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مقدمه
از  اقتصادی،  و  اجتماعی  فرهنگی، سیاسی،  تحوالت  در  آنان  نقش  و  خواص 
اغلب  منفی،  چه  و  مثبت  چه  تحوالت  کشورهاست.  تاریخ  مهم  موضوعات 
خاستگاه شان خواص یا نخبگان جامعه هستند. این مسئله در نظام دینی، بیش 

از سایر نظام های مبتنی بر بینش های ماّدی، مورد توجه و تأکید است.
رسول گرامی اسالم)ص( فرمودند: التصلح عوام هذه األمة ااّل بخواّصها اصالح 

توده مردم این امت، جز به اصالح خواص و زبدگان آن انجام نمی شود.
از پیامبر اکرم)ص( سؤال کردند: زبدگان امت تو چه کسانی هستند؟

و  امتک؟ حضرت فرمودند: علما و دانشمندان  خواّص  ما  و  رسوالهلل  یا  قیل 
زمامداران خواّص امتی العلماء و األمراء. 

اعتقادات و استقامت یک  ایمانی،  امانت سبک زندگی  بار  بیشترین  بنابراین 
ملت، بدوش آگاهان و زبدگان و زمامداران آن ملّت است. هرگاه اینان با بصیرت، 
پاکدست، مؤمن، امانتدار، با استقامت و مدبّر بوده اند تحوالت آن ملّت به جهت 
مثبت حرکت کرده و تحوالت سازنده و پیش برنده و عّزت بخش خواهد بود و 

بالعکس آن در تنّزل و عقب ماندگی و فساد جامعه تأثیرگذار می باشد.
با توجه به این نقش است که دشمنان نظام دینی جمهوری اسالمی، عمدة 
هدف و آماج توطئه های خود را متوجه خواص می کنند تا ذهن آنها را عوض 

کنند و از این طریق مردم را به سمت خواسته های خود سوق دهند. 
اشاره  خواص  نقش  به  مکّرر  خود،  بیانات  اسالمی طی  انقالب  معظم  رهبر 
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کرده اند. از جمله در بیانات مهم و مبسوط خود در جمع فرماندهان لشکر27 محمد 
رسول اهلل)ص( به این نقش در بوجود آمدن انحراف در امت رسول خدا)ص( و 
ایجاد حادثة عاشورا پرداختند که مطالعة آن - اگر چه مکرر- برای همگان بویژه 

نخبگان و خواص ضرورت حیاتی دارد.
رهبری در این سخنان، ضمن تشریح حوادث بعد از رحلت رسول خدا)ص( و 
حادثة عاشورا، به خواصی اشاره می کنند که با بی بصیرتی و دنیاگرایی و وابستگی 

به مقام و شهوت، پایه گذار انحراف بزرگ و حادثة تأسف بار عاشورا شدند.
رهبری خواص را به دو دسته تقسیم می کنند: خواِص طرفداِر حق و خواِص 
طرفداِر باطل. آنگاه خواص طرفدار حق، که مورد اشارة ما در این کتاب است، را 
به دو گروه تقسیم می نمایند: خواِص طرفدار حِق مجذوِب دنیا و راحت طلبی و 
پول و شهوت که در مقاطع حساس و سرنوشت ساز انقالب و حرکت امت، حاضر 
به جان فشانی نیستند و بخاطر مقام، شغل، پول، محبت به اوالد و خانواده و 
و  )چرب  دنیا  به  آنان  وابستگی  اثر  در  می کنند!  رها  را  خدا  راه  دوستان، 
شیرین آن(، امت دچار انحراف و مصیبت می شوند و کسی چون حسین بن 
علی)ع(، به مسلخ کربال و قتلگاه کشیده می شود و یزیدها و بنی امیه بر سر کار 

می آیند و مصالح امت را فدای شهوات خود می کنند.
خواِص طرفدار حِق با استقامت در برابر جاذبه های دنیا، گروه دوم هستندکه 
اگر به موقع حرکت کنند و صریح مرزها را با دشمن مشخص نمایند، سرنوشت 

