
میرحسین موسوی، به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، با نگارش یادداشتی 
بازمانده ی دستاوردهای نهضت  به پا خاست که  نوشت: »حسین)ع( زمانی 

نیای خود را در معرض تندبادهای تمامیت طلبی تشنگان قدرت یافت.«
موسوی در همین نوشته تاکید می کند که »دین گریزی هنگامی زمینه ی 
اصول  بدیهی ترین  با  می شود،  ترویج  که  دینی  که  می کند  پیدا  گسترش 

اخالقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ در تضاد باشد.«
به گزارش کلمه، متن کامل یادداشت میرحسین موسوی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  االتخافوا  المالئکه  علیهم  تتنزل  استقاموا  ثم  اهلل  ربنا  قالوا  الذین  ان 

التحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون )فصلت، ۳۰(
بزرگداشت  سالروز  آستانه  در  و  هستیم  محرم  ماه  در  دیگر  بار  اینک 
که  واالیی  جایگاه  به  انسان  بازگرداندن  برای  پیش  قرن ها  که  نهضتی 
انسانی  نمونه ی  درخشان ترین  و  برپاشد  شده  درآمیخته  او  آفرینش  در 
با همه رنج هایی که در  را  باطل  افشای  برپایی حق و  فریاد  زمان و زمانه، 
انتظارش بود، بر سکوت ذلت بار ترجیح داد. حسین)ع( زمانی به پا خاست 
تندبادهای  معرض  در  را  خود  نیای  نهضت  دستاوردهای  بازمانده ی  که 
تمامیت طلبی تشنگان قدرت یافت و ذبح دین در پای برج و باروی کاخ 
ستمگری و خودکامگی مشاهده کرد. حسین)ع( می دید که باطل را لباس 

حق می پوشانند و حق را باطل جلوه می دهند. حسین)ع( می دید که این بار 
اراده ی قدرت طلبان، نه تنها دستیابی به تمامیت قدرت، بلکه نگه داشت آن 
به هر قیمت و با تکیه بر زر و زور و تزویر است، که اینجا خود دین است که 
هدف آماج خودکامگان قرار گرفته، که دیگر سکوت نیست که می تواند 
ایستادگی در مقابل  ایمان کمک کند، که زمانه ی  به بقای کورسوی نور 
همه ی کسانی است که به نام جانشینی پیامبر)ص( و امارت بر مؤمنان، چوب 

حراج بر دین و دینداری زده اند تا دمی بیش بر مسند قدرت تکیه زنند.
حسین)ع( می دانست که مالت سنگ های کاخ قدرت، دروغ است و 
فریاد حقیقت خواهی است که به زوال آن می انجامد. حسین)ع( می دانست 
او  مزدبگیر،  مفتیان  اوست:  انتظار  در  بزرگی  رنج های  راه چه  این  در  که 
پیامبر)ص(  خاندان  کرد،  خواهند  متهم  فتنه  ایجاد  و  دین  از  خروج  به  را 
پیاپی قرار خواهند داد، و او را  را در محاصره ی تنگناها و بی حرمتی های 
بر سر دوراهی انتخاب میان زندگی ذلت بار یا ایستادگی برای حق خواهی 
را شکست  برگزید. حسین)ع( سکوت  را  ایستادن  او  و  داد؛  قرار خواهند 
برعهده  را  قیامی  از هالکت نجات دهد و رهبری  را  نیای خویش  تا دین 
گرفت که نه در هوای قدرت و شهرت، که در کوشش برای راست کردن 
کجی ها و پاک کردن پلیدی ها هویت می یافت. و چنین شد که آزادزنان و 
آزادمردانی که پس از او آمدند، از هر مذهب و دینی که بودند، حسین)ع( 

را سرمشق جاودانه ی آزادی خواهی دانستند.
با فرهنگ و تمدنی دیرینه و  انقالبی اسالمی در سرزمینی  قرن ها بعد، 

مردمانی که در شناخت مصالح خود در جهانی دگرگون شده در این بخش 
ملی  نهضت  مشروطه،  انقالب  با  آن  از  پیش  را  بودن خود  پیشتاز  دنیا،  از 
و  تولید گفتمان آزادی خواهی، عدالت  و  پانزده خرداد  قیام  و  نفت  شدن 
به  انسان ها  آن  در  که  جامعه ای  به  دستیابی  و  پیشرفت  برای  استقالل طلبی 
آسایش مادی و سعادت معنوی برسند به اثبات رسانده بود، رخ داد. همه ی 
ما به یاد داریم که سیل خروشان معترضان در روزهای تاسوعا و عاشورای 
راه های  همه  که  پیچید  درهم  را  مستبد  نظامی  طومار  چگونه   ۱۳۵۷ سال 
اصالح را بسته، امکان هرگونه انتقاد و مخالفت از راههای مسالمت آمیز را 
از میان برده و در واپسین سالهای عمر خود، دچار خیالبافی هایی شده بود 
که بیش از هرچیز ناشی از دور ماندن از واقعیت های موجود در جامعه بود.

