت آنها را 
بر همه بشر واجب كرده و ما اكنون كار به زمان آنها نداريم و آنچه مورد بحث ما است اين 

زمان است...« )ص184( 

9
در اثبات ضرورت عقالنی حکومت فقيه

پاسخ به مغلطه مقدس مآبان
»واليت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم 
در اصل داشــتن واليت و نداشــتن و هم در حدود واليت و دامنه حكومت او و اين يكی از 
فروع فقهيه است كه طرفين دليل هايی می آورند كه عمده آنها احاديثی است كه از پيغمبر 
و امام وارد شده است اينك ما به گفته های آنها كار نداريم زيرا آن بحث فقهی الزم دارد و 
با اين مختصرها درست نمی شود به عالوه اينها هم اهل فهم آن نيستند اينجا ما يك سؤال از 
عقل می كنيم شايد مطلب را حل كند ما كه می گوييم حكومت و واليت در اين زمان با فقها 
است نمی خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم نظامی و هم سپور است، بلكه می گوييم 
همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل می شــود از افراد يك مملكت و همان مجلس 
تشكيل يك حكومت و تغيير يك ســلطنت می دهد و يكی را به سلطنت انتخاب می كند و 
همان طور كه يك مجلس شوری تشكيل می شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين 
اروپايی يا خوددرآری را بر يك مملكت كه هيچ چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل 
می كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس می شمريد و ســلطان را با قرارداد مجلس 
مؤسسان ســلطان می دانيد و به هيچ جای عالم و نظام مملكت بر نمی خورد اگر يك همچو 
مجلسی از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانيه 
عاری باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشــند و جز نفع مردم و اجراء حكم خدا غرضی 
نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون های خدايی تخلف 
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نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند به كجای 
نظام مملكت برخورد می كند و همين طور اگر مجلس شورای اين مملكت از فقهای ديندار 
تشكيل شود يا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همين را می گويد به كجای عالم برخورد 

می كند...«؟ )ص185( 

۱0
در دفاع از استقالل و آزادی کشور

و پاسخ به مغلطه دخالت دین در سياست موجب هرج و مرج است 
»چه شد كه مجلس مؤسســان كه با زور سرنيزه تشكيل شــد و همه ديديد اكنون هم 
حكمش نافذ و درست است ولی اگر اين مجلس از اشخاص مطلع صحيح العمل تشكيل شود 
و بر طبق قانون های خدايی باشــد عيب پيدا می كند؟ اينها نيست جز اينكه با قانون خدای 
طرف هستيد و می خواهيد از قانون های اروپايی پيروی كنيد و اين از بدبختی های بزرگ ما 
است و مخالف با حكم عقل است. مجتهدين هيچ وقت با نظام مملكت و با استقالل ممالك 
اسالمی مخالفت نكردند فرضاً كه اين قوانين را برخالف دستورات خدايی بدانند و حكومت 
را جائرانه تشخيص دهند باز مخالفت با آن نكرده و نمی كنند زيرا كه اين نظام پوسيده را باز 
بهتر می دانند از نبودنش و لهذا حدود واليت و حكومت را كه تعيين می كنند بيشتر از چند 
امر نيست از اين جهت فتوی و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و قاصر و در بين آنها 
هيچ اسمی از حكومت نيست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند با آن كه جز سلطنت خدايی 
همه سلطنت  ها بر خالف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايی همه قوانين باطل و 
بيهوده است ولی آنها همين بيهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسيس كرد محترم می شمارند 

