
3سياست siasat@etemadnewspaper.irشنبه   23  تير 1397، 30 شوال 1439، 14  جوالي 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 4133

صداي مخالف نگاه روز چهره روز

»عباس اميرانتظ��ام« قديمي ترين زنداني سياس��ي 
ايران و سخنگوي دولت مهدي بازرگان روز پنجشنبه 
به علت س��كته قلب��ي در 86 س��الگي درگذش��ت. 
درگذشت امير انتظام مانند زندگي اش بدون حاشيه 
نبود تا جايي كه با دس��تور بازپرس وي��ژه قتل تهران 
جس��د عباس اميرانتظام به س��ازمان پزشكي قانوني 
منتقل ش��د. اما اين تنها حاش��يه م��رگ اميرانتظام 
نبود. قرار بود مراسم تش��ييع پيكر اين فعال سياسي 
روز جمعه از منزل وي انجام ش��ود. از ساعت 9 صبح 
جمع��ه تع��دادي از دوس��تان اميرانتظام ب��ه همراه 
جمعي از فعالين سياس��ي و مدني براي وداع به منزل 
او مراجعه كردند. از حاضرين در اين مراس��م مي توان 
به مصطفي تاجزاده، محم��د كيانوش راد، محمدرضا 
جاليي پور، عليزاده طباطبايي، محمد توسلي و هاشم 
صباغيان اشاره كرد. جمعيت حاضر در محل منتظر 
رس��يدن پيكر بودند تا مراسم تش��ييع انجام شود اما 
حوالي ساعت 11 ناگهان اعالم شد كه مراسم تشييع 
پيكر از منزل منتفي ش��ده و اين مراس��م در بهشت 
زهرا برگزار خواهد ش��د. پس از اين اظهارات شنيده 
مي شد كه مجوز الزم براي تش��ييع پيكر از خانه ارايه 
نشده اس��ت. برخي هم معتقد بودند به دليل طوالني 
ش��دن روند صدور گواهي فوت، فرص��ت كافي براي 
وداع با اميرانتظام در خانه وجود ندارد. جمعيت حاضر 
روانه بهشت زهرا ش��د تا مراسم خاكس��پاري معاون 
نخس��ت وزيري بازرگان انجام ش��ود. پ��س از حضور 
خانواده او در بهشت زهرا، نماز ميت بر پيكر اين فعال 
سياسي توسط احمد منتظري اقامه شد و پيكر عباس 

اميرانتظام در قطعه 7 بهشت زهرا آرام گرفت. 
علت انتقال جس��د اميرانتظام اين بود كه بيمارستان 
محل فوت، حاضر به صدور جواز فوت نبوده و به همين 
دليل براي صدور گواهي فوت جسد اين فرد به پزشكي 

