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 ١٣٨٨ شهريور ٠۴
  بايد محاکمه و معرفی شوند شکنجه گران،قاتالن و متجاوزان:نامه اعظم طالقانی به نمايندگان مجلس

مذهبی و دختر آيت اهللا -اسالمی،ازفعاالن ملیاعظم طالقانی دبير کل جمعيت زنان انقالب ):جرس(شبکه جنبش راه سبز

نگرانی و اضطراب مردم جدی «سيد محمود طالقانی،در نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسالمی نوشت 

گران و کسانی که  است اگر شما صادقانه وشجاعانه تالش نکنيد، آقايان کروبی و موسوی را حمايت نکنيد، شکنجه

اند دستگير، محاکمه، مجازات و به  جنسی و يا به شهادت رساندن جوانان و زندانيان معترض شدهمرتکب فجايع تجاوز 

  ».مردم معرفی نکنيد اين ملت اعتمادشان کامًال نسبت به شما زائل خواهد شد

  

ی از ابتدای انقالب اين منطق که نقد نکنيد، ساکت شويد، جمهور«دبيرکل جمعيت زنان انقالب اسالمی تاکيد کرده

ای بدتر از بيگانگان در داخل چنان  زنيد؛ سبب شد که عده های دشمنان را می شود، شما حرف اسالمی تضعيف می

  ».ای بدوانند و دملی شوند که نيشتر زدن به آن امروز بسيار مشکل است ريشه

  

ندگان مجلس نوشته نياز دارد، خطاب به نماي» اصالح گسترده«اعظم طالقانی با يادآوری اينکه جمهوری اسالمی به

گران و قاتلين و محاکمه و مجازات و معرفی آنها به مردم و اعالم زندانهای غيررسمی و جمع شدن  دستگيری شکنجه«

اند که از  آنها، ضروری است نه آنکه آنان را اخراج کنيد اينان آبروی جمهوری اسالمی را چنان به خطر انداخته

ترند مردم انتظار دارند با اجرای عدالت جلوی فروپاشی را  اتب خطرناکبيگانگان مخالف جمهوری اسالمی به مر

  ».بگيريد و معتقدند دشمن در آستين است

   

  :متن نامه اعظم طالقانی خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسالمی چنين است

   

  نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی

  )25حديد آيه (» ...َأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِطَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َو«

پيامبران خود را با داليل آشكار روانه آرديم و با آنها آتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف ] ما[به راستى (

  ...)برخيزند

  

  !مراقب خشم سنگين خدا باشيد

  

ای  ای بوده که قطره های قبل انقالب و بعد از انقالب به گونه که مستحضريد رابطه ما با مردم ايران از سالهمانطور 



شود؛ از اينرو پيوسته در  شود به سرعت خشک می ايم اگر قطره از دريا جدا  از دريا بوديم که جدا نشديم، زيرا آموخته

ن از ما انتظار دارند در مقابل تضييع حقوقشان سکوت نکنيم، بطور ميان مردم و با مردم همزيستی داشته و داريم و آنا

مداوم از حقوق آنان دفاع کنيم، البته اين از الطاف و نعمتی است که خدا بر ما منت گذارده و اگر تا کنون قصوری 

لب و شکوائيه مردم خوانيد مطا کنيم؛ به اين جهت آنچه در اين نوشته می ايم از خالق يکتا و مردم طلب بخشش می داشته

  :و انعکاس افکار عمومی است و در واقع از زبان ملت رنج کشيده اين مرز و بوم است

  

با توجه به آنچه گفته شد مهمترين نکات مورد نظر مردم عبارت است از اينکه پس از دو ماه که بر سر اين ملت 

ها ريخته شده، وجود بازداشتگاههای غيررسمی که  های پاکی که بر خيابان اند، خون ها پرداخته خطرها گذشته و هزينه

 فرهنگی و دانشجوئی که جز - اجتماعی-يکی از آنها مانند کهريزک شناخته شده و دستگيری فعاالن خوشنام سياسی

های  اند؛ دستگيری بيش از چهار هزار نفر از شهروندان اين سرزمين، برگ بازجوئی و بازجو رنگ آفتاب را نديده

 فرهنگی و بخصوص نمايندگان -مردم انتظار دارند مراجع دينی، نخبگان سياسی. ر تاريخ ما ثبت کردسياهی را د

مجلس شورای اسالمی با قدرت و شجاعت هّم خود را بکار بندند و پشتيبان ملت باشند و اين رسالت را بنحو احسن به 

