
 

 

 تواصی به حق و تواصی به صبر از منظر مقام معظم رهبری

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانواریحجت

 مقدمه
شناخت شرایط و نیازهای جامعه است؛ از این رو  ریهای مقام معظم رهب یکی از دغدغه

کناد. یکای از مفااهیم دینای  شناسی و مفاهیم کاربردی دینی را رصاد می له همواره مسألهمعظم
بارهاا در قالاب  ایاللاه خامناه حضارت آیت 1اسات.« توصیه به صابر»و « توصیه به ح »

ی کردن آن پافشاری نموده اسات؛ زیارا باه نوشتار، سخنرانی و پیام بدین مساله اشاره و بر عملیات
 یری از عوامل متعدد، ازجمله چهاار اصال ذیال  ، با بهره«جامعه مطلوب»باور ایشان، تشکیل 

ا تواصی به صبر. یعنی ا ر این 4تواصی به ح ؛  -3عمل صالح؛  -2ایمان؛  -1 یرد   شکل می
 ین صورت خسارت خواهد دید.چهار عامل در جامعه وجود داشته باشد، سعادتمند و در غیر ا

 «توصیه به صبر»و « توصیه به حق»چرایی و اهمیت 

تواصی به »و « تواصی به ح »جا سوالی که مطرح است این که چرا ایشان به دو اصل در این
لاه چه از رویکرد و مبانی معظامکردند؛ علت و اهمیت این امر چیست؟ آن ، پافشاری می«صبر

که سعادت فردی و تشکیل جامعه مطلاوب مبتنای بار رعایات چهاار شود این است  استفاده می
های قرآنی برای نجاات انساان و جامعاه از خساران اصلی است که در سوره عصر و دیگر آموزه

ْنساَن َلِي *َو اْلَعْصِر »عظیم، ارائه شده است   اِل اِت َو  *ُخْسر    ِإنَّ اِْلِ ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ِإالَّ الَّ
ْبرِ   2«.َتواَصْوا ِباْلَ قِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ

دهاد. اصال دوم  های انسان را تشکیل مای است که زیربنای همه فعالیت« ایمان»اصل اول  
                                                            

 نویسنده و پژوهشگر. *
1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1902 
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یابد، مگر این که از یک سو دعوت به ح   ایمان و اعمال صالح تداوم نمی .است« اعمال صالح»
رای  این دعوت به صبر توصایه شاود. باه و معرفت صورت پذیرد و از جانب دیگر، در طری  اج

در اصال ساوم قارآن  1دنبال این اصول، دو اصل دیگر)تواصی به ح  و تواصی به صابر( اسات.
)تواصی به ح ( دعوت همگانی به ح  اشاره شده است. تواصوا از ماده تواصی بادان معناسات 

و  2طابقت با واقع استکه بعضی، برخی دیگر را به ح  سفارش کنند. ح  به معنای واقعیت یا م
معنای بسیار وسیعی دارد که امر به معرو  و نهی از منکر... را نیز شامل « َتواَصْوا ِباْلَ قِّ »جمله 

دیگر پرداخته است، چرا که بعد از شاناخت،  ردد. اصل چهارم)صبر( به سفارش کردن یک می
تواند حقی بساتاند  اشد نمیروست؛ ا ر استقامت نداشته ب هر کس در مسیر عمل با موانعی روبه

ای دارد  جا نیز معنای  ستردهو عمل صالحی انجام دهد، یا ایمان خود را حفظ کند. صبر در این
 3شود. های معصیت و صبر در مورد مصائب را شامل می که صبر بر اطاعت، صبر در برابر انگیزه

اسات  وقتای اصاحاب و شود که چرا در روایات آمده  با توجه به اصول چهار انه، روشن می
رسیدند پیش از جدا شوند سوره عصر را خوانده، محتاوای  دیگر میبه یک یاران پیغمبر اکرم

دیگر خداحافظی کرده به سراغ کار خاود شدند، سپس با یک بزرگ این سوره کوچک را یادآور می
  4رفتند. می