و لغو نمی كنند...« )ص186(

۱۱
در دفاع عقلی بودن سياست اسالمی

و پاسخ به مغلطه دخالت علما در سياست موجب پراکندگی قدرت است 
»می گويد )دين امروز ما می گويد فقيه در زمان غيبت نايب امام است بر اين سخن چندين 
اشكال فقهی و علمی وارد است تا آنجا كه می گويد اگر واليت و حكومت داشته باشند ما در هر 
محله و گاهی در يك خانه چندين شاه داريم.( اين بی خردان سخنان را در هم و برهم كرده و 
با اشتباه كاری های فراوان تحويل مردم می دهند ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهی تاكنون نگفته و 
در كتابی هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است آری آن طور كه ما بيان كرديم 
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اگر سلطنتی و حكومتی تشكيل شود هر خردمندی تصديق می كند كه آن خوب است و مطابق 
مصالح كشور و مردم است البته تشكيالتی كه بر اساس احكام خدا و عدل الهی تأسيس شود 
بهترين تشكيالت است لكن اكنون كه آن را از آنها نمی پذيرند اينها هم با اين نيمه تشكيالت 
هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص 
ســلطانی مخالفت كردند مخالفت با همان شــخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف 
صالح كشور تشخيص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت )حكومت( تاكنون از اين طبقه 
مخالفتی ابراز نشده بلكه بسياری از علما بزرگ عالی مقام در تشكيالت مملكتی با سالطين 
همراهی ها كردند مانند خواجه  نصيرالدين و عالمه حلی و محقق ثانی و شيخ بهايی و محقق 
داماد و مجلسی و امثال آنها و هر قدر هم دولت يا سالطين با آنها بدسلوكی كردند و به آنها 
فشار آوردند باز با اصل اساس تشكيالت و حكومت مخالفتی از آنها بروز نكرده تواريخ همه 
در دست است و پشتيبانی هايی كه مجتهدين از دولت كردند در تواريخ مذكور است اكنون 
شما می خواهيد دولت را به آنها بدبين كنيد و اين نيست جز از سوءنيت و فتنه انگيزی و تفرق 
كلمه و ايجاد نفاق و از بين بردن وحدت كه اساس حفظ كشور بر آن است وگرنه مجتهدين 

هميشه خير و صالح كشور را بيش از همه می خواهند...« )ص186-187( 

۱2
در اثبات حکومت اسالمی)۱( 

»باز به عادت هميشه يك غلط اندازی ديگر می كند1 می گويد )بعضی می گويند الزم نيست 
حكومت دست فقيه باشد بلكه دست هر كس هست بماند ولی از فقها اجازه بگيرد چنانچه 
بعض شاهان می كردند و در قانون هم هست آنگاه وارد اشكال می شود(. اين درست است كه 
فقيه به آن طور كه ذكر شد می تواند اجازه دهد بلكه اجازه يك فقيه جامع الشرايط هم اگر به 
موقع خود باشد صحيح است لكن نمی گويند هر كس به هر كس می تواند اجازه دهد. مجتهد 
چنين اجازه ندارد بلكه پيغمبر و امام هم از جانب خدا اجازه ندارند كه به هر كس اجازه بدهند 
به كسی آنها می توانند اجازه بدهند كه از قانون های خدا كه پايه اش بر اساس خرد و عدل بنا 
نهاده شده تخلف نكند و قانون رسمی مملكت او قانون آسمانی خدايی باشد نه قوانين اروپا 
يا بدتر از اروپا و به حكم عقل و قانون اساسی هر قانونی برخالف قوانين اسالم باشد در اين 
مملكت قانونيت ندارد از اين جهت و جهات ديگر می گوييم اين مملكت تاكنون به مملكت 
مشروطه شناخته نشده زيرا هم مجلس برخالف قانون است و هم انتخابات و هم قوانين آن. 
لكن با همه وصف مجتهدين با همين آش شله قلمكار هم مخالفت را جايز نمی دانند و از همه 

1. منظور امام، علی اكبر حكمی زاده نويسنده كتاب اسرار هزار ساله است. 
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در حفظ و حراســت آن در موقع خود پيش قدم تر هستند چنانچه همه ديديد كسی كه در 
مملكت بين النهرين هم برای استقالل آن قدم برداشت و اين نيمه استقالل را گرفت علما آن 
دوره بودند كه مرحوم آقا ميرزا محمدتقی شيرازی در رأس آنها بود. اكنون هم اگر مشكالتی 
برای مملكت پيش آمد كند مجتهدين از وظيفه حتميه خود می دانند كه آن را رفع كنند و 
با دولت در موقع های باريك همكاری كنند و از خطاهايی كه در اين دوره های سياه در اين 
مملكت شد يكی كه از همه باالتر بود سلب نفوذ روحانيت بود كه اين از برای مملكت از همه 
بدتر بود. زيرا دل توده از دولت به واسطه فشارها و بی عدالتی ها رنجيده است و دولت با دل 
جريحه دار مردم نمی تواند از مملكت خود دفاع كند لكن اگر نفوذ روحانيت بود مردم مانند 
صدر اول اسالم وارد عمل می شدند و مملكت با دست واحد و قوه روحانی و دلگرم از خود 
دفاع می كرد يا ديگران را به رنگ خود در می آورد. اين يكی از خطاهای دولت بود و هست 
و تا بيدار شوند كارشان تمام شده. خطا ء ديگر آنها بدبين كردن توده جوان را به روحانيين 
بود كه دولت با تمام قوا كوشش در آن كرد كه به واسطه آن تفكيك قوه روحيه و ماديه از 
يكديگر گرديد و زيان های كمرشكن به كشور وارد شد از دست دادن اين قوه معنوی و مادی 
كار مملكت را عقب انداخته و تا اين دو قوه را برنگردانيم به همين حال هستيم ما نمی توانيم 
باور كنيم كه اين اساس از مغز خشك خود رضاخان بود زيرا كه اين يك شالوده متفكرانه بود 
كه بی دستور مدبرانه ديگران انجام نمی گرفت و اكنون هم پيروی از آن نقشه كمك به خراب 