خود  ثناگویان  و  متملقان  محدود  حلقه ی  در  آنچنان  مستبد  حاکمان 
فزاینده ی  ترک خوردن های  صدای  که  آن  بجای  که  بودند  محصور 
شنیدن  دنبال  به  خویش  اوهام  در  بشنوند،  را  خود  حاکمیت  مشروعیت 
بزرگترین  که  آن  از  غافل  بودند،  ماورایی  قدرت های  از  حمایت  صدای 
مشارکت  طریق  از  دولتمردان  از  آن  مردم  پشتیبانی  کشور،  هر  سرمایه ی 
ارتقای  در  باید  را  اعتبار  که  آن  از  غافل  آنهاست،  آگاهانه ی  و  آزادانه 
راه  از  را  اقتدار  که  آن  از  غافل  و  کرد،  مردم جستجو  روزمره ی  زندگی 
قلوب مردم باید یافت، نه از طریق رزمایش ها و نمایش زرادخانه ها. و چنین 
بزرگترین  و  گرداندند  قدرت  صاحبان  از  روی  دیار  این  مردمان  که  شد 

انقالب مسالمت آمیز مردمی قرن، پدیدار شد.
آمدند،  میدان  به  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  در  که  مردمی  میلیون ها 
بازشناختند که  ندای مردی  از صدساله ی خویش را در  بیش  خواسته های 
پایمردی اش در راه را آزموده بودند. در راهپیمایی های آن روزها، هرکس 
با باور و ایمان و رنگ و بوی خود حضور می یافت، بیگانه های دیروز به 
دیرآشنایان امروز تبدیل می شدند، خودخواهی ها به دیگرخواهی، و من ها 
پیروزی در شوق ساختن و آباد کردن ویرانه ای که پیش  از فردای  به ما. 
که  آنگاه  حتی  مهر.  به  دادند  یکدیگر  دست  در  دست  بود،  چشمانشان 
اختالف نظرها باال گرفت، در برابر دشمن متجاوز همدل شدند و از آب 
ببرد که همه جای  یاد  از  و خاک اجدادی شان دفاع کردند. و کیست که 
ایران، میدان حماسه بود: جبهه و پشت جبهه، کارخانه و مزرعه، مدرسه و 
دانشگاه، خانه و اداره، همه و همه صحنه ی تالش و جهاد برای پاسداشت 
از این سرزمین شد. و کیست که از یاد ببرد در زمانی که به ناچار تن به 
چندچهرگانی  مقابل  در  پایدار،  اما  رنج دیده  مردم  همین  شد،  داده  صلح 
که به دامان و یاری متجاوز پناه آورده بودند، قدعلم کردند و بدین گونه 
نشان دادند که تصمیم برای ترک جنگ، نه از روی بزدلی و بی اعتقادی، 
که از سر درایت و آینده بینی است. نشان دادند که خطای رهبرانشان را با 
ایمان به صداقت آنان بخشودنی می دانند و اعتراف به خطا نه تنها از اعتبار 
رهبرانشان نمی کاهد، که محبوبیتشان را در قلوب مردم بیشتر می کند. نشان 
باشد، راهنمای  برای جنگ و صلحش منطق داشته  دادند که دینی را که 

عمل خویش قرار داده اند. نشان دادند که در نزد آنان، باور دینی به منزله ی 
به  را  آنان  روزگاران،  خاک  و  شن  پر  تندبادهای  در  که  است  راهنمایی 
منزلگه مقصود نزدیک می سازد. از همین رو بود که هرگاه خود را از راه 
اقدام کردند: دوم خرداد و ۲۲ خرداد  دور می دیدند، برای تصحیح مسیر 