 های توصیه به حق و توصیه به صبرعرصه
، در «توصایه باه صابر»و « توصیه به ح » ایالله خامنه در منظومه فکری حضرت آیت

 شود  ها اشاره می یابد که در این جا به برخی از آن های مختلف نمود می عرصه
 الف( عرصه فردی

 . توصیه به تقوا1
، باه معناای «وقایاه»در اصال از مااده « تقاوا»های مفاهیم اخالقی تقواست.  یکی از مولفه

به عنوان دژ نیرومند در برابر « تقوا»از  است؛ از همین رو امام علیداری  نگهداری یا خویشتن

                                                            

المعزان فی تفسعر و نیز رک  محمدحسین طباطبایی،  300، ص 2۷ ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 1
 .35۷، ص 20 ، جالقرآن

 .302. همان، ص 2
المعازان و  محمدحسین طباطباائی،  815، ص 10 ، جمجمع البعان فی تفسعر القرآنسن طبرسی، . رک  فضل بن ح3

 .35۷، ص 20 ، جفی تفسعر القرآن
 .302، ص 2۷ ، جتفسعر نمونهناصر مکارم شیرازی و دیگران، . 4
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ِهِ» ناه یاد کرده است   َلُمواِِعَباَدِاللَّ َنِِِاع 
َ
َویِِأ ق  ٍنِِِالتَّ قرآن نیز تقوا را موجب رهاایی  1«.َعِزیزَِِداُرِِحص 

ا»داند   از مهلکه می َه َیجَعل َلُه َمخَرج  ِق اللَّ تقوای الهی پیشه کند، خداوند  و هر کس 2...؛َوَمن َیتَّ
 «. کند...  راه نجاتی برای او فراهم می

از سالکی پرسیدند تقوا چگونه است؟  فت  هر اه در زمینی وارد شدی که در آن خار وجود 
نماایم.  فات  در دنیاا نیاز   یرم و خویشتن را مواظبات می کنی؟  فت  دامن برمی دارد چه می

تقاوا »... فرمایاد   می ت. بر این اساس، رهبار معظام انقاالب ونه اسچنین کن که تقوا این
شود که ما، هم خوب و درست بفهمیم، هم درست بیان و عمل کنایم... . باه هماین  موجب می

 3«.دلیل است که بیشترین توصیه در قرآن و روایات به مؤمنان، توصیه به تقواست

 . توصیه در حفظ معنویت2

ایماان رسایده و توفیا  حسانات و صاالحات و کساب فضاایل چه بسا انسانی به مراتبی از 
اخالقی را هم یافته است اما در حفظ آنها موف  نباشد. مانند ابلیس و بلعام بااعورا و بسایاری از 

های صدر اسالم مانند طلحه و زبیر که ابتدا کارنامه موفقی داشاتند اماا در پایاان کاار  شخصیت
قرآن کریم در بعضی از آیات به جای عمال و انجاام دادن  ای سیاه از خود برجا  ذاشتند! پرونده

ای را تا روز قیامت و روز حساب  از"جام به" یعنی آوردن استفاده کرده یعنی کسی که بتواند حسنه
َمْن جاَء ِباْلَ َساَنِة َفَلاُه َعْشاُر »شود نه ِصر  انجام دادن!  با خود بیاورد از پاداش برخوردار می

 «کار نیکی بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد. هر کس 4؛َأْمثاِلها
ــال ــاهس ــویپ ج ــامنیك ــین یس



5کهـکنـاممکـت ک ــپاـمـال


بر این اساس حفظ معنویت، مانند به دست آوردن آن سخت است؛ زیارا انساان همیشاه در 
ِسي »خواند   معرض لغزش قرار دارد و نفس اماره او را به  ناه می ِْ ُئ َن ااَرٌة َو ما ُأَبرِّ مَّ َس َأَ ِْ ِإنَّ النَّ

وٌر َرِحیٌم  ُِ ي َغ ي ِإنَّ َربِّ وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ کانم، کاه نفاس  مان هر از خاودم را تبرئاه نمای 6؛ِبالسُّ
چه را پرورد ارم رحم کند! پرورد ارم آمرزناده و کند؛ مگر آن ها امر می)سرکش( پیوسته به بدی

