ﭼﮑﯿﺪه ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم

ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺸﻢ -در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم
ﻣﮭﻨﺪس ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ،زاده  ۱۳۱۱ﺗﮭﺮان ،از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﻟﻔﻨﻮن ﺟﺰو ﺟﻮاﻧﺎن ھﻮادار ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و ﻣﺠﺬوب دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ،۱۳۳۲و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
در داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ،از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل
ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻢ ﺑﻮد ،و او ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد را ھﻨﮕﺎم دﯾﺪار رﯾﭽﺎرد
ﻧﯿﮑﺴﻮن از ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﮐﮫ ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﯾﺪﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ و آﯾﺖ ﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ آزادی را
ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﮫ آن ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻢ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ،ﺣﺴﻦ ﻧﺰﯾﮫ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ آزادی در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم در ﺳﺎل  ،۱۳۴۲ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ دوره
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﺘﻮن را ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺑﺮﮐﻠﯽ در رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎزه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،و در ﺳﺎل  ،۱۳۴۵ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در اﯾﻦ رﺷﺘﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .از  ۱۳۴۵ﺗﺎ  ۱۳۴۹اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺷﺨﺼﺎ از اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ای ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ دوﻟﺖ او را ﯾﺎری دھﺪ .ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎد اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن
وی را وادار ﮐﺮد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد او را ﺑﭙﺬﯾﺮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋهٌ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﺷﺪ.
در دوران ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺤﻔﻠﮭﺎﯾﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ طﺮح اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای
ﻧﮕﮭﺒﺎن را رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﯿﻮه ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺸﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﻧﺤﺼﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻻﯾﺤﮫ ای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ھﻤﮫ
وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﯿﺪرﻧﮓ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و طﺮح را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ وزﯾﺮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و اﻣﻀﺎی آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺠﺰ ﺳﮫ ﺗﻦ از وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ
آزادی ،ھﺎﺷﻢ ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن
ﮐﺮد ﻋﺪم اﻋﻼم ﻓﻮری آن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮ آن اﺻﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن طﺮح را در ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ،ﮐﮫ در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﭘﻨﺞ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎظﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ طﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آﯾﺖ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﺎﻣﻨﮫ
ای ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ ﷲ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ و آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی.
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﮫ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ،ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﯿﺪرﻧﮓ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم را ﺑﮫ دﻓﺘﺮش ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻔﺎرت ھﻢ ﺑﮫ او ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺣﺪود ﺧﺮداد  ۵۸ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان

در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﮫ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ رﻓﺖ .در آذرﻣﺎه  ،۱۳۵۸ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ در زﻣﺎن وزارت ﺻﺎدق
ﻗﻄﺐ زاده ،ﺑﺪون آﮔﺎھﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ،اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم را ﺑﺮای "ﻣﺸﻮرت در ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ" ﺑﮫ ﺗﮭﺮان اﺣﻀﺎر ﮐﺮد .در ﺳﻮﺋﺪ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫ اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ھﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ آﻟﻤﺎن ھﻤﯿﻦ را ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﮔﻔﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﺑﯿﮕﻨﺎھﯽ ﺧﻮد در  ۲۸آذر  ۵۸ﺑﮫ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای  ۵۵۵روز ﺑﮫ ﺟﺮم "ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن" و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی زﻧﺪان اوﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ،ھﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﮫ ،ﯾﺎ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادرﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﺑﺠﺮم اﺗﮭﺎﻣﺎت واھﯽ و ﺑﺪون
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎھﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﺶ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺲ از ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ از او
دﻓﺎع ﮐﺮد ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ،ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪارک زﯾﺎدی دال ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮی اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن
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 اﺻﻄﻼﺣﯽ راﯾﺞ در ھﻤﮫ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
"آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم" ﺧﻮدﻣﺎن .اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم در طﻮل ھﻔﺪه ﺳﺎل زﻧﺪان ﮐﮫ در اوﯾﻦ ،ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ را ،ﺣﺘﺎ ﺗﻮطﺌﮫ
ﺗﺼﺎدم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ،ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،و دﺳﺘﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﺮاح ھﺎی زﻧﺪان،
و ﺑﺴﺘﻨﺶ ﺑﮫ دم اﻻغ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻏﯿﺮه را ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﺮد.
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم از ﺣﺪود ﺳﺎل  ،۱۳۷۵ﮐﮫ روزﻧﮫ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺎز و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺰرگ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺷﺪ .او در ﺳﺎل  (۱۹۹۲) ۱۳۷۰ﺑﺎ آﻗﺎی رﯾﻨﺎﻟﺪو ﮔﺎﻟﯿﻨﺪوﭘﻞ ،ﺑﺎزرس وﯾﮋه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﻣﻮارد ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﺮای او ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮد .ﻋﮑﺴﮭﺎی او روی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﮭﺮت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اوﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ ،آزادش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از وی طﻠﺐ ﻋﻔﻮ ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و اﺑﺮاھﯿﻢ
ﯾﺰدی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم را آزاد ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ او ﻋﻔﻮﻧﺎﻣﮫ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ،۱۳۷۵ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﺧﻮدش ،او را از زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ! اﻟﺒﺘﮫ زﻣﯿﻨﮫ اش ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ،(۱۹۹۷) ۱۳۷۵ﺑﺎ ﻣﻮرﯾﺲ دﻧﺒﯽ ﮐﻮﭘﯿﺘﻮرن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﮭﺮان ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد و ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺷﺮح داد .در ﺳﺎل  ،(۲۰۰۲) ۱۳۸۰ھﻢ ﺑﺎ ﻟﻮﯾﯽ دو ژواﻧﮫ ،رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﮭﺎی
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ،در ﺗﮭﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۱۳۷۵اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ "ﺑﺮوﻧﻮ ﮐﺮاﯾﺴﮑﯽ" از اﺗﺮﯾﺶ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮭﺎﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ
"ﮐﺮاﻧﺴﮑﯽ" ﺑﮫ او اھﺪا ﺷﺪ ،و در  ،۱۳۸۶ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﮐﮫ اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﮭﻮﻟﺖ ﺳﻦ آزاد ﺷﺪ .ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻋﻼﻗﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ او زﯾﺎد ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺮور اﺳﺪﷲ ﻻﺟﻮردی
دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب و رﯾﯿﺲ زﻧﺪان اوﯾﻦ ،اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای در ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،۷۷ﺑﺎ ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
اﻓﺰون ﺑﺮ »ﺟﻼد« ﺧﻮاﻧﺪن ﻻﺟﻮردی ،ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﮐﮫ وی را ﺑﮫ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده

ﺑﻮد ھﻢ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد .ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ وی ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﺟﻮردی ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺗﮭﻤﺖ« ،و ﺷﮑﺎﯾﺖ دادﺳﺘﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
»اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺷﺪ!
در ﺳﺎل  ۷۹اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺷﺪ .دادﮔﺎه وی در ۲۳
ﺧﺮداد  ۸۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ و او در دادﮔﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ھﺮآﻧﭽﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺳﺎل  ۷۷ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ «.دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪی
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن وی ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺨﺘﻮﻣﮫ ﮐﺮد.
در آﻏﺎز آزادی اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم زﯾﺮ ﻓﺸﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .در ھﻤﺎﯾﺶ ﭼﮭﺎرﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ،۱۳۸۲
اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺟﺒﮭﮫ،
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ رای ﺑﺎﻻ 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.
اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺪھﺪ ،ﻣﮭﻨﺪس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان طﺮح
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﮫ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی
وﻗﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ.
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:
طﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮭﯿﻨﮫ ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﭙﺎه ﮐﺎر و داﻧﺶ و ﮐﺸﺎورزی و..در . ۱۳۳۶طﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪ.طﺮح اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل . ۱۳۵۸طﺮح 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 .طﺮح اﺳﺘﻔﺎدهٌ ﺑﮭﯿﻨﮫ از آﺑﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آب .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 طﻮﻻﻧﯽ و ﻓﻘﺪان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ او از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
دارو و درﻣﺎن ،در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ ،ﺑﺎرھﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ

دﺷﻮار ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺷﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ذھﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪ او ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮان ﮐﺮدن ﻏﺎﻓﻞ
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
ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺪاز ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ
ﺧﺸﮑﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻓﺎﺳﺪ ھﻮاﯾﺶ را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮد ،آﺑﺶ را آﻟﻮده ﮐﺮد و ﺗﺒﺮھﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .وﻟﯽ
روﯾﯿﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻧﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺮد.

ھﯿﺌﺖ رھﺒﺮی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺸﻢ
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