مملكت است...« )ص189-190( 

۱3
در اثبات حکومت اسالمی )2(

»... اگر آن حكومت حق خدايی عادالنه بخواهد تشكيل شــود بايد مجلس از فقها يا به 
نظارت فقها تشكيل شود و در مجلس قوانين آسمانی طرح شود و در كيفيت عملی شدن آن 
بحث شود و دولت قوه اجراء آن باشد و جمله كالم آن كه شما می گوييد قوه تقنينيه افكار 
پوسيده بشر است ما می گوييم قوه تقنينيه خدای جهان است كه عالم به همه مصالح است و 
هم مهربان به همه افراد است و هم خود غرض و مرض ندارد و هم دستخوش عوامل نيست 
و در تحت تأثير كسی واقع نمی شود و منافع كشوری را فدای كشور ديگر نمی كند. در اين 
صورت تشكيل مجلس برای وفق دادن مصالح كشور است با كليات قانون های آسمانی و 
نظارت در قوه اجرائيه عامله است اينك ما و شما در تمام مراحل با هم موافق هستيم در اينكه 
حكومت الزم و قوه تقنينيه و قضائيه و اجرائيه می خواهيم هيچ كدام حرفی نداريم، اختالف 
در اين است كه خدای جهان می تواند مثل اروپاييان يا ايرانيان قانون وضع كند يا نه و مصالح 
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كشور اسالمی را خدا بهتر تشخيص می دهد يا امثال ميليسپوها؟1، ما می گوييم خدا بهتر است 
و كرده است شما در كدام يك حرف داريد، می گوييد بهتر نيست، يا آن كه قانون اسالم از 
خدا نيست، يا خدا كه اين قانون را آورده اطالع بر مصالح كنونی كشور ما نداشته است و ما 
خود اكنون بهتر تشخيص می دهيم مصالح كشور خود را از خدا هر كدام را می خواهيد اختيار 
كنيد تا پس از اين وارد در اين مباحث شويم و اثبات كنيم كه قانون های خدايی مصالح امروز 

كشور را هم در نظر دارد...« )ص191-192(

۱4
در اثبات حکومت اسالمی )3(

»ما پيش تر ذكر كرديم و روشن نموديم از روی حكم حس و خرد كه تشكيل حكومت های 
امروزی در جهان از روی سرنيزه و زور است سلطنت ها و دولت هايی كه امروز در كشورهای 
عالم سراغ داريم هيچ يك از روی يك اساس عدالت و پايه صحيحی كه خرد آن را بپذيرد 
نيست. اين اساس ها همه پوشالی و در عين حال اجباری و از روی فشار و سرنيزه است و خرد 
هيچ گاه با اين همراه نيست كه يك بشری كه در همه فضائل صوری و معنوی با ديگران يا 
فرق ندارد يا پست تر است به مجرد آن كه با چند نفر دسته بندی كرده و با قتل و غارت يك 
مملكتی را مسخر كرده حكم های او را حق و از روی عدالت بداند و حكومت او را حكومت حق 
تشخيص دهد معنی حق را می دانيد چيست، اگر نمی دانيد از خرد كه برای انسانی چون چشم 
است بپرسيد تا به شما بگويد عقل می گويد تصرف هر كس در مال خود كه از راه مشروعی 
به دست آورده حق است و تجاوز در مال و حدود ديگران باطل و ظلم است متجاوز هر كس 
باشد و هر قدر قوه داشته باشــد و محكوم و مظلوم هر چه كوچك باشد و بی دست و پا اين 
مرام هيتلری كه می گويد من با زور تانك و ســرنيزه بايد لهستان را به دست بياورم گو كه 
صدها هزار خانواده ها بر باد فنا برود و شماها نشسته از دور و بی خردانه از او ستايش می كنيد 
مرامی است كه از مسموم ترين و عدالت سوزترين فكر بشر تراوش كرده و بايد هر دانشمند 
عدالت دوستی با آن طرف باشد و خردمندانی كه در فكر جهانند بايد ريشه امثال اين پندارها 
را از جهان براندازند تا جهان به آرامش خود برگردد. تنها حكومتی كه خرد حق می داند و با 
آغوش گشاده و چهره باز آن را می پذيرد حكومت خدا است كه همه كارش حق و همه عالم 
و تمام ذرات وجود حق خود اوست و استحقاق او در هر چه تصرف كند در مال خود تصرف 