 کند   همواره به حفظ معنویت تاکید می ای امنهالله خ از این رو، آیت  مهربان است".
                                                            

 .221، صنهج البالغه. محمد بن حسین شریف الرضی، 1
 .2. طالق  2

3. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=320  
 160. آل عمران   4
 .20، حکایت 5، باب گلستان. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 5
 . 53. یوسف  6



292       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

های معنوی، با هما  ارزشای کاه دارناد، نیازمناد حفاظ  عزیزان من! بعضی از سرمایه
اند؛ مثاًل محّبت را باید حفظ کرد، مثل  یاهی است کاه ا ار باه آن نرسایدید، از کردن

...حفاظ ایان  دست خواهد رفت. ایمان از این قبیل است. ایمان را بایاد حفاظ کنیاد.
  1 وهر، با تواصِی به ح  و تواصِی به صبر است.

 ب( عرصه خانوادگی

ها را باه  بنای جامعاه اسات کاه فارد را باه جامعاه و نسال های دینی، خانواده سنگ در آموزه
توانناد  ها بادون یااری نمی  ونه که در زند ی اجتمااعی، انساان سازد؛ همان دیگر مرتبط می یک

انی خود را برآورده سازند و این امار، بایساتگی کاارکرد مراقبتای خاانواده را نیازهای زیستی و رو
کند. رهبرمعظم انقالب به اصول مهمی توصیه کرده اناد کاه نقاش بنیاادی در شاکل  روشن می

  یری و استحکام خانواده دارد و  از آن جمله است 

 . توصیه زوجین در تأمین خوشبختی1

هاای زناد ی و اصاول  دهند که ا ار باا مهارت تشکیل می دو رکن اساسی خانواده را زوجین
شود. از این رو، شوهرداری نیازمناد  همسرداری آشنایی داشته باشند، سعادت خانواده تأمین می

مهارت و آشنایی با اصول همسرداری است. زنی که بخواهد شوهرداری کند، باید با  باه دسات 
و از اعمال بد منع کند؛ زیرا خداوند قادرت آوردن دل همسرش، وی را به کارهای خوب تشوی  

تواند  بختی و بدبختی خانواده در دست اوست. زن می ای به زن داده و سعادت و خوش العاده فوق
تواناد  تواند آن را به صاورت جهنمای ساوزان درآورد. او می ل کند و نیز مییخانه را به بهشت تبد

تارین وظیفاه  . چنانکه شاوهرداری بزرگ2بنشاندشوهرش را به اوج ترقی برساند یا به خاک سیاه 
منادی ترین عمِل یاک مارد همساردار باوده و راز ساعادت یک بانوست، همسرداری نیز، بزرگ

تواند همسرش را  آشنا باشد، می  باشد. البته همسرداری رموزی دارد که ا رانسان بدان خانواده می
  3داری کند. با عش  خانهآل و فرشته رحمت درآورد که  به صورت یک بانوی ایده

و « »تواصی باه حا » یری از  توانند با بهره زن و شوهر می از دید اه رهبرمعظم انقالب 
 دیگر را فراهم کنند  بختی هم، سعادت و خوش«تواصی به صبر

ها هستند که ازدواج و اختیار همسر،  اهی در سرنوشت انسان مؤ ر است. خیلی از زن
                                                            

1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=7875 
 .26، ص آیعن همسرداری. ابراهیم امینی، 2
 .28. همان، ص 3
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هایشاان را بهشاتی کنند. خیلی از مردها هام هساتند کاه زن می شان را بهشتی شوهران
...مراقب خودمان باشایم. نزدیکاان افاراد مراقبات  1کنند؛ عکس آن هم هست... . می

دیگار  و هایشاان، دوساتان نزدیاک از هامها از شوهرهایشان، شوهرها از زنکنند؛ زن
 2تواصوا بالحّ  و تواصوا بالّصبر... .