امت را با پیروزی و امنیت و پیشرفت گره خواهند زد. 
در وقایع و حوادث پیش آمده در انقالب اسالمی، ما خواّصی را دیده ایم که 
متأسفانه جزء خواص گروه اّول بوده و نتوانسته اند نظام را در جهت تعالی مّنویات 
و  گرفته  را  انقالب  این  از  زیادی  توان  و  انرژی  بلکه  و  کنند  کمک  رهبری، 
سردرگمی و غبارآلودگی و فتنه در جامعه ایجاد کرده اند و برعکس خواّصی 
را دیده ایم که توانسته اند در لحظات حساس بر نفس خود غلبه کرده و بهترین 

تصمیم را در جهت هدایت و پیشرفت کشور و ملت بگیرند.
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فتنه سال های 78 و 88 از روشنترین و مهمترین این وقایع هستند که به تعبیر 
رهبری بخشی از نخبگان و خواص در این امتحان مردود شدند. 

این مؤسسه بعد از بیانات رهبری در جمع پاسداران لشکر 27، با انتشار کتاب 
سه جلدی تحت عنوان »خواص و لحظه های تاریخ ساز« که بعداً مجتمع شده 
ارائه مصادیق مثبت و  و  بیانات رهبری  بررسی  به  در یک جلد منتشر شده 
منفی خواص طرفدار حق از صدر اسالم تا حادثه غمبار عاشورا پرداخت مؤسسه 
اینک به بررسی عملکرد، تصمیمات و اقدامات خواص انقالب در مدت چهل 
یا منفی،  امراء چه در نقش مثبت  یا  از مسئوالن، علماء  آن  انعکاس  و  سال 
مختلف  قشرهای  در  ایجاد حساسیت  و  موضوع، هشیاری  این  از طرح  هدف 
مردم بخصوص جوانان است که در گام دوم انقالب بیشترین مسئولیت متوجه 
آنان است و مردم بویژه جوانان بایستی مراقب خواص باشند. ارزیابی دستگاه 
محاسباتی مسئوالن و امراء و اقدامات آنان و همچنین علما و فرهیختگان و 
هنرمندان، بایستی با شاخص ها و مالک های اسالم ناب محمدی)ص( که در 
گفتمان و مشی رهبری معظم انقالب اسالمی تداوم یافته است، انجام شود. و 
هر جا و هر اندازه از این گفتمان و شاخص زاویه دیده شد، باید به همان اندازه 

از تبعیت و دنباله روی آنان دوری جست و به روشنگری مردم پرداخت.
با  تأمل،  با  خوب،  آثار  خواندن  با  می خواهند  جوانان  از  انقالب  رهبری 

گفتگو با انسان های مورد اعتماد و پخته، این بی بصیرتی را از بین ببرند. 
مؤلف محترم در این اثر تالش کرده است تا بطور کاماٌل مستند؛ جوانان و 
این خواص - مثبت و  از  برخی  و رفتاری  واقعیت های عملکردی  با  مردم را 