1. آرتور ميسلپو مستشار امريكايی كه توسط منورالفكران دوره قاجاريه و پهلوی برای تصدی امور مالی و دارايی 
ايران به استخدام دولت درآمد. ميلسپو در طول اقامت در ايران و نفوذ در دربار قاجاری و پهلوی هسته اصلی ورود 
مستشاران امريكايی به ايران و عامل اصلی نفوذ امريكا در ديوانساالری ايران است. شناخت امام از اين عنصر نفوذی 

آن هم در دوران جوانی حاكی از عمق بصيرت ايشان و رصد تحوالت سياسی- اجتماعی ايران است. 
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كرده و از هر كس هر چه بگيرد مال خود را گرفته و هيچ كس انكار اين سخن را نتواند كرد 
مگر آن كه به اختالل دماغ دچار باشد. 

اينجا است كه حال حكومت ها همه معلوم می شود و رســميت حكومت اسالمی اعالن 
می گردد دولت ما كه يكی از حكومت های كوچك جهان است وظيفه اش آن است كه دنبال 
همين حكومت رسمی را بگيرد و قانون مجلس تشريح همين قانون خدايی باشد تا پس از اين 
روشن شود كه قانون اسالم در تمدن جهان پيشقدم همه قانون ها است و با عملی شدن آن 

مدينه فاضله تشكيل می شود...« )ص221-222( 

۱5
در اثبات حکومت اسالمی)4( 

»ما چنانچه پيش تر گفتيم نمی گوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه می گوييم حكومت 
بايد با قانون خدايی كه صالح كشور و مردم است اداره شود و اين بی نظارت روحانی صورت 
نمی گيرد چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده و اين امر به هيچ جای 
نظم مملكت و تشكيل حكومت و مصالح كشور برخورد نمی كند و با اين كار تمام افراد مملكت 
بی استثناء از روحانی گرفته تا كاسب سر محله و از لشكری گرفته تا دالل دوره گرد با حكومت 
همكاری می كنند و برای استقالل و عظمت كشور به جان و دل می كوشند. شما خوب است 
يك نظری بيندازيد به تشــكيالت امروزی اول يك سری به دربار و وضعيت اسف آور آن 
بزنيد سپس در وزارتخانه ها رفته يكان يكان اشخاص پشت ميزنشين و مرام آنها را بررسی 
كنيد و آنگاه به ارتش مملكتی سركشی كرده خياالت قشونی و سرلشكرها را به دست بياوريد 
و آنگاه پايين تر آمده اعضا ادارات كشوری و لشكری را در تمام شهرستان ها ببينيد و از آن 
پس يك قدمی به صحنه دارالشوری گذاريد و قوه تقنينيه را بررسی كنيد، جمله كالم از سپور 
اين دم كوچه تا باالها هر جا می خواهيد برويد و افكار متشتته و خياالت در هم و بر هم و آراء و 
عقايد مخالف يكديگر و نفع طلبی ها و شهوترانی ها و بی عفتی ها و جنايتكاری ها و خيانتكاری ها 
و هزارها چيز ديگر را با چشم باز تماشا كنيد آنگاه بفهميد بودجه كشور كجا خرج می شود و 
از كجا در می آيد البته با چنين وضعيت هايی كه همه می دانيد و پرده دری جايز نيست نبايد 
توقع داشت كه در محافل روحانی اين دولت را دولت حقه بشناسند و توده بيچاره كه تمام اين 
جنايت ها و خيانت ها در پيش چشمش عملی می شود و با هر يك از افراد آن بيدادگری ها از 
طرف مأمورين در هر ساعت می شود با دولت همكاری كند و خيانت را به دولت خائن جايز 
ندانند شما فقط يك ماده قانون مشروطه را عملی كنيد )كه هر قانونی كه بر خالف قانون شرع 
باشد قانونيت ندارد( تا تمام افراد اين مملكت با هم هم آواز شوند و وضع كشور به سرعت 
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برق تغيير كند و با عملی شدن آن تمام اين تشكيالت اسف آور به تشكيالت نوين خردمندانه 
تبديل پيدا كند و با تشريك مساعی همه توده عارف و عامی كشور رنگ و رويی پيدا كند كه 