 داری ر امر دین. توصیه زوجین د2

هاای دیگار را باا خاود باه درون زناد ی منتقال  ای است که همه ارزش داری، شاخصه دین
دار هم عفت خاود را حفاظ  کند. زن دین کند. مرد با ایمان هر ز به همسرش ظلم و ستم نمی می

سازد.روایت شاده کاه ماردی  کند و اسرارخانه را فاش نمی کرده، در اموال شوهرش خیانت نمی
او را به »رسید تا با ایشان درباره ازدواج دخترش مشورت کند، امام فرمود   ت امام حسنخدم

کند و ا ار  همسرِی مردی تقواپیشه درآور؛ زیرا ا ر او را دوست داشته باشد، اکرام و احترامش می
 3«.بر او خشم  یرد، ستم نخواهدکرد 

 یت زیادی دارد دلی در خانواده اهمهم از دید اه رهبر فرزانه انقالب
دیگر را در راه خدا حفاظ کنیاد. دلی و همکاری کردن، معنایش این است که هم... هم

بیند شوهرش دارد دچاار یاک  تواصی به صبر و تواصی به ح  کنید. ا ر خانِم خانه می
شود... اّول کسی که باید او را حفظ کناد، اوسات؛ ا ار متقااباًل مارد ایان  انحرافی می

ه نوع دیگری از زنش کرد، اّولین کسی که بایاد زن را حفاظ کناد شاوهر ها را باحساس
 4اوست... .

اش در محیط خاناه  همسر شهید مصطفی چمران درباره دلداد ی او به خداوند و اوج بند ی
  وید  می

تاو » فات   خیلی دوست داشتم در نمازهای واجب به او اقتدا کنم، اماا مصاطفی می 
؛ اما من نمازهایم «شود ن نماز بخوانی، نمازت خراب مینمازت را بخوان. پشت سر م

رفت و صورتش  شد، به سجده می خواندم. نمازش که تمام می را پشت سر مصطفی می
شاد. هار شاب از  هایش طاوالنی می کرد. خیلی سجده مالید و  ریه می را به خاک می

                                                            

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21432 
2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=103& 

 .204، صمکارم االخالق. حسن بن طبرسی، 3
4. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21432 
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دلام طاقات های شب تا اذان صبح، به نماز شب و تهجد مشغول بود.  ااهی کاه  نیمه
 فت   ؛ در جواب می«بس است دیگر؛ کمی استراحت کن» فتم   آورد و به او می نمی

شود. باید سود به دست آورد تا  اش خرج کند، ورشکست می تاجر ا ر از اصل سرمایه»
  1«.شویم اش بگذرد. ما هم ا ر قرار باشد نماز شب نخوانیم، ورشکست می زند ی

 ج( عرصه اجتماعی و سیاسی

 توصیه به نصحیت و خیرخواهی. 1

دیگار مسائول اناد و ایان مسائولیت ها در مراقبات و حمایات از یاک در اسالم، همه انسان
هر یاک از » فرمود   اجتماعی بر عهده همه اعضای جامعه اسالمی نهاده شده است. پیامبر

یان البتاه ا 2«. ونه که خیرخاواه خاویش اسات، بایاد خیرخاواه بارادرش نیاز باشاد شما همان
خیرخواهی بایستی  هم درباره افراد عادی و هم مسئوالن صورت  یرد؛ همان طور که مقام معظم 

 رهبری نخست به خیرخواهی درباره افراد جامعه توصیه کرده است 
 اویم باه  دانم، می ...شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شاما مای

ی است. الزم هم هسات شارعًا. الزم هام شما. این اشکالی که ندارد ظاهرًا. چیز خوب
« ألئّما  الماؤمنین»یا « ِلإلخوِة الُمؤمنین»یا « الّنصیحُ  ِللُمؤمنین»هست خیرخواهی. 