ای به  رچه در دادگاهها بگويند نه تنها خدشهانجام رسانند و اگر روزی گرفتار شدند و مانند نخبگان سياسی فعلی ه

  .گردد شود بلکه به لحاظ تاريخی و آينده موقعيت آنان بيش از گذشته تثبيت می موقعيت آنان وارد نمی

  

معتقدم براي آمدن حضرت حجت، الزم نيست در آره زمين «: کند نژاد اظهار می هنگامی که رئيس دفتر آقای احمدی

توانيم از ادبيات ديني  آردن جهان براي ظهور حضرت، نمي ايم آه براي آماده  به اين نتيجه رسيدهما. همه مسلمان باشند

فهم  بايد سراغ ادبيات مشترك انساني برويم و به اين دليل بايد از ادبياتي همه. آند چون همزباني ايجاد نمي. استفاده آنيم

شود همه  و به تحليل اين مطلب پرداخت آه نمي» .ده آنيمپرستي استفا ستيزي، مهرورزي و يگانه مانند عدالت، ظلم

با توجه به عالئم دوران ظهور مانند تكرار نام حضرت در مجامع و منابر، «: وي ادامه داد. ها را مسلمان آرد انسان

ازي س مشايي همچنين به نقش خود به عنوان معاون اول آه قرار بود در زمينه» .معتقديم آه در دوران ظهور هستيم

 20نژاد،   ميليون راي احمدي24از «: نژاد گفت ظهور فعاليت داشته باشد، نيز اشاراتي نموده؛ و درباره آراي احمدي

ميليون فقط 13تر هستند، چرا آه آن  ميليون هم جدي13ميليون منتقد به نظام هستند آه در اين انتقاد خود حتي از آن 

نژاد نه گفتند و در  هاي گذشته پيش از احمدي ميليون به آل روند سال20اين نژاد را زير سوال بردند، ولي  دولت احمدي

ريزی قبلی که ايشان  دادگاههای نمايشی برنامه» .نژاد در اين ميان فقط چهار ميليون رأي ايجابي دارد حقيقت احمدي

توسط خادمين آن و رهبران کند و در اين تحليل تمام سعی و تالش اينست که اداره کشور  کند را تأئيد می تحليل می

خالف بوده است اين پروژه تبعاتی را در پی خواهد داشت زيرا تغيير بايد با اراده و مشيت الهی که جز عدالت را 

  .تابد، همراه گردد برنمی

  

فهوم آيا م» نژاد فقط چهارميليون رأی داشته و بيست ميليون رأی به منتقدان نظام تعلق دارد آقای احمدی«: گويد او می

سال انقالب از  گان سی کننده اين اعالم نظر اين نيست که کل نظام که وابسته به امام و مقام رهبری و مسئولين اداره

چرا در مقابل اين اعتقاد يعنی زير ! اند؟ نژاد که چهار سال رئيس قوه مجريه بوده خالف کرده جمله خود آقای احمدی



عتراضی ننمود و منتقدين که در واقع جمعيت آگاه جامعه مترقی است و سوال بردن نظام جمهوری اسالمی، هيچکس ا

بايد توسط اوباش و اشرار آزار ببينند آنهم با اين ) تواند باشد که عصاره تخلفات می(معترضين به تقلب در انتخابات 

ادی، بهزاد نبوی، قوچانی زاده، زيدآب ای از آنان هيچگونه اطالعی ندارند امثال تاج ها از عده شرايط که حتی خانواده

  !چه بر سر آنان آمده است؟... و

  

پرسند که شما نمايندگان مردم از سخنان موسوی، کروبی و خاتمی که صدا و ناله وجدان فعلی جامعه ماست  مردم می

اين دمل ) فرزند شهيد مطهری(مو اظهارات آنان و بقول محمد مطهری به کنيد و بجای رسيدگی مو چرا حمايت نمی

کنيد و برای تعالی بخشيدن نظام کار  کشيد اقدام جدی نمی شد کار به اينجا نمی چرکين که اگر از قبل با آن برخورد می

برای افکار عمومی اينگونه تصور شده که شما با مردم آنهم مردم ! کنيد، مگر شما نمايندگان انتصابی هستيد؟ نمی

  .!!رنجديده همخوانی نداريد

  

ظام جمهوری اسالمی وفادارند اما معتقدند که نظام جمهوری اسالمی اگر متعالی نگردد و مردم يکپارچه به ن

! ماند که بايد حفظ شود؟ بخش نباشد يعنی به حقوق و خواست برحق مردم اصالت ندهد چه چيزی از آن باقی می تعالی