در جهان نظير آن را پيدا نكنيد...« )ص222-223( 

۱6
در اثبات حکومت اسالمی )5(

»ما می دانيم كه اين سخنان برای كسانی كه با خيانتكاری و شهوت پرستی و آواز و نواز و 
رقص و هزار جور مظاهر فسوق و بی عفتی بار آمدند خيلی گران است البته آنان كه تمدن و 
تعالی مملكت را به لخت شدن زن ها در خيابان ها می دانند و به گفته بی خردانه خودشان با 
كشف حجاب نصف جمعيت مملكت كارگر می شود )لكن چه كاری همه می دانيد و می دانيم( 
حاضر نيستند مملكت با طرز معقوالنه و در زير قانون خدا و عقل اداره شود. آنهايی كه اينقدر 
قوه تميز ندارند كه كاله لگنی را كه پس مانده درندگان اروپا است ترقی كشور می دانند با 
آنها ما حرفی نداريم و توقع آن را هم نداريم كه آنها از ما سخن خردمندانه را بپذيرند عقل و 
هوش و حس آنها را اجانب دزديده  اند كسانی كه اينقدر حس و شعور خود را در مقابل اجانب 
از دست دادند كه در وقت هم تقليد از آنها می كنند ما با آنها چه بگوييم همه می دانيد كه ظهر 
تهران به تقليد اروپا بيست دقيقه قبل از نصف النهار خودش به رسميت شناخته شده و يكی 

تاكنون نگفته اين چه كابوسی است كه اهل اين مملكت به آن دچار شدند. 
آن روز كه كاله پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملكت بايد شعار ملی داشته باشد 
استقالل در پوشش دليل استقالل مملكت و حافظ آن است. چند روز بعد كاله لگنی گذاشتند 
سر آنها يك دفعه حرف ها عوض شد گفتند ما با اجانب مراوده داريم بايد همه هم شكل باشيم 
تا در جهان باعظمت باشيم مملكتی كه با كاله عظمت برای خود درست می كند يا برايش 

درست می كنند هر روزی كالهش را ربودند عظمتش را هم می برند. 
در همه اين مراحل اجانب كه نقشه های خود را می خواستند عملی كنند و با كاله گذاشتن 
سر شما می خواستند كاله را از سر شما بردارند از دور با چشم استهزا به شماها نگاه می كردند 
و به كارهای كودكانه شما می خنديدند. شما با يك كاله لگنی دور خيابان ها قدم می زديد و 
با دخترهای برهنه سرگرم بوديد و به اين وضع افتخار می كرديد غافل از آن كه در سرتاسر 
كشور افتخارات تاريخی شما را بردند و در سرتاسر كشور منابع ثروت شما رفت و از دريا 
تا دريای شــما را زير پا درآوردند و با يك خط سرتاسری شــما را به اين روز نشاندند...« 

)ص223-224( 
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۱7
در اثبات حکومت اسالمی )6(

»اكنون اگر كسی تكذيب كند از وضع يك حكومتی كه اين حكومت ها جائرانه است و كسی 
هم تا زمان دولت حق نمی تواند آنها را اصالح كند چه ربط دارد به اينكه حكومت عادالنه 
نبايد تشكيل داد، بلكه اگر كسی جزئی اطالع از اخبار ما داشته باشد می بيند كه هميشه امامان 
شيعه با آن كه حكومت های زمان خود را حكومت ظالمانه می دانستند و با آنها آن طورها 
كه می دانيد سلوك می كردند در راهنمايی برای حفظ كشور اسالمی و در كمك های فكری 
و عملی كوتاهی نمی كردند و در جنگ های اسالمی در زمان خليفه جور باز شيعيان علی)ع( 
پيش قدم بودند، جنگ های مهم و فتح های شــايانی كه نصيب لشكر اسالم شده مطلعين 
می گويند و تاريخ نشان می دهد كه يا به دست شيعيان علی يا به كمك های شايان تقدير آنها 
بوده شما همه می دانيد كه سلطنت بنی اميه در اسالم بدترين و ظالمانه ترين سلطنت ها بوده 
و دشمنی و رفتارشان را با آل پيغمبر و فرزندان علی بن ابيطالب همه می دانيد و در ميان همه 
بنی هاشم بدسلوكی و ظلمشان نســبت به علی بن الحسين زين العابدين بيشتر و باالتر بود 
به همين سلطنت وحشيانه جائرانه ببينيد علی بن الحسين چقدر اظهار عالقه می كند... اف 
بر اين تشخيص بی خردانه و حق كشی بی اساس شما اينها هر وقت ممكن شده با شمشير و 
هر گاه نشده با قلم و زبان از حكومت های اسالمی بی آنكه طمعی در كار باشد يا خود خيال 
حكومت و منصبی داشته باشند با هر كوششی شده است تأييد كرده و می كنند در عين حال 
كه تشكيالت را بدترين تشكيالت می دانند و می دانيد كه همين طور هم هست از هيچ  گونه 