  3در هم  صور. این یک چیزی خوبی است دیگر. انسان باید نصیحت کند... .
سات؛ رهبر معظم انقالب به خیرخواهی و نصیحت مردم درمورد مسئوالن نیز توصیه کرده ا

زیرا نصیحت مسئوالن از آن جهت ضرورت دارد که کار زاران مصون از خطا نیساتند و نظاارت 
نظاارت و  تواند درصد خطاا و فسااد مسائوالن را کااهش دهاد. حضارت علای بیرونی می

 فرماید  جا که میداند؛ آن نصیحت مسئوالن را ازحقوق مدنی مردم می
  داریاد... و اماا حا   ح   دارم، شما نیز بر من  یبر شما حق  من  که   ونه مردم، همان  ای
ها و  امر وفادار باشید، و در کاساتی  ولی  به  خود نسبت  در پیمان  که  است  بر شما آن  من

  شاوید، در حضاور و غیااب  قادم پیش  آیاد، خالصاانه می  پیش  أحیاناً   ها که ناهمگونی
  4بکوشید.  مربوط  مسؤلین  به  و تذکر دادن  در رفع  مردان دولت
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دیگر مراقبت کنیم، برای اینکه دچاار از یک»فرماید   می ای الله خامنه بر این اساس، آیت
لغزش نشویم. مردم مسئولین را موعظه کنند، نصیحت کنند، خیرخواهی کنناد، بنویساند بارای 

 1«.ها، پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند...ها، بگویند برای آنآن

 صیه مسئوالن به تقوا. تو2

ای  های زند ی مؤمنانه است؛ اما این امر برای مسئوالن نظام، از اهمیت ویژه تقوا از بایستگی
برخورداراساات. مساائوالن نقااش بنیااادی در اصااالح و فساااد جامعااه دارنااد؛ همااان  ونااه کااه 

تيِإذاَِصلُِ»فرمود   پیامبراکرم مَّ
ُ
ِأ فاِنِِمن  تيَِوِإاَِصلَُِهِِصن  مَّ

ُ
ِأ تيَهت  مَّ

ُ
ِأ ؛ دو  روه ذاَِفَسداَِفَسَدت 

شاود و ا ار فاساد  ردناد، امات فاساد از امت من هستند که ا راصالح شوند، امتم اصالح می
َملراُءِاند و حضرت پاسخ دادند   ردد.  فته شد که آن دو  روه کدام می ُ ُفَقهلاُءَِوِاأ  فقیهاان و  2؛ال 

 «.امیران.
 کند   پارسایی مسئوالن تاکید میرهبر معظم انقالب نیز، همواره  بر  

از جمل  جاهایی که تقوا باید خودش را نشان بدهد اینجا است؛ یکای مسائل  رعایات 
داری در برابار طغیاان نْفاس اسات... کاه ماا  المال است، یکی مسائل  خویشاتن بیت

کناد ها انسان را فاسد میمسئولین جمهوری اسالمی باید خیلی مراقب باشیم...لغزش
جش هم مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم، یعنی همین تقوا. بناابراین، این عال

عالجش تقواست. مراقب خودمان باشیم. نزدیکان افراد مراقبت کنند... دوستان نزدیک 
 3دیگر  و تواصوا بالحّ  و تواصوا بالّصبر.از هم

 . توصیه به خوب ماندن و خوب عمل کردن مسئوالن3

تواند باا کاار کاردن   ئولیت یک فرصت است؛ فرصتی که انسان میحقیقت این است که مس
برای خدا و خل  خدا زمینه سعادت دنیا و آخرت خود را فاراهم کناد و ناام نیاک از خاود بااقی 
بگذارد. این امر، میسرنیست، مگر اینکه قدرت و  روت در مسیر صیانت از دین، خادمت بارای 

در نامه به اشاعث بان قایس   ونه که امام علی همانمردم، عدالت و کرامت انسانی قرار یرد؛ 
یاد کرده، حکومت را ابزاری برای عملیاتی کردن  4فرماندارآذربایجان، ازحکومت به عنوان امانت
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خوب ماندن در این است کاه مسائول باا انجاام دادن عمال صاالح  باه  1دستورات دین دانست.
کردن، محبوبیات اجتمااعی و دعاای  های خود عمل کند؛ زیرا خوب ماندن و خوب عمل وعده

دارد؛ از این رو رهبر فرزانه انقالب همواره مسئوالن را به  خیر مردم و جلب رضایت خدا را در پی
 کند   توصیه می« ذخیره عمل صالح»

اذیَن آَمُناوا َو َعِمُلاوا »... ...این اعمال خوب چیست؟ همان عمل صالح اسات   ِإالَّ الَّ
اِل اِت  ِت زود ذر، حّداکثر استفاده را بکنید و بارای ماردم کاار کنیاد تاا ؛ از فرص«الصَّ

بتوانید هم رضای الهی را کسب کنید... و هم البته نام نیک دنیاوی و مردمای را کساب 
 2کنید و مردم بگویند خدا پدرش را بیامرزد... 