ونهای ريخته شده در انقالب و نزديکترين فرد به دولت همه چيز را با اين اظهارات تمام خ! حفظ نظام يعنی چه؟

سال کم يا زياد و به هر شکلی سوابق و خدماتی  ولی کسانی که در اين سی! فداکاريها را به زير سوال برده، امنيت دارد

آيا اين معترضين که فقط سوالشان اين ! های رسمی و غيررسمی مخوف و ناامنی بسر برند اند بايد درون زندان داشته

گاه به  المال ما چه کرده، هيچ دانيم با ذخاير ارزی و بيت ا کجا برديد؟ ما به کسی رأی نداديم که نمیبود که رأی ما ر

دهد؟ چرا رأس حاکميت با اينکه وضع مالی دولت که برای هيچکس شفاف نيست هم  ميلياردها گم شده پاسخ نداده و نمی

  کنند آيا در اين ميلياردها پول گم شده شريکيد؟  کنند؟ اين رفتارها يعنی چه؟ مردم سوال می از ايشان دفاع می

  

هائی که به قدرت رسيدند و با استبداد حکومت کردند بعد هم مشخص شد که ساخته پرداخته  تاريخ ما پر است از فرقه

ه به و کتاب مشابه آن به زبان عربی که در لبنان انتشار يافته و آزادان» دهه ظهور«های  بيگانگان بودند انتشار کتاب

رسد هيچ نهاد دولتی مرتبط اعتراضی به  ها عجيب و خطرناک بنظر می رسد با اينکه مطالب داخل اين کتاب فروش می

نژاد را شبيه فرمانده کل قوای امام زمان دانسته، سيدمحمد  انتشار آن ننموده است در اين کتابها ظاهر آقای احمدی

دارند قدس را نجات دهند و بعد هم با ناتو قراردادی منعقد خواهد شد نژاد مأموريت  شود، آقای احمدی خاتمی ترور می

اند نگران  اند و خوانده ها را ديده شود کسانی که اين کتاب شروع می... کشی و  که شبيه صلح حديبيه خواهد بود و سنی

اين فرقه از رواياتی بهره های ملی را به هدر دهد و کشور را نابود کند چون  ای هستند که تمام سرمايه از وجود فرقه

  .ذهبی ايران خطراتی داردگيرد که برای علما و جامعه م می

  

به هر حال نمايندگان محترم، نگرانی و اضطراب مردم جدی است اگر شما صادقانه وشجاعانه تالش نکنيد، آقايان 

گران و کسانی که مرتکب فجايع تجاوز جنسی و يا به شهادت رساندن  کروبی و موسوی را حمايت نکنيد، شکنجه

گير، محاکمه، مجازات و به مردم معرفی نکنيد اين ملت اعتمادشان کامًال نسبت اند دست جوانان و زندانيان معترض شده



گويند هنگامی که کميته تحقيق و تفحص به زندان مراجعه نمود و بعضی از زندانيان  آنها می. به شما زائل خواهد شد

ها مشخص نيست که چه بر سرش مطالبی را به کميته گفتند پس از رفتن آنان اين افراد را از آنجا بردند و يکی از آن

اند، امنيت  ها گرفتار شده قضائيه بخواهيد به شاهدان و کسانی که به اين مصيبت آمده است، از اين جهت شما بايد از قوه

هاست رشد کرده  داده شود و در مجلس حاضر شوند و برای همه نمايندگان توضيح دهند تا اين دمل چرکين که سال

  .نيشتر زده شود

  

گويند و اين بسيار برای آبروی نظام اسالمی مضر است بايد شما جلوی اين موقعيت   از زندانهای غير رسمی میآنان

چنانچه شما که نمايندگان اين ملت هستيد قائل به انقالب مخملی يا رنگی باشيد و اين اعتراض . خطرناک را بگيريد

وجه نکنيد که اين ملت واقعًا به شما رأی داده است و از سه دردناک را با تحليل مذکور ارزيابی کنيد و به اين نکته ت

فهميد و دلسوزانه و مشفقانه بدون  هايی که به نظام وارد شده را می سال قبل تاکنون بيش از شما خطرات و آسيب

آموزش و با رعايت موازين اخالقی و رعايت حقوق يکديگر از دو هفته قبل از انتخابات تا کنون پا به صحنه 

زنند تا خبری از زندانی خويش بدست آرند و اغلب دست  اند، شهيد دادند، زندانی دادند و به اين در آن در می ذاردهگ

پردازند و نااميدانه  خبری از عزيزشان به ناله و نفرين می خالی و به قول شاهدين در گرمای تابستان و دوری و بی