همراهی برای حفظ حكومت اسالمی دريغ ندارند و در موقع امتحان هم امتحان داده اند.
اما روايت دويم كه می گفت داخل شدن در عمل ســلطان و معاونت كردن از او و رفع 

حاجت او را كردن همدوش كفر است. 
اين ماجراجوی بی خرد چنانچه تاكنون ديديد و عادت دارد در نقل روايات خيانت می كند 
وگرنه مطلب روشن تر از آن اســت كه در آن خود را نيازمند به جواب بدانيم اين روايت و 
امثال آن كه روايات بسياری است جلوگيری از داخل شدن در تشكيالت دولت است برای 
اعانت به ظلم و كمك كاری كردن بر ســتمكاری ها اين در تمام قوانين عالم ممنوع است 
شما می گوييد اسم سلطان را سر هر كس گذاشتند و نام دولت را روی هر كس نهادند ديگر 
بر جان و مال و ناموس مردم حكمفرمای مطلق اســت اگر چنين اســت پس چرا بر عمال 
ديكتاتوری نفرين می كنند و آنها را اينقدر تعقيب می كنند چرا مختاری و احمدی را عوض 
حبس و مجازات ستايش نمی كنند آنها هم از كارگران سلطان بودند اكنون اگر يك روزنامه 
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از عمال ديكتاتوری تكذيبی كند يا اگر از كسی بپرسند كه داخل شدن در كارهای حكومت 
ديكتاتوری چطور است گفت داخل شــدن در آن و همراهی كردن با آن طور تشكيالت از 
بزرگترين بی شرفی ها و جنايتكاری ها اســت بايد گفت اين با تشكيالت مخالف است و از 

حكومت عادالنه تكذيب می كند؟ 
ما می گوييم در همان تشكيالت خانمان ســوز ديكتاتوری هم اگر كسی وارد شود برای 
جلوگيری از فســادها و برای اصالح حال كشور و توده خوب اســت بلكه گاهی هم واجب 
می شود خوب است آقايان رجوع كنند به كتاب فقها در باب واليت از قبل ظالم ببينند آنها 

چه می گويند...« )ص225-227( 

۱8
در اثبات حکومت اسالمی )7( 

»اينك  ما يك جمله از عبارت مكاسب استاد فقها شيخ مرتضی انصاری را ترجمه می كنيم 
تا حيله گری و حقه بازی و عوام فريبی اين بی خردان روشن شود، گرچه خوانندگان تاكنون هر 
چه بايد بفهمند فهميده اند. شيخ بزرگوار می گويد دو چيز جايز می كند والی شدن از طرف 
ظالمان  را يكی قيام كردن بر مصالح بندگان خدا و در اين مسئله ظاهراً خالفی نيست چنانچه 
بعضی گفته اند داخل شدن در كارهای سلطان ظالم جايز است اگر بتواند انسان حقی را به 
صاحبش برساند به اجماع علماء و حديث صحيح و گفته خدا كه درباره يوسف پيغمبر است 
می گويد )َو اَجَعلنی َعلی َخزائِن االَرض( پس شيخ بزرگوار رواياتی نقل می كند در اين باب 
كه از جمله روايتی است كه از حضرت صادق سوال می شود كه يكی از دوستان آل محمد در 
امر ديوان داخل است و در زير رايت آنها كشته می شود حال اين چطور است جواب می دهد 
كه خدا او را با نيت او محشور می كند و از رجال كشــی در احواالت محمد بن اسماعيل بن 
بزيع كه از بزرگان اصحاب ائمه است و در دولت منصور داخل است يك حديث از موسی 
بن جعفر نقل می كند كه از اشخاصی كه در دربارهای سالطين ستمگر واردند و برای اصالح 
حال كشور و توده قدم برمی دارند به قدری تعريف و تمجيد كرده است كه انسان را متحير 
می كند. می گويد اينها حقيقتاً مؤمن اند اينها محل نور خدا هستند در زمين اينها نور خدا هستند 
در توده نور اينها برای اهل آسمان روشنی می دهد همچون ستارگان درخشان كه برای اهل 
زمين نور پخش می كنند بهشت برای آنان خلق شده و آنان برای بهشت. پس از آن كه شيخ 
بزرگوار اين روايات را نقل می كند می گويد: داخل شدن در عمل سالطين گاهی هم واجب 
است و آن در وقتی است كه امر به معروف و نهی از منكر واجب توقف به آن داشته باشد...« 

)ص227-228( 



94
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

۱9
در اثبات حکومت اسالمی )8(

»اينك ايــن قانون های خردمندانه اســالم، بيايند و ببينند اين قرآن اســالم را با ديگر 
كتاب های جهانيان بسنجند، اين كشــورگيری های مسلمين را با كشورگيری های ديگران 
مقايسه كنند اين ايران ما را كی از ننگ آتش پرستی و مجوسيت ننگين بيرون آورد جز فتح 
اسالمی و چون معلوم شد كه جهاد اسالمی كشورگيری مانند ساير كشورگيری ها نيست البته 
بايد تشكيل حكومت اسالمی در تحت نظر امام عادل يا به امر او بشود تا به اين امر اقدام شود 
و گرنه چون كشورگيری ديگر جهانيان شود كه آن از حكم خرد بيرون و از بيدادگری ها و 

ستمكاری ها به شمار می رود و اسالم و تمدن و عدالت اسالمی از آن دور و بری است. 
و اما قسم دوم از جنگ اســالمی كه به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگيدن برای حفظ 
استقالل كشور و دفاع از اجانب است به هيچ وجه مشروط به وجود امام يا نايب امام نيست 
و كسی از مجتهدين نگفته كه دفاع را بايد با امام يا جانشين آن كرد بلكه بر تمام افراد توده 
واجب است به حكم اسالم از كشور اسالمی محافظت كنند و استقالل آن را پابرجا نمايند...« 

)ص230( 

20
در اثبات حکومت اسالمی )9(

»... اينكه می گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و 
سرلشكر و سپاهی و سپور باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت 
اسالمی داشته باشد زيرا قانونی را كه عقل و دانش می پذيرد و حق می داند غير از قانون خدايی 

نيست و ديگر قانون ها را روشن كرديم كه از حكم خرد بيرون است. 
ما می گوييم مجلس مؤسسانی كه تشكيل می شود برای تشكيل يك حكومت يا تغيير يك 
رژيم بايد از فقها و مالهای خردمند عالی مقام كه به عدالت و توحيد و تقوی و بی غرضی و 
ترك هوی و شهوت موصوف باشند تشكيل شود تا در انتخاب سلطان مصالح كشور و توده را 
سنجيده و شاه عدالتخواه مطيع قوانين كشوری كه همان قانون های خدايی است انتخاب كنند. 
ما نمی گوييم و نگفتيم كه شاه بايد فقيه باشد يا مقدمه واجب بداند، شاه بايد نظامی باشد 
ولی از فقه كه قانون رسمی مملكت است تخلف نكند، اطالعات نظامی و تاريخی فقط برای 
شاه كفايت نمی كند و هر نظامی مطلعی را نمی توان به شاهی انتخاب كرد. رضاخان نظامی بود 
ولی به درد سلطنت نمی خورد، اول شرط شاه آن است كه تخلف از قانون را بر خود روا ندارد 
و خود را مطيع قانون بداند تا او را به مطاعی ديگران بپذيرند، شاه بايد مملكت را از خود و خود 
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را از مملكت بداند و عهده دار حفظ جان و مال و ناموس و شرف توده باشد نه آن كه سلطنت 
را وسيله شهوترانی ها و غارتگری ها كند و جان و مال و ناموس كشور را به باد فنا بدهد. نظارت 
مالهای وارسته فقط می تواند قانون كشور را به جريان اندازد و دست چپاولچی ها را كوتاه 
كند و گرنه شما همه تجربه كرديد غالباً اين وكال و وزراء قالبی جز پر كردن كيسه و پر كردن 
بانك های خارجه و پس از كناره گيری به سر وقت آنها رفتن كاری برای كشور نمی كنند اگر 

سرباری برای آن درست نكنند...« )ص232-233( 

2۱
در اثبات حکومت اسالمی )۱0( 

»اين كه می گوييد دين را اگر از ميان اوراق بيرون آورنــد و به مورد اجرا گذارند فاتحه 
كشــور و زندگی را بايد خواند، اگر مقصود اين اســت كه دين می گويد كشــور و زندگی 
نمی خواهيم اين سخنی است بســيار بی خردانه كه به دين و دينداران از روی ماجراجويی 
می بنديد، دين برای سازمان حكومت و كشور و زندگی آمده است كدام قانون آن با كشور و 
زندگی مخالف است. بگوييد تا مشت شما را در ميان توده باز كنيم و اگر می گوييد فاتحه اين 
زندگی آلوده به هزار گونه شرف سوزی و شهوترانی و خيانت و جنايتكاری و اين كشور بی  سر 
و سامان دزد پرور در هم و بر هم را بايد خواند و اســاس زندگی را به يك زندگی پرافتخار 
سراســر معارف و عدالت و خرد و دانش و كشور را به يك كشــور زنده با استقالل منظم 
دزدبرانداز معارف پرور بايد تبديل كرد چه بهتر از آن، مگر حاال وضع زندگی ننگين ما خوب 
است، مگر امروز كشور ما را بايد جزء كشور ها به حساب آورد اگر اين زندگی و اين كشور را 

هم خوب بدانيم ديگر لغت بد را از قاموس جهان بايد محو كنيم...« )ص236( 

22
در اثبات حکومت اسالمی )۱۱( 

شــما از كجا می گوييد دين تكليف حكومت را تعيين نكرده اگر تعيين نكرده بود پيغمبر 
اسالم چطور تشــكيل حكومت كرد و به قول شــما در نيم قرن نيمی از جهان را گرفت آن 
تشكيالت بر خالف دين بود يا با دستور دين. اگر بر خالف بود چطور پيغمبر اسالم و علی بن 

ابيطالب خود بر خالف دين رفتار می كردند. 
از همه گذشتيم شــما مگر قرآن را هيچ نديديد، اگر ديديد دست  كم چند صفحه آن را 
بخوانيد و از يكی ترجمه اش را بپرســيد اين همه آياتی كه برای قتال با كفار و جنگ برای 
استقالل كشور اسالمی و برای كشورگيری در قرآن است بدون حكومت و تشكيالت صورت 
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می گيرد. اين همه جنگ ها و فتوحات اسالمی بدون حكومت و تشكيالت بوده خوب بود دست 
كم احكام جهاد و دفاع و سبق و رمايه و امر به معروف و واليت را از يكی بپرسيد و بی گدار به 
آب نزده رسوايی بار نياوريد، اساس حكومت بر قوه تقنينيه و قوه قضاييه و قوه مجريه و بودجه 
بيت المال است و برای بسط سلطنت و كشورگيری بر جهاد و برای حفظ استقالل كشور و دفع 
از هجوم اجانب بر دفاع است. همه اينها در قرآن و حديث اسالم موجود است. قرآن در عين 
حال كه كتاب قانون است برای اجراء آن نيز كوشش كرده و در حالی كه بودجه مملكت را به 
بهترين طرز كه پس از اين می گوييم تعيين كرده تكليف كشورگيری و حفظ استقالل كشور 

را نيز معلوم نموده...« )ص237-238( 

23
در اثبات حکومت اسالمی )۱2(

»... دولت اگر وظيفه شناس باشد و تشــكيالت اگر بر طبق حكم خرد و اساس حكومت 
اسالمی باشد و كارمندان دولت اگر وظيفه شناس باشند و دزد و قاچاق نباشد و بر طبق قانون 
رسمی مملكت كه قانون اسالم است رفتار كنند نه آن دولت ظالم است و نه آن كارمندان 

اعانت به ظلم و ظالم كرده اند. 
ما می گوييم دولتی كه برای پيشرفت كاله لگنی نيم خورده اجانب چندين هزار افراد مظلوم 
كشور را در معبد بزرگ مسلمين و جوار امام عادل مسلمانان با شصت تير و سرنيزه سوارخ 
سوراخ و پاره پاره كند اين دولت دولت كفر و ظلم است و اعانت آن عديل كفر و بدتر از كفر 

است. 
ما می گوييم دولتی كه بر خالف قانون كشور و قانون عدل يك گروه ديوان آدم خوار را به 
نام پاسبان شهربانی در هر شهر و ده به جان زن های عفيف بی جرم مسلمانان بريزد و حجاب 
عفت را با زور و سرنيزه از سر آنها بربايد و به غارت و چپاول ببرد و محترمات بی سرپرست را 
در زير لگد و چكمه خورد1 كند و بچه های مظلوم آنان را سقط كند اين دولت، دولت ظالمانه 
و اعانت بر آن عديل كفر است ما حكومت ديكتاتوری را ظالمانه و عمال آن را ظالم و ستمكار 

می دانيم. شماها در اين سخن حرفی داريد بزنيد تا رسوايی بيش از اين شود...« )ص239( 

1. ُخرد


