
 فراز بیستم : وطیفه دولت خدمتگزاری است 

از اموری که اصالح و تصفیه و مراقبت از آن الزم است قوة اجراییه است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال 

جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابالغ نماید، لکن به دست مجریان غیرصالح که 

اند یا عمداً برای نگران نمودن بازیها یا پیچ و خمها که به آن عادت کردهمقررات یا با کاغذافتاد آن را مسخ کنند و بر خالف 

 .کندمردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می

وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که عالوه بر آنکه شماها و کارمندان 

نید مال ملت ، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد کای که از آن ارتزاق میجهها بودوزارتخانه

شود، همة شما به پشتیبانی زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می

بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم 

شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می

 نمایند. بنابر این حقیقت ملموس،به جای شما ستم پیشگان پستها را اشغال می

 .اسالمی ـ انسانی احتراز نماییدلت بنمایید و از رفتار غیرباید کوشش در جلب نظر م

کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص الیق، و در همین انگیزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می

د. و باید دانست که گرچه متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند، تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باش متدین،

ها مسئولیت در اسالمی کردن و تنظیم امور محل مسئولیت خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی خاص تمام وزیران وزارتخانه

ها را در خارج از کشور دارند. اینجانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه دارند؛ مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه

هایی نمودم، لکن بعض های مناسب با جمهوری اسالمی توصیهها و تحول آنها به سفارتخانهاغوتزدگی سفارتخانهراجع به ط

گذرد اگر چه وزیر خارجة کنونی آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند. و اکنون که سه سال از پیروزی می

 .کار و صرف وقت این امرمهم انجام گیرداقدام به این امر نموده است و امید است با پشت

و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصالح و تحول 

 ها؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقالل و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت دروزارتخانه و سفارتخانه



امور کشور ما را ندارند. و از هر امری که شائبة وابستگی با همة ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که 

ای در حال داشته باشد، لکن در ای داشته باشد یا منفعت و فایدهوابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده

هی خواهد کشید و کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسالمی و در بیدار نتیجه، ریشة کشور را به تبا

 .کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند با شماست

و وصیت من به ملتهای کشورهای اسالمی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن 

بخشد قیام و پیاده کردن احکام اسالم است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقالل را تحقق میاسالم 

کنید. و علمای اعالم و خطبای محترم کشورهای اسالمی دولتها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود 

آغوش خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند؛  صورت پیروزی را در را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این

و از نژادپرستی که مخالف دستور اسالم است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند 

نی با همت دولتها و ملتها و با تأیید خداوند برادری دهند که اسالم بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایما دست

دهند. به امید روزی که با خواست متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می

 .پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود

ژگی خاصی دارد، آن است که برای تبلیغ حق و وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همة اعصار خصوصاً عصر حاضر که وی

مقابل باطل و ارائة چهرة حقیقی جمهوری اسالمی کوشش کنند. ما اکنون، دراین زمان که دست ابرقدرتها را از کشور خود 

های گروهی وابسته به قدرتهای بزرگ هستیم . چه دروغها و تهمتها که کوتاه کردیم، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه

 .زنندیندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرتها به این جمهوری اسالمی نوپا نزده و نمیگو

اند و األسف اکثر دولتهای منطقة اسالمی که به حکم اسالم باید دست اخوت به ما دهند، به عداوت با ما و اسالم برخاستهمع

دانید که ت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و میاند. و قدرهمه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم آورده

چرخد. و با کمال تأسف، نویسندگان به اصطالح روشنفکر که به سوی یکی از دو قطب گرایش امروز جهان روی تبلیغات می

جوییها به آنان طلبیها و انحصارخواهیها و فرصتدارند، به جای آنکه در فکر استقالل و آزادی کشور و ملت خود باشند، خود

ای تفکر نمایند و مصالح کشور و ملت خود را در نظر بگیرند، و مقایسة بین آزادی و استقالل را در دهد که لحظهمجال نمی



اند، که رفاه و این جمهوری با رژیم ستمگر سابق نمایند و زندگی شرافتمندانة ارزنده را توأم با بعض آنچه را که از دست داده

کردند توأم با وابستگی و نوکرمآبی وثناجویی و مداحی از با آنچه از رژیم ستمشاهی دریافت می عیشزدگی است،

های فساد و معادن ظلم و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست بکشند و با ملت و جرثومه

 .قلمها رابه کار بگیرند پیشگان زبانها ودولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان و ستم

و مسئلة تبلیغ تنها به عهدة وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفة همة دانشمندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است. باید 

ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهرة نورانی اسالم را برای جهانیان روشن نمایند؛ وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه

از زیر نقاب مخالفان اسالم و  این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همة ابعاد به آن دعوت کردهکه اگر 

فهمیهای دوستان خودنمایی نماید، اسالمْ جهانگیر خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همه جا به اهتزاز خواهد آمد. چه کج

اند این گوهر گرانبها که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته انگیز است که مسلمانان متاعی دارندمصیبت بار و غم

را که هر انسانی به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند؛ بلکه خود نیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهی از آن 

 !اندفراری