منفی آنها - آشنا سازد و این آشنایی منجر به بصیرت افزایی آنان شود.
در پایان مقدمه، بخاطر اهمیت آزمون واقعه 1388 و بیان یک شاخص بسیار 
مهم در شناخت خواص که می تواند در هر واقعه و مقطعی تکرار شود، بخشی از 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی که بعد از حرکت عظیم، ماندگار و خودجوش 
مردم در 9 دی 1388 ایراد فرموده اند، را تقدیم می کنیم و امیدواریم خداوند 
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براین نوشتار اثرگذاری عمیق و بصیرت افزایی را عنایت فرماید.
برنمی تابند؛  را  فضای شفاف  ناراحتند؛  فضا  بودن  از شفاف  ملت  »دشمنان 
فضای غبارآلود را می خواهند. در فضای غبارآلود است که می توانند به مقاصد 
غبارآلود،  فضای  بزنند.  ایران ضربه  ملت  به حرکت  و  نزدیک شوند  خودشان 
همان فتنه است. فتنه معنایش این است که یک عده ای بیایند با ظاهِر دوست 
و باطِن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای غبارآلود، 
دشمِن صریح بتواند چهرة خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. 
این که امیرالمؤمنین فرمودند: »انّما بدء وقوع الفتن اهواء تّتبع و احکام تبتدع«، 
تا آنجائی که می فرمایند: »فلو اّن الباطل خلص من مزاج الحّق لمیخف علی 
المرتادین«؛ اگر باطل، عریان و خالص بیاید، کسانی که دنبال شناختن حق 
هستند، امر برایشان مشتبه نمی شود؛ می فهمند این باطل است. »و لو اّن الحّق 
خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن المعاندین«؛ حق هم اگر چنانچه بدون 
پیرایه بیاید توی میدان، معاند دیگر نمی تواند حق را متهم کند به حق نبودن. 
فیمزجان«؛  و من ذاک ضغث  یؤخذ من هذا ضغث  لیکن  بعد می فرماید: »و 
فتنه گر یک تکه حق، یک تکه باطل را می گیرد، اینها را با هم مخلوط می کند، 
در کنار هم می گذارد؛ »فحینئذ یشتبه الحّق علی اولیائه«؛ آن وقت کسانی که 

دنبال حقند، آنها هم برایشان امر مشتبه می شود. فتنه این است دیگر.
خوب، حاال در مقابل یک چنین پدیده ای، عالج چیست؟ عقل سالم حکم 
می کند و شرع هم همین را قاطعاً بیان می کند: عالج عبارت است از صراحت 
در تبیین حق، صراحت در بیان حق. وقتی شما می بینید یک حرکتی به بهانة 
این فضای غبارآلوده  بعد یک عامل »دشمن«ی در  انتخابات شروع می شود، 
وارد میدان شد، وقتی می بینید عامل دشمن - که حرف او، شعار او حاکی از 
ما فی الضمیر اوست - آمد توی میدان، اینجا باید خط را مشخص کنید، اینجا 
باید مرز را روشن کنید. همه وظیفه دارند؛ بیشتر از همه، خواص؛ و در میان 
شنوندگان  دارند،  بیشتری  مستمعین  که  کسانی  آن  همه،  از  بیشتر  خواص، 
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این وظیفه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که  بیشتری دارند. 
کی چی می گوید. اینجور نباشد که باطل، خودش را در البه الی گرد و غباِر 
برخاستة در میدان مخفی کند، ضربه بزند و جبهة حق نداند از کجا دارد ضربه 
می خورد. این است که حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص 
یک  این، مخصوص  کنند.  بیان  واضح  را  مطلب  و  بزنند  روشن  را  باید حرف 
گرایش هائی  اسالمی، همة  نظام  داخل  در  نیست.  گرایش سیاسی خاص هم 
که در مجموعة نظام قرار دارند، اینها باید صریح مشخص کنند که باالخره آن 
حمایتی که مستکبرین عالم می کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست. 
وقتی که سران استکبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسالمی، ُکشندگان 
انسان های مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگر، 
می آیند وارد میدان در نظام جمهوری اسالمی است، در مقابل این چه موضعی 
دارد؛ حاضر است تبّری بجوید، بگوید من دشمن شمایم؟ من مخالف شمایم؟ 
شعارهای  و  اسالم  صریحاً  زبان شان  با  کسانی  فتنه،  محیط  داخل  در  وقتی 
نظام جمهوری اسالمی را نفی می کنند، با عملشان هم جمهوریت و یک انتخابات 
را زیر سؤال می برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این 
است که مرزشان را مشخص کنند، موضع شان را مشخص کنند. دوپهلو حرف 
زدن، کمک کردن به غبارآلودگی فضاست؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این 
کمک به شفاف سازی نیست. شفاف سازی، دشمِن دشمن است؛ مانع دشمن است. 
غبارآلودگی، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص 
است: کی به شفاف سازی کمک می کند و کی به غبارآلودگی کمک می کند. همه 

این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند.« 
                                                         مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت


