
 چکیده ای از زندگی سیاسی عباس امیرانتظام

 
 در سالگرد عباس امیرانتظام -سامان ششم-بیانیھ جبھھ ملی ایران

تھران، از زمان دانش آموزی در دبیرستان دارالفنون جزو جوانان ھوادار جنبش  ۱۳۱۱مھندس عباس امیرانتظام، زاده 

، و تشکیل نھضت مقاومت ملی، در حالیکھ ۱۳۳۲ملی کردن نفت و مجذوب دكتر مصدق شده بود. پس از کودتای سال 

عال ذراند، از جوانان فدر دانشکده فنی دانشگاه تھران دوره فوق لیسانس مھندسی برق و ماشین یا الکترومکانیک را میگ

مرداد را ھنگام دیدار ریچارد  ۲۸نھضت مقاومت ھم بود، و او بود کھ نامھ اعتراضی نھضت مقاومت ملی بھ کودتای 

 .نیکسون از تھران، بھ کارمند سفارت امریکا داد تا بھ نیکسون برساند

ھ ملی ایران جدا شدند و حزب نھضت آزادی را کھ مھدی بازرگان، یدهللا سحابی و آیت هللا طالقانی از جبھ ۱۳۴۰در سال 

بنیاد گذاشتند، امیرانتظام بھ آن حزب پیوست و مھندس بازرگان ھم امیرانتظام، حسن نزیھ و ابراھیم یزدی را بعنوان کمیتھ 

وره ، برای ادامھ تحصیل بھ پاریس رفت و در آنجا د۱۳۴۲حزب نھضت آزادی در دانشگاه تعیین کرد. امیرانتظام در سال 

بھ امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در رشتھ مھندسی  ۱۳۴۳گواھینامھ مھندسی بتون را گذراند و در سال 

امیرانتظام  ۱۳۴۹تا  ۱۳۴۵، فوق لیسانس خود را در این رشتھ دریافت کرد. از ۱۳۴۵سازه مشغول تحصیل شد، و در سال 

 .با تشکیل شرکت مھندسی و بازرگانی بھ فعالیت اقتصادی و عمرانی پرداخت، و ھیچگونھ فعالیت سیاسی نمیکرد

پس از انقالب، با تشکیل دولت موقت، مھندس بازرگان شخصا از امیرانتظام کھ عالقھ ای ھم بھ کار دولتی نداشت، 

سخنگویی دولت او را یاری دھد. عالقھ زیاد امیرانتظام بھ بازرگان درخواست کرد کھ با پذیرش معاونت نخست وزیری و 

 .وی را وادار کرد پیشنھاد او را بپذیرد. او ھمچنین نماینده ویژهٌ رئیس دولت موقت در مذاکرات با امریکا و شوروی شد

رح ایجاد شورای در دوران بازرگان محفلھایی در جمھوری اسالمی برای جلوگیری از مجلس موسسان تشکیل شد کھ ط

نگھبان را ریختھ بودند. امیرانتظام این حرکت را در تضاد با خواستھ ھای مردمی کھ بھ امید آزادی سیاسی انقالب کرده 

بودند، و شیوه ھای دموکراتیک، تشخیص داد و موضوع را با بازرگان مطرح کرد. بازرگان کھ خود بشدت مخالف 

ود، بھ او گفت کھ الیحھ ای برای مخالفت با آن فراھم کند و بھ امضای ھمھ انحصار و کنترل جامعھ توسط روحانیت ب

وزیران برساند. امیرانتظام بیدرنگ این کار را کرد و طرح را نخست بھ امضای مھندس بازرگان رساند و برای گرفتن 

ضو حزب نھضت امضا با یک یک وزیران جداگانھ مالقات کرد و امضای آنان را گرفت، بجز سھ تن از وزیران ع

آزادی، ھاشم صباغیان، ناصر میناچی و ابراھیم یزدی، ولی اکثریت قاطع حاصل شده بود. در اینجا اشتباھی کھ بازرگان 

کرد عدم اعالم فوری آن بود کھ امیرانتظام بر آن اصرار داشت. بازرگان طرح را در ھیئت وزیران، کھ در ھر حال با 

ند اعالم کرد. در نشست ھای ھیئت وزیران پنج روحانی ناظر از سوی شورای اکثریت قاطع آن را تصویب کرده بود

انقالب بودند و طبیعی بود کھ با این طرح مخالفت کنند. این روحانیان عبارت بودند از آیت هللا بھشتی، حجت االسالم خامنھ 

 .ای، حجت االسالم ھاشمی رفسنجانی، آیت هللا موسوی اردبیلی و آیت هللا محمد یزدی

پس از جلسھ ھیئت وزیران، بازرگان بیدرنگ امیرانتظام را بھ دفترش خواند و بھ او می گوید کھ بیدرنگ با نخستین 

بھ عنوان سفیر ایران  ۵۸ھواپیما کشور را ترک کند. یک حکم ماموریت سفارت ھم بھ او می دھد. امیرانتظام حدود خرداد 



، کمال خرازی معاون وزیر خارجھ در زمان وزارت صادق ۱۳۵۸آذرماه در کشورھای اسکاندیناوی بھ استکھلم رفت. در 

قطب زاده، بدون آگاھی وزیر خارجھ، امیرانتظام را برای "مشورت در یک امر مھم" بھ تھران احضار کرد. در سوئد 

رت ھم نکفووزیر خارجھ سوئد بھ امیرانتظام گفت کھ این یک توطئھ است و میخواھند بازداشتت کنند، در فرودگاه فرا

بھ ایران  ۵۸آذر  ۲۸نماینده وزیر خارجھ آلمان ھمین را بھ امیرانتظام گفت؛ ولی امیرانتظام مطمئن از بیگناھی خود در 

 .بازگشت و بیدرنگ بازداشت شد

روز بھ جرم "توطئھ برای انحالل شورای نگھبان" و مخالفت با نظام والیت فقیھ و  ۵۵۵امیرانتظام از این تاریخ برای 

ماس با ماموران امریکا، بدون محاکمھ در سلول انفرادی زندان اوین زندانی شد. سپس در دادگاه انقالب بدون حضور ت

وکیل مدافع، ھیئت منصفھ، یا روند قانونی دادرسی، توسط آیت هللا محمدی گیالنی محاکمھ و بجرم اتھامات واھی و بدون 

رابطھ با اتھاماتش، تنھا کس از نھضت آزادی یا دولت موقت کھ از او  ھیچگونھ سند یا شاھد، بھ حبس ابد محکوم شد. در

دفاع کرد مھندس مھدی بازرگان بود. جالب است کھ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پس از باالرفتن از دیوار سفارت 

اییان ی امیرانتظام با امریکامریکا و ایجاد آسیبھای جبران ناپذیر بھ کشور، ادعا کردند کھ مدارک زیادی دال بر ارتباط سر

در اختیار دارند. ولی این کار زشت و خرابکارانھ آنھا فقط برای گل آلود کردن آب و فریب مردم بود. آنچھ آنھا پبدا کردند 

نامھ ای رسمی بود کھ با "آقای عزیز" آغاز میشد، کھ اصطالحی رایج در ھمھ مکاتبات بھ زبان انگلیسی است، مانند 

" خودمان. امیرانتظام در طول ھفده سال زندان کھ در اوین، ھمھ گونھ توھین و تحقیر ممکن را، حتا توطئھ "آقای محترم

تصادم مصنوعی با مینی بوس، بستن دست و پایش با زنجیر بھ تخت بیمارستان، و دستور تمیز کردن مستراح ھای زندان، 

 .ایستادگی و متانت تحمل نمود ولی سر خم نکرد و بستنش بھ دم االغ برای رفتن بھ بیمارستان و غیره را با

، کھ روزنھ روابط بین الملل کمی باز و رسانھ ھای جھانی پایشان بھ ایران ۱۳۷۵زندانی بودن امیرانتظام از حدود سال 

یژه با آقای رینالدو گالیندوپل، بازرس و) ۱۹۹۲( ۱۳۷۰باز شده بود، یک مسئلھ بزرگ حیثیتی برای نظام شد. او در سال 

سازمان ملل، در زندان اوین مالقات کرد و موارد فاحش نقض حقوق بشر را برای او تشریح و علیھ مسئوالن نظام 

جمھوری اسالمی اعالم جرم کرد. عکسھای او روی تخت بیمارستان در حالیکھ بھ تخت غل و زنجیر شده بود در برخی 

 .ام شدرسانھ ھا چاپ شد باعث جھانی شدن شھرت سرنوشت امیرانتظ

بارھا بھ اوگفتند اگر درخواست عفو کند، آزادش می کنند؛ ولی امیرانتظام از این کار خودداری کرد و میگفت کھ جمھوری 

اسالمی است کھ باید از وی طلب عفو بکند. حتا یک بار آیت هللا محمد یزدی در مالقات با مھندس بازرگان و ابراھیم 

، بھ گفتھ ۱۳۷۵ظام را آزاد کنیم، ولی او عفونامھ نمی نویسد. سرانجام در سال یزدی میگوید کھ ما میخواھیم امیرانت

 .خودش، او را از زندان اوین بیرون کردند! البتھ زمینھ اش مرخصی درمانی بود

، با موریس دنبی کوپیتورن، نماینده سازمان ملل، در دفتر سازمان ملل در تھران مالقات )۱۹۹۷( ۱۳۷۵در ھمان سال 

، ھم با لویی دو ژوانھ، رییس گروه پژوھش بازداشتھای )۲۰۰۲( ۱۳۸۰وارد نقض حقوق بشر را شرح داد. در سال کرد و م

، امیرانتظام برنده ۱۳۷۵خودسرانھ، در تھران مالقات نمود و نسبت بھ نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. در سال 

، جایزه بین المللی شھامت اخالقی ۱۳۸۳. در سال جایزه بین المللی حقوق بشر "برونو کرایسکی" از اتریش شد

 .، لوح سپاس حقوق بشر از سازمان مدافعان حقوق بشر ایران را دریافت کرد۱۳۸۶"کرانسکی" بھ او اھدا شد، و در 

کھ امیرانتظام بھ عنوان مرخصی درمانی و کھولت سن آزاد شد. با آزاد شدن امیرانتظام عالقھ رسانھ ھای  ۱۳۷۵در سال 

 اسدهللا الجوردیرجی برای با تماس با او زیاد شد. پس از ترور خا

 ، با صدای امریکا کرد. در این مصاحبھ۷۷دادستان انقالب و رییس زندان اوین، امیر انتظام مصاحبھ ای در شھریور 

خواندن الجوردی، بھ قاضی دادگاه انقالب آیت هللا محمدی گیالنی کھ وی را بھ حبس ابد محکوم کرده » جالد«افزون بر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C


خطرناکی است، چون آنان فراتر از قانون ھستند. این مصاحبھ منجر  بود ھم حملھ کرد. حملھ بھ یک روحانی کار بسیار

، و شکایت دادستان بھ اتھام »تھمت«ای جدید علیھ وی با شکایت ساختگی خانواده الجوردی بھ اتھام بھ تشکیل پرونده

 !شد» اقدام علیھ امنیت ملی«

 ۲۳باز با مرخصی درمانی آزاد شد. دادگاه وی در  امیرانتظام بار دیگر بھ زندان اوین بازگردانده شد. ولی ۷۹در سال 

دستگاه قضایی چندی » گفتم، حقیقت است. ۷۷ھرآنچھ در مصاحبھ سال «برگزار شد؛ و او در دادگاه تاکید کرد:  ۸۵خرداد 

 .رغم زندانی کردن وی، این پرونده را مختومھ کردبعد علی

نھ بنیانگذاری یک حزب سیاسی قرار گرفت. ولی برخی از اعضای در آغاز آزادی امیرانتظام زیر فشار دوستانش در آستا

، ۱۳۸۲جبھھ ملی ایران او را ترغیب بھ عضویت در جبھھ ملی ایران کردند. در ھمایش چھارساالنھ جبھھ ملی ایران در 

، ایشان غیابی برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شد، و با وجود اعتراض شدید دو تن از اعضای شورای جبھھ

ایشان با رای باال انتخاب شد، و سپس در انتخابات داخلی شورا ھم بھ عضویت ھیئت رھبری برگزیده شد. بسیاری مواقع 

 .بھ علت بیماری و ناتوانی جسمی نشست ھای ھیئت رھبری جبھھ ملی ایران در خانھ او برگزار میشد

دلیل وقتی محمد خاتمی توسط یکی از بستگانش از او امیرانتظام خیلی عالقھ داشت کاری برای کشور و ملت بکند. بھمین 

خواست پیشنھادھایی برای بھبود وضع کشور بدھد، مھندس امیرانتظام ھمراه با یکی از اعضای جبھھ ملی ایران طرح 

جامع بھبود مدیریت کالن کشاورزی در کشور را تدوین و برای رییس جمھور فرستاد کھ بیدرنگ بھ وزیر کشاورزی 

 .غ شدوقت ابال

ما براستی این مرد را یکی از شخصیت ھای نادر تاریخ معاصر ایران می دانیم. خیلی بھ او جفا شده، خیلی بھ او خیانت 

شد، خیلی سختی کشید. با جود ھمھ اینھا، ھمیشھ در اندیشھ چگونھ بھتر اداره کردن کشور بود. از جملھ طرحھای او برای 

 :ایران کھ منتشر شده

 

  .۱۳۳۶ه بھینھ نیرو و انرژی جوانان در ایران در قالب سپاه کار و دانش و کشاورزی و..در طرح استفاد -

 .طرح امنیت عمومی کشور در دولت موقت کھ بھ رغم تصویب بھ اجراء گذاشتھ نشد -

  .۱۳۵۸طرح انحالل مجلس خبرگان در سال  -

  .طرح عمران کلی کشور -

  .طرح از بین بردن بیکاری در کشور -

  .طرح سیستم حذف واسطھ ھا در چرخھٌ تولید و مصرف -

 .طرح نجات بشریت از خطر مواد مخدر -

  .طرح خودکفایی در خط تولید وسائط نقلیھ در داخل کشور و بازاریابی برای صادرات تولیدات مازاد -

  .دور آبطرح استفادهٌ بھینھ از آبھای قابل استفاده برای شرب و کشاورزی ایران و جلوگیری از ص -

 

 .طرح ایجاد و تکمیل مترو در تھران و شھرستانھا -

 

آنچھ درباره امیرانتظام برجستھ بود، فعال بودن ذھن اندیشمند و نوآور او با وجود بیماریھای متعدد بود. در طی سالھای 

آزادی پس از زندان انواع بیماریھای ناشی از زندان طوالنی و فقدان رسیدگی پزشگی و محرومیت او از دسترسی بھ 

یمارستان بستری شد، بارھا تحت جراحی قرار گرفت، راه رفتن برایش دارو و درمان، در او جمع شده بود. بارھا در ب



دشوار شد، خوابیدن برایش دشوار شد، بیدار ماندن برایش دشوار شد و سخن گفتن برایش دشوار. ولی با وجود ھمھ این 

توان کردن غافل نارسایی ھا و ناتوانی ھای جسمی ذھن ھوشمند او فعال ماند و ھرگز از اندیشھ چگونھ بھ میھن خدمت 

 .نشد

امیرانتظام خود را فدا کرد تا نسل ما نمادی دیگر را برای روحیھ دادن بھ خود، برای پایداری در برابر بدی ھا، و برای 

ناامید نشدن از پیروزی نھایی خوب بر بد، داشتھ باشد. بیگانگانی کھ از سر برافراشتن ایران میترسند، از فساد و ھرج و 

ب افتادگی ما شادمانند، زیرا ایران مانند درخت تنومند سایھ انداز ھزاران سالھ ایست کھ ھرگز نمی مرج سیاسی و عق

خشکد؛ پس باید با یک نظام ویرانگر فاسد ھوایش را مسموم کرد، آبش را آلوده کرد و تبرھا را بھ جانش انداخت. ولی 

 .د مردروییدن کسانی چون امیرانتظام نشان اینست کھ ایران ھرگز نخواھ

 

 سامان ششم-ھیئت رھبری جبھھ ملی ایران
 خ۱۳۹۸تیرماه  ۱۸

 