زیسات،  متاسفانه امروزه چه بسا مسئوالنی بودند و هستند که در آغاز مسئولیت انسان سااده
ای دار بودند، اما عطش قدرت و  روت مانع خوب ماندن اینان  ردیده است؛ به  ونه باتقوا و مردم

مداری و  داری، اخالق که  ویا یادش رفته است  این مسئول، همان انسانی است که با شعار مردم
  زاری بر مسند قدرت قرار رفته بود.  خدمت

کند خوب بمانند و جذب  واره به مسئوالن توصیه میبر همین اساس، رهبر فرزانه انقالب هم
اّما خوب بودن یک مسئله است، خوب مانادن یاک مسائل  »...صاحبان  روت و قدرت نشوند  

  دیگر است؛ باید سعی کنیم خوب بمانیم. هم  ما در معرض اشکال هستیم، ممکن است خدای
م خودمان از خودمان مراقبت کنایم، نکرده لغزشی برایمان پیش بیاید... بایستی مراقبت کنیم؛ ه

بر َو َتواَصوا ِبالَ قِّ »هم  رهبر انقالب در بیاناتی دیگر خطاب به نمایند ان  3«...«.َو َتواَصوا ِبالصَّ
 مجلس فرموده است 

... یک مسئل  دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و  روت است؛ این را ما با شما 
دیگر را بایستی تواصی به ه ما برادراِن هم هستیم؛ همرودربایستی عرض کنیم. باالخر بی

ح  و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزر ای اسات کاه کسای باه خااطر تاأمین 
   4نمایند ی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان  روت یا به صاحبان قدرت... .

  وید   االسالم والمسلمین سید علی حسینی می حجت
د. جلسه مسائولین رواباط عماومی و تبلیغاات ساپاه پاساداران بو 1359زمستان سال 
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شهرهای کشور در "پاد ان خلیج" آن وقت در حال بر زاری بود مان در جلساه شارکت 
داشتم اواسط جلسه، وقتی شهید رجاایی وارد ساالن شاد و در اولاین صاندلی خاالی 

ت وزیار نشست! این صندلی، پشت سر من قرار داشت؛ در حالی که او به عنوان نخسا
رفت هر چه به ایشان اصرار کردیم که باه صاندلی ردیاف  کشور، باید به ردیف اول می

جلو برود قبول نکرد؛ تا زمانی که موقع سخنرانی ایشان شد و به جایگاه رفات. بعاد از 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، ایشان همانجا روی زماین نشسات و  فات  "اماروز 

ا پاسداران باشم". وقتی سفره را پهن کردند و ناهاار را خواهم ناهار را در خدمت شم می
آوردند دیدیم که فقط "سیب زمینی پخته و نان" است. شهید رجاایی... هماراه ماا ایان 
ناهار ساده را خورد و  فت  "ناهار امروز، از بهترین غذاهایی باود کاه در طاول عمارم 

بدهید".  فت  "یک تسابیح از خوردم بعد از ناهار به ایشان  فتم  "یک یاد اری به من 
 1خودم دارم" و از جیبش تسبیح را در آورد و به عنوان هدیه به من داد و تشریف برد.

 های درون سازمانی مسئوالن  . توصیه برنظارت4

های دینای از بخشی عملکرد مسئوالن، نظارت است که در آموزه تیهای مهم کیفیکی از راه
» یاد و سخت بدان پافشاری شده است  « عرو  و نهی از منکرامربه م»آن به نظارت عمومی یا 

اند؛ )چه اینکه( امر به معارو  و نهای از  ها آفریده شده شما بهترین امتی بودید که به سود انسان
دیگر بیندازند، آ اه اما هر اه مردم، امر به معرو  و نهی از منکر را به عهدی یک 2؛«کنید منکر می

 3«هد شد...االهی نازل خو باشند عذابی از جانب
های درون سازمانی است؛ یعنی اینکه هر کادام از  یکی از مصادی  نظارت همگانی، نظارت

شود که مسئوالن وظاایف  ها... بر زیرمجموعه خود نظارت کنند. این امرسبب مینهاد و سازمان
به کار زاران  ، علیبهتر انجام دهند و فساد اداری و مسئولیتی کاهش یابد. از این رورا خویش 

وفاِءَِعَليهم»خود چنین دستور داد   ِقَِوال  د  ِ ِالصِّ َِال  ُعُيوَنِِمن  َعِثِال  با فرستادن مأموران مخفی  4؛َواب 
 و راستگو و باوفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر".

ه با توجه به اهمیت این امر، رهبرانقالب بارها بر این نوع نظاارت بار مسائوالن توصایه کارد
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است  آخرین بحث من در مورد مجلس این است که شما دو مرکز بسایار مهام داریاد... یکای 
هاست که مرکز کارشناسی است...و مرکز دّوم مرکاز نظاارت بار رفتاار نمایناد ان مرکز پژوهش

است... هم  ما در معرض اشکال هستیم... }از این رو{ بایستی مراقبت کنیم؛ هام خودماان از 
ابر َو َتواَصوا ِبالَ قِّ »کنیم، هام خودمان مراقبت  ایان مرکاز نظاارت بار رفتاار «. َو َتواَصوا ِبالصَّ
بر َتواَصوا ِبالَ قِّ »نمایند ان همان   1است... .« َوَتواَصواِبالصَّ

 . توصیه به صبر در مبارزه با استکبار 5

هویت ا های مهم انقالب اسالمی، استکبارستیزی است. استکبارستیزی با یکی از شاخصه
خاوش نقالب اسالمی درآمیخته است، به طوری که در صورت کنار  ذاشتن آن، انقالب دست

 رایانه از خصوصایات اساتکبار  د ردیسی هویتی خواهد شد. روحیه استکباری و اهدا  سلطه
ویژه آمریکاست و علت مخالفت ما با آمریکا نیز به دلیل این خصوصیت است. رهبار معظام  به

چه ما با آن مخالفیم عبارت است از حاکمّیت ظلم و آن»ن خصوص فرموده است  انقالب در ای
   وییم یعنی این؛ مخصوص آمریکا هم نیست. امروز البّته قّله که می« آمریکا»طغیان و استکبار؛ 

 2«.طغیان و استکبار و طاغوت، آمریکاست
، «بصایرت»ز ساه عنصار بر این اساس، معظم له معتقد است مبارزه با آمریکا باا اساتفاده ا

دو عنصار » یرد؛ا ر این سه اصل محقا  شاود   شکل می« تواصی به صبر»و « تواصی به ح »
ها الزم است  یکی عبارت است از بصایرت و دومای، عباارت  مهم برای مواجهه با این دشمنی

خب ا ر این دو خصوصّیت وجاود داشاته باشاد، دشامن غالاب  3است از صبر و استقامت... 
هایی که این دو خصوصّیت را بتوان در جامعه حفظ کرد، عباارت اسات از  د. یکی از راهشو نمی

ابر َو َتواَصاوا ِباالَ قِّ »، همان که در سوری والعصار هسات  «تواصی» ماردم « َو َتواَصاوا ِبالصَّ
دیگر ]برقرار باشد ؛ هم توصیه دیگر را تواصی کنند. این زنجیری تواصی و توصیه کردن به یک یک

چاه تواصای باه صابر و ح  کنند، راه ح  را تأکید کنند، هم توصی  به صبر بکنند...ا ر چناان به
خوش تحّرکات آسانی دست تواصی به ح  و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به

قطاع  چه این جریان تواصی که زنجیری محافظت مؤمنان است، دشمن نخواهد شد؛ اّما ا ر چنان
 4ًا خسارت خواهد رسید... .بشود، قطع
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