زند و با روی آوردن به حضرت حق و دوری از  آنان سرنمیباری از  العمل خشونت گردند و هيچگونه عکس برمی

خشم سنگين خدا مستقيمًا شامل شما خواهد شد، اطالعاتی را که افکار . کنند شرک و پليدی و صبورانه مقاومت می

گذارند تسلی  کسی فقط در دل شب و فقط با او به نجوا می های پردردشان را از بی عمومی از محيط خود دارند و دل

دهند اين دلسوختگان همه فکر و ذکرشان سرنوشت کشور و ملت است اگر کسانی هم از اين شرايط سوءاستفاده  یم

شناسی ايران آشنا باشيم در  اگر کمی به جامعه. کنند بديهی و طبيعی است، حاکميت نبايد وجود چنين بستری را مهيا کند

وانی و اجتماعی بسيار کاهش يافته بود و جامعه در واقع های اخالقی و ر اين دوران، بزهکاری، جنايت، ناهنجاری

تواند در فضای سالم و  ملت نشان داد که می. گيرشان کرد  را تنفس کرد که دشمنان حق، نفس57فضای سالمت سال 

  . ای آزاد شايستگی خود را به اثبات رساند صادق در جامعه

  

رسيد، يك جريان نفاق درست مانند  ت جمهوري به پيروزي نمياگر احمدي نژاد در انتخابات رياس«: گويد ای می طلبه

بايد دانست آه مفهوم سيادت آه مفهومي ارزشي است نيز در تاريخ اسالم . شد جريان ابوبكر در صدر اسالم ايجاد مي

فيگري ما در اسالم مدل اشرا. زا بوده است زيرا سادات در تاريخ اسالم نقش لردها در تاريخ اروپا را دارند نفاق

سيادت . اروپايي را نداريم ولي بايد گفت آه مدل ديگري آه در اسالم داريم اشرافيگري نسبي است آه آن سيادت است

زهرايي هستند، بايد گفت که  شود سادات بني هاشم داده شده است و به رغم اينکه گفته مي از سوي خدا تنها به طايفه بني

هايي براي  زهرايي همواره تالش ا تأکيد بر اينکه در طول تاريخ سادات غير بنياو ب».زهرايي نيز داريم سادات غير بني

ها خواستند با استفاده از جريان سادات و با  عباسي کساني مانند بني«: اند، گفت زهرايي داشته شدن با سادات بني آميخته

تيم، توانستند خود را اينگونه جلوه داده بيت هس آنها با اين شعار که ما پسر عموي اهل. تقلب، قدرت را در دست بگيرند

هايي که ادعا دارند آقا را آقا کردند، همان کارهاي صدر اسالم را  همان«: او افزود» .و حکومت را در دست بگيرند

هاي مارکسيست  اين آقايان به اندازه بچه«: وي تصريح کرد» .دهند که بايد به آنها گفت از تاريخ درس بگيريد انجام مي



نيروهاي ساواکي به .  از انقالب که زير شکنجه نيروهاي ساواک تحمل کرده و بعضًا دير اعتراف کرده، نبودندقبل

نژاد را به  او ائتالف مقابل احمدي. هاي اطالعات به اندازه ساواک نيستند بچه. ديدند وسيله رژيم صهيونيستي آموزش مي

چون در يک طرف آقا و سرباز او حضور داشتند، مقابل آنها «: گويد ائتالف طلحه، زبير و معاويه تشبيه کرده و می

و در پاسخ به پرسش دانشجويي مبني بر اينکه مانند حضرت علي » آيا نفاقي بدتر از اين مي خواهيد؟. ائتالف کردند

کرد و او جريان عايشه را حضرت علي له «: پس از جنگ جمل که با عايشه رفتار مناسبي انجام داده، اقدام کنيم، گفت

» .هاي آن را کشت تک آدم امام علي مقابل آنها لشکر کشيد و تک. را سر جايش نشاند، اما هيچگاه به وي توهين نکرد

آنيم، سربازهاي او را  يک عايشه در اين نظام پيدا مي. کنيم انگار ما هم همين کار را مي«: دهد او بعد با لبخند ادامه می

نماز و فرمانده  آوريم و پيش البته نه اينكه او را مي.  اما با خودش کاري نداريمکنيم، آشيم و قلع و قمع مي مي

  »!!!کنيم مي

  

کدام استاد اين طلبه را چنين آموزش سطحی و : مراجع، عقًال، علما و نمايندگان محترم مردم مالحظه فرماييد

گويد در اين مدت ايران هميشه  ار عمومی میاند که افک سال چقدر قلع و قمع کرده توزانه داده است و طی اين سی کينه