نشان از همین هوشیاری دارد.
اما صد افسوس که اقتدارگرایانی که انحصار در قدرت را تنها راه دوام 
خود می دانند، این بار به این خواسته های برحق وقعی ننهادند. اقتدارگرایان 
صف آرایی  اکثریت  خواست  مقابل  در  رسانه ها  و  امکانات  تمامی  با  که 
کرده بودند، زهرآگین ترین تیرهای تهمت و افترا را به سینه ی مردمی که 
حضور  و  استقبال  علت  به  که  هنگامی  کردند،  رها  بودند،  تغییر  خواهان 
روند  در  تخلف  و  تقلب  برای  معمولشان  شیوه های  از  مردم  بی سابقه ی 
رأی گیری طرفی نبستند، چاره را در کودتای انتخاباتی دیدند: شمارش آرا 
را کنار نهادند، پیروزی شان را اعالم و ابالغ کردند، به ستادهای مخالفانشان 
مردم  آنگاه که  و  پرداختند.  فعال  دستگیری چهره های  به  و  بردند  یورش 
به خیابان ها  مسالمت جویانه  و  آرام  اعتراضی  برای  و سرخورده  خشمگین 
به رأی هایشان کنند، ریختن  احترام  در  مسلم شان  مطالبه ی حق  تا  ریختند 
خونشان را مباح دانستند و ماجراهای خونین کوی دانشگاه و کهریزک و 

مانند آن را آفریدند.
چه  معترض  عزاداران  با  گذشته  سال  عاشورای  در  که  دارید  یاد  به 
بی دفاع  پیکر  از روی  ماشین  با  انداختند،  پایین  به  پل ها  از  را  آنها  کردند: 
و  دادند،  قرار  گلوله  هدف  را  عشقشان  از  ماالمال  سینه ی  گذشتند،  آنان 
آنگاه بی شرمانه عکس العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی 
وا  فریاد  و  نامیدند  استکبار  دست نشانده های  شورش  رسانه هایشان،  در 
او رد شد،  از روی  پلیس دوبار  اسالما سر دادند! آیا آن کس که ماشین 
آمریکایی بود یا کسانی که از روی پل به پایین پرتاب شدند دست نشانده ی 
گویان  حسین  حسین  عاشورا  ظهر  در  که  کسانی  یا  اسرائیل؟  و  آمریکا 
از  پس  ابن زیاد؟  و  عمروعاص  و  یزید  لشگر  از  گرفتند  مستقیم  تیر  مورد 
آن هم به دستگیری تعداد زیادی زن و مرد از بهترین فرزندان این انقالب 
آنکه  از  غافل  کنند.  گلو خفه  در  را  فریادها  تا  پرداختند  و خاک  ّآب  و 
فریادهای  از  خطرناک تر  بسیار  مظلوم  و  آگاه  مردم  فروخورده ی  خشم 

تظلم خواهی آنها خواهد بود.
را  این روزها دوران سختی  همراهان سبز اندیش. دین و دین داری در 
می گذراند و بسیاری از شما در این روزها می پرسید چگونه می توان با این 
همه سیاه کاری ها که به نام دین انجام می شود، جوانان روشن ضمیر این مرز 
و بوم را از امواج پی در پی دین گریزی نجات داد؟ پاسخ این همراه کوچک 
که  می کند  پیدا  گسترش  زمینه ی  هنگامی  دین گریزی  که  است  این  شما 
دینی که ترویج می شود با بدیهی ترین اصول اخالقی مثل صداقت و پرهیز 
زده  هولناک  جنایات  به  دست  دین داری  نام  به  باشد،  تضاد  در  دروغ  از 
تریبون های  از  معترضین  به در کردن  میدان  از  برای  دروغ  و  تهمت  شود، 
مقدس نمازجمعه، نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود، با بخشنامه همه ی 
بسیج شود و  معترضین  بر ضد  تهمت و دروغ  برای رواج  منابر و مساجد 
چشم به احقاق حقوق کارگران و معلمان در همین مکان های مقدس بسته 
شود و شکاف های طبقاتی و فساد و فحشای بی سابقه ناشی از فقر و طالق 
و بیکاری، پدیده های عادی تلقی شوند؛ و در چنین شرایطی، یک جوان 
چگونه می تواند تشخیص دهد این همه ظلم و خشونت و نفرت که از سوی 
به عنوان اسالم معرفی می شود، ربطی  صاحبان تریبون های رسمی، آمرانه 
به اسالم ندارد. و او که شاهد مظلوم انبوه مشکالت اقتصادی و فرهنگی و 
کند حفظ  باور  همه ی صحنه هاست، چگونه  در  دروغ  حضور گسترده ی 
حفظ  بر  نه  و  ملی،  منافع  و  اسالمی  و  اخالقی  ارزش های  حفظ  در  نظام 
افراد بر مسند قدرت به هر قیمت، استوار است؟ او اکنون به جای چهره ی 
جز  که  عبوسی  با چهره ی  است،  رحمانی  محبت  که چهره ی  دین  اصلی 
است  او شاهد  ندارد، روبه روست.  زبان دیگری  و تحکم،  خشونت ورزی 
که چگونه حقوق مردم بدان گونه که در قانون اساسی آمده، نادیده گرفته 
انباشت قدرت  می شود، و تفکیک قوا که مانع بزرگی بر سر راه پیدایش 
غیرپاسخگوست، به طور مرتب نقض می شود، و استقالل قضا و قاضی و 

دادگاه توسط مسئوالن امنیتی از میان می رود، و مجلس که باید در رأس 
امور باشد، تحت امر قرار می گیرد، ماجراجویی های بی خردانه در سیاست 
خارجی باب می شود، و نظامیان به جای انجام وظایف قانونی خود سر از 
عرصه های سوداگری و مال اندوزی در می آورند، و هیچ صدای مخالفی 
تحمل نمی شود. و زندانها پر از زنان و مردانی است که این نگاه حاکم بر 

دولتمداران را بر نمی تابند.
بر ماست که در این دوران بحران زده، کاری زینبی کنیم و پیام راستین 
دین را با چهره ی فطرت پسندانه ی آن به تشنگان حقیقت برسانیم. بر ماست 
که یاد بگیریم و به دیگران نیز یاد بدهیم که عمل نادرست مدعیان دینداری 
به حساب دین گذاشته نشود. بر ماست که ماجرای راستین انقالبی را که 
از طریق  یا  نسلی که آنچه می داند  برای  برپا شد،  نام دین  به  این دیار  در 
رسانه های تحریف گر رسمی و یا از طریق روایت گران ناهمدل با آن است، 
بازگو کنیم و در این بازگویی، از نقد منصفانه ی گذشته نهراسیم و در عین 
همچون  که  ماست  بر  کنیم.  پرهیز  آن  بزرگ  دستاوردهای  نفی  از  حال، 
با بازگویی حقیقت، مالت کاخ دروغ را زائل کنیم. بر ماست  زینب)س( 
که همچون تمامی خاندان حسین)ع(، زنده نگه داشتن یاد شهدای گران قدر 
انقالب، جنگ و حوادث پس از انتخابات و آزادزنان و آزادمردان دربندمان 
با  را وظیفه ی همیشگی خود بدانیم، و بر ماست که در این ماه پرخاطره، 
برپایی مراسم و شرکت در مجالس بزرگداشت حماسه ی حسینی، به حفظ 

نهادهای مدنی سنتی کمک کنیم.

از نقد منصفانه ی گذشته نهراسیم و در عین حال،
از نفی دستاوردهای بزرگ آن پرهیز کنیم.

بر ماست که همچون زینب)س( با بازگویی حقیقت،
مالت کاخ دروغ را زائل کنیم.

بزرگترین سرمایه ی هر کشور، پشتیبانی مردم آن از 
دولتمردان از طریق مشارکت آزادانه و آگاهانه ی آنهاست، 

اعتبار و اقتدار را باید در ارتقای زندگی روزمره ی مردم 
جستجو کرد، نه در رزمایش ها و نمایش زرادخانه ها.

حسین)ع( می دید که زمانه ی ایستادگی در مقابل
همه ی کسانی است که به نام جانشینی پیامبر)ص( و 

امارت بر مؤمنان، چوب حراج بر دین و دینداری زده اند
تا دمی بیش بر مسند قدرت تکیه زنند.

روزنامه کلمه، شمارۀ بیست و نهم
ویژه نامۀ یادداشت میرحسین موسوی به مناسبت ماه محرم
شنبه، 20 آذر 1389
شمارگان: ما بیشماریم

بنی االسالم علی الکلمتین
کلمة التوحید و توحید الکلمة
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یادداشتی از میرحسین موسوی به مناسبت ماه محرم

بر ماست 
که کاری 

زینبی 
کنیم