اند و ما در رعب و  دچار خشم سنگين بوده است کشورهايی را که مدعی کافر بودنشان هستيم بارها عفو عمومی داده

  .کنند ننگ بر چنين استادانی که ترويج خشونت و کشتار می. ترس زندگی کرديم

  

به آنها حق داده با قوه مجريه و قوه قضائيه از طريق انجام مصوبات، گويد اين نمايندگان که قانون  افکار عمومی می

کنند مطمئن باشيد ما هيچگاه فروپاشی را  نظارت، سوال، استيضاح و طرح عزل نمائيد چرا به وظايف خود عمل نمی

  دانيم و اين همه تالش هم برای همين است به مصلحت نمی

  

کنيد و اگر وجدان الهی شما فعال بود حتی جان خود  تان عمل نمی وظيفه نمايندگیاند که شما به  آنها به اين اعتقاد رسيده

گويند که رفتارهای  مردم می. دهد شهادت می) ع( داديد همانطور که شهادت علی را برای حفظ حقوق مردم می

 و بسيار بدتر از آميز کشورهای کمونيستی قضائيه و ضابطين آنها بيش از همه به رفتارهای خشونت آميز قوه خشونت

  !!!باشد خشونت و شکنجه آن هم به خاطر خدا  زندان ابوغريب می

  

اند و بزودی به عذاب الهی گرفتار  گيرند در واقع حقوق الهی را ناديده گرفته پاسخ کسانی که حقوق مردم را ناديده می

ها و تخصيص هشت  البه معوقه بانکهزار ميليارد تومان مط27چرا شما نمايندگان هيچگونه اعتراضی به ! خواهند شد

گيرد  المال صورت نمی ايد و متأسفانه هيچگونه اقدامی برای دريافت اين بيت  نفر نداشته90هزار ميليارد تومان وام به

  با عقيل چه کرد؟) ع(علی! آيا شما نبايد در اين گونه موارد به حد شرعی و مجازات قائل نيستيد؟

  

زند و عمق فاجعه را  ی آنکه آقای کروبی که دلسوزانه برای جمهوری اسالمی فرياد میگويند چگونه است بجا ملت می

  !خواهيد اثبات کند دانيد آنها مستند است، از او می گويد می رو کرده تا آبروی اسالم را حفظ کند آنچه می

  



های دشمنان را  شما حرفشود،  از ابتدای انقالب اين منطق که نقد نکنيد، ساکت شويد، جمهوری اسالمی تضعيف می

ای بدوانند و دملی شوند که نيشتر زدن به آن امروز  ای بدتر از بيگانگان در داخل چنان ريشه زنيد؛ سبب شد که عده می

و سنت ائمه بوده و نتيجه آن مفاسدی شده که ) ص(اهللا باشد و اين روش دقيقًا بر خالف شيوه رسول بسيار مشکل می

گران و قاتلين و محاکمه و مجازات و معرفی آنها به مردم و  دستگيری شکنجه. طلبد ای را می اصالح آن برنامه گسترده

اعالم زندانهای غيررسمی و جمع شدن آنها، ضروری است نه آنکه آنان را اخراج کنيد اينان آبروی جمهوری اسالمی 

ترند مردم انتظار دارند با  ب خطرناکاند که از بيگانگان مخالف جمهوری اسالمی به مرات را چنان به خطر انداخته

  .اجرای عدالت جلوی فروپاشی را بگيريد و معتقدند دشمن در آستين است

  

هنگامی که اين . خلخال از پای يک زن غيرمسلمان به زور درآوردند) ع(در قلمروی حکومت علی ! است) ع(ماه علی

مسلمانی از شنيدن اين خبر، از تأسف بميرد، نه تنها خبر به علی رسيد، برآشفت و فرياد برآورد که اگر امروز مرد 

کند، امروز  و برای آنان آرزوی مرگ می) البالغه نهج27خطبه! (قابل سرزنش نيست بلکه سزاوار است که بميرد

دانند با اين  باشد دينداران و عرفا جلوه خدا را در مردم و جلوه مردم را در اهللا می دينداری مانند آتش کف دست می

نمايندگان محترم بسيار بسيار «. رايط همه ما بايد آرزوی مرگ کنيم که اين خود ظهوری از خشم سنگين خداستش

  .»دانيد و بايد برای حفظ جمهوری اسالمی از خودگذشتگی نمائيد وقايع دردناکی وجود دارد که شما می

   

  همدرد شما ملت

   1388اعظم طالقانی شهريور 

 