قانوني منتقل شده است. 
شروع فعاليت سياس��ي: نام عباس اميرانتظام از سال 
1332 در ميان فعالين سياسي مطرح شد. اميرانتظام 
دانش��جوي مهدي بازرگان در دانشكده فني دانشگاه 
تهران و از مريدان او بود. فعاليت سياس��ي او در س��ال 
1332 با انتش��ار اعتراضيه نهضت مقاومت ملي ايران 
نس��بت به كودتاي 28 مرداد آغاز ش��د و پ��س از آن 
10 س��ال دوش��ادوش مهدي بازرگان به فعاليت هاي 
سياس��ي و حزبي خود ادامه داد. در اين ميان از س��ال 
1342 تا 1349 اميرانتظام در س��كوت زندگي كرد و 
مجدد از س��ال 1349 به بازرگان پيوست. بنابر گفته 
محمد توسلي دبيركل فعلي نهضت آزادي اميرانتظام 
مذاكرات خود با س��فارت امريكا را از ارديبهش��ت 57 
آغاز كرد؛ مذاكراتي كه به اعتقاد او بس��يار راهگشا بود 
و منجر به كاه��ش هزينه ها براي انقالب ش��د. پس از 
مذاكره با سفارت امريكا در تهران اقدام مهم بعدي يار 
مورد اعتماد بازرگان، مذاكره با شاپور بختيار بود. مامور 
بازرگان در جريان مبارزات انقالبي كه منجر به پيروزي 
انقالب اسالمي شد، عباس اميرانتظام از سوي مهدي 
بازرگان مامور مذاكره با ش��اپور بختيار نخس��ت وزير 
وقت شد؛ بعد از پيروزي انقالب مهدي بازرگان شاگرد 
خود را به عنوان سخنگوي دولت موقت انتخاب كرد؛ 
انتخابي كه آن طور كه بايد مورد استقبال برخي اعضاي 
نهضت آزادي و ساير چهره هاي انقالبي مانند آيت اهلل 
طالقاني، هاشم صباغيان و عزت سحابي قرار نگرفت. 
امي��ر انتظام مدتي را ه��م به عنوان معاونت نخس��ت 
وزيري فعاليت داشت. با افزايش فشار ها مهدي بازرگان 
تصميم گرفت تا از امير انتظام در دستگاه ديپلماسي 
اس��تفاده كند از همين رو اميرانتظام به عنوان سفير 
ايران در س��وئد و كشور هاي اس��كانديناوي منصوب 
شد. مهرماه 1358 آغاز حاشيه هاي عباس امير انتظام 
بود. زماني كه او پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را به 
مهدي بازرگان ارايه داد. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
در خاطرات خود نوشته است: »عباس امير انتظام، كه 
در هنگام طرح مس��اله انحالل مجلس خبرگان قانون 
اساسي سفير ايران دركشورهاي اسكانديناوي بود، در 
خاطراتش، خود را پيش��نهاد دهنده اين طرح معرفي 
مي كند و مي گويد كه درمهر ماه 1358، پس از تاييد 
طرح مذكور در گردهمايي اعضاي ش��وراي مقاومت 
ملي س��ال 1332، آن را ب��ه امضاي 18 نف��ر از وزراي 
دولت موقت رسانده است و مي نويسد: »... آقاياني كه 
مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عبارت بودند از: 

دكتر ابراهيم يزدي، مهندس هاشم صباغيان، مهندس 
علي اكبر معين فر و دكت��ر ناصرميناچي« و مي افزايد: 
»... من مي دانس��تم در صورتي كه طرح تصويب شده 
در هيات وزيران براي اطالع مردم ايران اعالم نش��ود 
و موكول به تصويب امام خميني ش��ود، آن طرح اجرا 
نخواهد شد، به همين دليل قبل از اينكه نخست وزير 
از اتاق به محل تشكيل كابينه برود به ايشان پيشنهاد 
كردم خبرن��گاران رادي��و و تلويزي��ون و روزنامه ها را 
دعوت كنيم تا در نخس��ت وزيري حضور پيدا كنند و 
آقاي ب��ازرگان بالفاصله پس از خ��روج از هيات دولت 
طرح تصويب ش��ده را به اطالع خبرنگاران برس��انند. 
نخس��ت وزير پيش��نهادم را پذيرفت... جلس��ه هيات 
دولت پنج س��اعت طول كشيد و در س��اعت 10 شب 
خاتمه يافت. اولين كسي كه ازجلس��ه خارج شد و به 
طبقه باال آمد، شخص نخست وزير بود. من باالي پله ها 
انتظار ايشان را مي كشيدم. ايشان فوق العاده عصبي و 
هيجان زده بود، وقتي به من رسيد مرا به كناري كشيد 
و ابتدا سوگند داد تا مساله را فراموش كنم و دوم اينكه 
بالفاصله به س��وئد بازگردم، ... من روز بعد به س��وئد 

بازگشتم.« 

افول اقبال اميرانتظام 
عباس اميرانتظام پ��س از عدم موفقي��ت در انحالل 
مجلس خبرگان به سوئد بازگشت اما ماموريت او مدت 
زيادي ادامه پيدا نكرد. پس از اش��غال سفارت امريكا 
توسط دانشجويان پيرو خط امام امير انتظام از سوئد 
فراخوانده شد و در 28 آذر 58 به اتهام همكاري با سيا 
و ارتباط پنهاني با امريكا بازداشت شد. او 454 روز بعد 
در دادگاه انقالب محكوم به اعدام شد. محكوميتي كه 
با اعتراض مهدي بازرگان روبه رو شد و با تالش هاي او 
اين محكوميت به حبس ابد تقليل يافت. اميرانتظام 
قديمي ترين زنداني سياسي ايران است تا جايي كه او 
تا سال 1375 در زندان بود و سرانجام به دليل ابتال به 

بيماري از زندان آزاد مي شود. آزادي كه امير انتظام با 
تعبيري ديگر از آن نام مي برد. او معتقد بود كه از زندان 
اوين اخراج شده است. عضو ش��وراي مركزي نهضت 
آزادي ايران پس از آزادي از زن��دان در مصاحبه اي با 
روزنامه جامعه در س��ال 77 درباره اتهام جاسوس��ي 
گفت: »در 19 س��ال )از س��ال 1358 تا سال 1377( 
گذش��ته منتظر چنين فرصتي بودم كه اين سوال در 
داخل كشور از من پرسيده ش��ود و من بتوانم مسائل 
را به اطالع هموطنانم برسانم. شما اطالع داريد كه در 
دولت موقت من معاون نخست وزير، سخنگوي دولت و 
مسوول مذاكره و مكاتبه با تمام سفارتخانه ها در داخل 
كش��ور بودم، از جمله امريكا؛ و ما با امريكا بيشترين 
قراردادها را داش��تيم، چيزي ح��دود 1200 قرارداد؛ 
بنابراين مراجع��ه آنها براي ارتباط با دولت بيش��تر با 
نخست وزيري انجام شد. چه آقاي س��وليوان به طور 
شخصي يا كاردار ايشان يا از طريق مكاتباتي كه با ما 
صورت مي گرفت؛ بنابراين مالقات ها به صورت روزانه 
يا چند بار در هفت��ه انجام مي ش��د. مالقات ها كامال 
رس��مي و در دفتر نخس��ت وزيري انجام مي گرفت و 
معموال در حضور عده اي از همكاران من كه در قسمت 
سياس��ي كار مي كردند در دفتر خودم اتفاق مي افتاد. 
نامه هاي��ي را كه نمايندگي ه��اي دولت هاي خارجي 
در ايران به نخس��ت وزيري مي نوش��تند، من مطالعه 
مي كردم و نتيجه را به مهندس بازرگان، نخست وزير 
اطالع مي دادم. اين مس��ووليت را آقاي بازرگان به من 
داده بودند.« اميرانتظام در حالي گفت اين مسووليت 
را ب��ازرگان به او داده ب��ود كه مهدي ب��ازرگان نيز در 
مصاحبه اي با روزنامه كيهان در تاريخ 27 اسفند 59 
يعني درست فرداي دادگاه اميرانتظام گفت: » به نظر 
من حال اگر بايد كسي محاكمه شود من هستم زيرا 
در تمام اين جريان��ات كه به عنوان اته��ام براي آقاي 
اميرانتظام ذكر شده است ش��ريك بوده ام و تمام اين 
جريانات با نظارت خود بنده بوده است.«  پس از ترور 

با خروج ترامپ از توافق هس��ته اي برجام، طيف برانداز 
خارجي جان تازه اي گرفتند. آنها كه بعداز برجام به طور 
كامل از رژيم چنج در ايران نااميد شده بودند، دوباره به 
عرصه بازگش��تند. به طور كلي يك��ي از مهم ترين نقاط 
قوت برجام نرمال س��ازي جمهوري اس��المي در جهان 
بود. به اين معن��ا كه غرب به طور كل��ي برنامه براندازي 
و رژيم چنج در اي��ران را به كنار گذاش��ت و با ايران يك 
قرارداد بلندمدت بس��ت. اي��ن همان نقط��ه اي بود كه 
نتانياهو در اسراييل و عربستان را ناراحت و نگران كرد و با 

بازگشت ترامپ اميدها براي آنها زنده شد. 
با اين حال روز پنجش��نبه ترامپ در پاس��خ به س��وال 
خبرنگار بي بي س��ي گفت: »اقتصاد ايران دارد س��قوط 
مي كند. ولي اين را از من بش��نويد: باالخ��ره يك روز به 
من زنگ مي زنند و مي گويند بياييد توافق كنيم و ما هم 

توافق،  مي كنيم.«
واقعيت اين است كه ترامپ آخرين نقطه اميد براندازان 
نظام ايران اس��ت. كس��اني كه سال هاس��ت رفتند تا با 
»پرواز انقالب« بس��ان يك قهرمان به كشور بازگردند. 
كس��اني كه روياي ش��ان تحقق نيافته اس��ت. شايد در 
امريكا ديگر رييس جمهوري به تندي ترامپ و همراه با 
اسراييل و عربستان بر س��ر كار نيايد. شايد ديگر امريكا 
وزيرخارجه اي چون پومپئو و مش��اور امنيت ملي چون 
بولتون پيدا نكند كه صراحتا از براندازي حرف زدند و قند 

در دل جميع مخالفان جمهوري اسالمي آب مي كنند. 
ش��ايد ديگر در امريكا كمتر كسي مانند رودي جولياني 
)وكيل ترامپ( پيدا ش��ود كه به طور علني در نشس��ت 
منافقين حضور پي��دا كند و برج��ام را پاره كن��د. اما با 
جمله اي كه ترامپ به بي بي س��ي فارسي گفت؛ واقعيت 
مهمي را نشان داد كه روياهاي براندازان را بر باد مي دهد. 
ترامپ زماني كه از برجام خارج شد فرصتي چند ماهه 
تا برقراري دوباره تحريم ها قرار داد. او اهل مذاكره است. 
اما شيوه او مذاكره از موضع »قدرت« است نه »موضع 
 برابر« )كه خواست ايران است( . ترامپ از برجام خارج 
ش��د كه بار ديگر از موضع قدرت پاي مذاكره برگردد. 
در همين مسير مش��غول اس��تفاده از تمام نيروهايي 
اس��ت كه در خارج از ايران به دنبال بران��دازي بودند. 
تمام اين نيروها عاملي هستند براي فشار بر ايران تا به 
تعبير ترامپ، از ايران به او »زنگ بزنند و بگويند، بياييد 
توافق كنيم« و ترامپ آماده »توافق است« همانطور كه 

خودش بيان مي كند. 
رفتارهاي ترامپ هم به ما اين را نش��ان مي دهد. او اين 
روزها كه قرار اس��ت به دي��دار پوتين ب��رود، تند ترين 
موضع گي��ري را عليه روس��يه و پوتين انج��ام مي دهد 
اما بر سر ميز ديدار كه بنش��ينند، درشت حرف نخواهد 
زد. براي او زمينه س��ازي و ش��رايط »پيش از مذاكره« 
اهميتش به مراتب بيشتر از قضاوت هاي پس از مذاكره 
است. او مي داند كه مذاكره نه بر س��ر ميز كه از مدت ها 
قبل از اولين ديدار آغاز مي شود و در مورد ايران درحال 

آماده سازي ميز مذاكره است. 
اين ميان شرايط ايران با گفت وگوهاي او با ساير كشورها 
كامال متفاوت است. شبيه ترين وضعيت يا حتي بدتر از 
وضعيت ايران را كره شمالي داشت. اما ترامپ به راحتي 
با »كيم جونگ اون« بر سر يك ميز نشست. وقتي آن دو 
در كنار هم نشستند هيچ مخالفي نداشتند. كره شمالي 
اپوزيسيون برانداز خارج از كش��ورش ندارد. كشورهاي 
منطقه شرق آس��يا هم مخالفي با توافق و صلح ندارند. 
اما ش��رايط براي ايران فرق مي كند. در صورتي كه فردا 
ترام��پ بخواهد با ايران به مذاكره بنش��يند ب��ا دو مانع 
برخورد مي كند. هم اپوزيس��يون برانداز خارج نش��ين 
مخالفت مي كنند و هم كش��ورهايي مانند عربس��تان، 

اسراييل و تا حدي امارات متحده عربي. 
ترام��پ از دو ابزار تحريم ه��ا و گروه هاي بران��داز مانند 
منافقين و حتي ح��زب كومله اس��تفاده خواهد كرد تا 
اوال اقتصاد را در حالت فروپاشي قرار دهد و دوم شرايط 
اجتماعي. اما به خوبي مي داند هيچ كدام از اين دوعامل 

نمي تواند نقطه نهايي رژيم چنج در ايران باشد. 
در اين وضعيت نكته اين است كه بدانيم ترامپ مشغول 
سوءاستفاده از نيروهاي اپوزيسيون برانداز است. آنها اگر 
واقع بين باشند متوجه مي ش��وند كه آلت دست ترامپ 
شده اند و به محض رس��يدن به موقعيت مطلوب ازنظر 
ترامپ )يعني پذيرفتن مذاكره مجدد( همه آنها را بدون 
هيچ نگراني به كناري پرت خواهد كرد. تنها مانع او اول 
اسراييل اس��ت كه خواس��ته اش محدوديت هسته اي 
است و در مرتبه دوم عربستان كه درخواست محدوديت 
موشكي دارد. مش��كل ترامپ تنها راضي كردن اين دو 
كشور است. براي عبور از موانع آنها هم ناچار است اولين 
قدم هاي مذاكره را ب��ه صورت پنهاني بردارد. درس��ت 

همان كاري كه اوباما انجام داد. 

هادي غفاري، عضو شوراي مركزي نيروهاي خط امام 
در مورد تحزب به خبرآنالين گفت: وقتي استبداد در 
وجود كسي ريشه دوانده باشد وقتي حزب هم تشكيل 
دهد نتيجه و خروجي اش اس��تبداد حزبي مي شود. 
حزب در ايران از پايين به ب��اال به وجود نمي آيد بلكه 
معموال شخصيت هايي كه از كار بيكار مي شوند دنبال 
تش��كيل حزب مي روند تا اقتدار به دست بياورند. در 
حالي كه در دنيا حرف اول را تحزب مي زند. او افزود: 
احزاب مانيفس��ت دارند و براي اداره كش��ور برنامه و 
سياس��ت تعريف مي  كنند و متناس��ب با مانيفست 
كادرس��ازي انجام مي دهند... ح��رف اول حزب بايد 
كادرسازي و تربيت نيرو باشد و در حوزه هاي مختلف 
اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، 
تعامل با دنيا و برخ��ورد با مخالف و دش��من به طور 
ضابطه مند برنامه و راهكار ارايه كند كه متاسفانه در 
كشور ما چنين نيس��ت و اين آفت بزرگي محسوب 
مي ش��ود... اس��تبداد و ديكتاتوري كه درون احزاب 
وج��ود دارد مانع چرخش ق��درت در آن مجموعه ها 
و ارتب��اط آنها با مردم ش��ده اس��ت. وي ادام��ه داد: 
خودشيفتگي در احزاب بعد از انقالب وجود داشته، به 
عبارت ديگر متاسفانه افراد در احزاب به خودشيفتگي 
رسيدند و فكر مي كنند اگر آنها دبيركل نباشند كشور 

سقوط خواهد كرد. 

ترامپ آخرين نقطه اميد برانداز ها 

احزاب كشور دچار استبداد هستند

قديمي ترين زنداني سياسي ايران درگذشت

پايان يك درام سياسي

داوود حشمتي

گفته

پرسش وطن امروز از وزارت خارجه

طرح مركز پژوهش ها براي مقابله 
با تحريم هاي امريكا

حمله رجانيوز به رييس صداوسيما

روزنامه هاي اصولگرا ماجراي اخراج دو ديپلمات ايراني از 
هلند و بازداشت ديپلمات ايراني در آلمان را رها نكرده و به 
اين بهانه حمله به وزارت خارجه را همچنان ادامه مي دهند. 
گزارش اصلي روزنامه وطن امروز در روز پنجشنبه به اين 
موضوع اختصاص داشت و كيهان نيز در جاي جاي مطالب 
هفته گذشته خود به اين موضوع پرداخت. وطن امروز در 
اين باره نوشت: »انتقادات به عملكرد دستگاه ديپلماسي 
در ماجراي هلن��د تنها به موضوع اخ��راج ديپلمات  هاي 
ايراني محدود نمي شود. ماجراي سرقت اسناد محرمانه 
حقوقي اي��ران از دفتر حقوقي ايران در اله��ه نيز از ديگر 
موضوعات محل بحث است. رفتار وزارت امور خارجه در 
اين باره شفاف نيست. نمايندگان مجلس مي گويند دولت 
مخفي كاري مي كند و سعي دارد موضوع در افكار عمومي 
فراموش ش��ود.« اين روزنامه براي اين گزارش با چند نفر 
از نماينده ها نيز گفت وگ��و كرده كه يك��ي از مهم ترين 
بخش هاي اين گفت وگو به سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي مربوط مي شود. نقوي حس��يني معتقد است وزارت 
خارجه با س��كوت در واقع حرف ه��اي هلندي ها را تاييد 
كرده اس��ت. او موضوع را در قالب يك پرس��ش اينگونه 
مطرح مي كند: »به چه دليلي جايگاه دستگاه ديپلماسي 
كش��ور را مورد اتهام قرار مي دهيد و به نحوي اين اتهام را 
مي پذيريد؟«او تاكيد مي كند: »اگر پليس هلند اس��ناد 
و مداركي درباره ايران دارد خب! اراي��ه دهد؛ چرا بايد در 
وزارت امور خارجه و سفارت ما در اين زمينه معامله شود 
و بعدا 2 ديپلمات ما اخراج شوند؟ خب! اين يعني پذيرفتن 
اتهامات.« نقوي حس��يني بر همين اساس معتقد است: 

»وزارت خارجه در پيشگاه همه ملت ايران مجرم است.«

روزنامه صبح نو در شماره روز چهارشنبه خود جزيياتي از 
طرح »تحريم ناپذيري ايران« را منتشر كرده است كه مركز 
پژوهش هاي مجلس آن را آماده كرده و قرار اس��ت برنامه 
جامع ايران در مقابل رفتارهاي امريكا باش��د. اين روزنامه 
خبر مي دهد كه مركز پژوهش ها اين ط��رح را به صورت 
»غيرعمومي« آماده كرده و آن را براي مراكز پژوهش��ي و 
همچنين مسووالن قواي كشور ارس��ال كرده است. يك 
منبع آگاه به اين روزنامه خبر داده است كه برنامه مذكور در 
دو زمان بندي 90 تا 120 روزه و 180 تا 210 روزه تدوين 
شده و شامل بخش هاي متعددي از جمله پولي و بانكي و 
ارزي، مديريت جريان نقدينگ��ي و جلوگيري از حمالت 
س��فته بازانه، مديريت بهينه ذخاير ارزي، تسهيل انتقال 
وجوه در فضاي بين المللي، كاهش نياز به استفاده از ارزهاي 
واسط، كاالهاي استراتژيك، منابع و مصارف بودجه، انرژي، 
كس��ب و كار، تجارت، س��اختاري، فرهنگي، اجتماعي و 
رسانه اي و در نهايت حقوقي است. اما مهم تر از بخش هاي 
پولي و بانكي بحث هاي مرتبط با مساله هسته اي و حتي 
به قول اين روزنامه »فرامنطقه اي« است كه مي تواند براي 
امريكا »دردناك« باشد. در بخش هسته اي اين طرح ظاهرا 
به دنبال رفع برخي محدوديت هاي به صورت موقت و دايم 
است. در ادامه اين گزارش آمده: »در واقع در هر مرحله اي 
كه ترامپ تحريم ها عليه اي��ران را معلق نكند، مجموعه 
اقدامات سياس��ي، فراس��رزميني و ... صورت مي گيرد كه 
براي امريكا بسيار دردناك است، البته تا زمان ادامه تعليق 
تحريم ها عليه ايران، جمهوري اس��المي دس��ت به اين 
اقدامات نمي زند.« گفتني اس��ت وطن امروز در ش��ماره 
پنجش��نبه 14 تير خود درتحليل نامه سردار سليماني از 
تهديد توليد نفت كه در واقع معناي حمله به چاه هاي نفت 

توليدكنندگان منطقه داشت، سخن گفته بود. 

رجانيوز در يادداش��تي به مديريت صداوسيما انتقاد كرد 
و آن را باج دهي مي داند. صداوسيما كه اين روزها اتفاقا از 
سوي بسياري ديگر از مردم به خاطر پخش اعترافات مائده 
هژبري زير تيغ انتقاد است، حاال بايد پاسخگوي رجانيوز 
هم باشد كه معتقد است شخص رييس صداوسيما از افراد 
حاشيه س��ازي مانند اكبر عبدي، پدر گلشيفته فراهاني 
و احس��ان عليخاني كه رفتارهاي ش��ان مشكوك است، 
حمايت ك��رده و باج مي دهد. نويس��نده معتقد اس��ت: 
»اتفاق��ات مش��كوك در برنامه هايي رخ مي ده��د كه با 
ظن راجح مي توان ش��خص رييس صدا و س��يما را از آنها 
مطلع دانس��ت.« اين يادداش��ت در بخش پاياني خود به 
مشكالت مديريت علي عسگري اينگونه اشاره مي كند: 
»در اي��ن دوره نق��ش صدا و س��يما در برجسته س��ازي 
مبتذل تري��ن ترانه خوان هاي روحوضي قابل مش��اهده 
است. اس��تندآپ كنندگاني كه بي تربيتي را عادي سازي 
مي كنند نمونه ديگر اس��ت. ظاهر ش��دن قات��ل و دزد و 
زن آزار در قيافه هاي بس��يجي و رزمنده و حزب اللهي در 
بعضي س��ريال هاي جدي، مورد خفي تر اما قابل بررسي 
اس��ت. نمايش تجاوز در س��ريال يك كارگردان طلبكار ، 
تكثر فزاينده چهره هاي زوم شده زنان در تبليغات پفك و 
چيپس و كم شدن هدفمند سانسور در صحنه هاي تعامل 
زن و مرد در فيلم هاي خارجي، نمونه هاي ديگر است. در 
مجموع مسووليت آقاي علي عسگري سنگين است و بايد 
بداند كه رفتار عاقالنه و فرهنگي با بازي خوردن و باج دادن 
و جايزه دادن به افراد خاط��ي فرق دارد و نتيجه معكوس 

خواهد داشت.«

سيداس��داهلل الجوردي اميرانتظام در مصاحبه اي كه 
شهريور 77 با راديو امريكا داشت به انتقاد از عملكرد 
سيداس��داهلل الجوردي پرداخت. اين مصاحبه منجر 
به تش��كيل پرون��ده اي جدي��د عليه وي با ش��كايت 
خانواده سيداس��داهلل الجوردي به اته��ام »تهمت« و 
مدعي العموم به اتهام »اقدام عليه امنيت ملي« ش��د 
و در س��ال 1379 مجدد ب��ه زندان اوي��ن بازگردانده 
شد. س��ال 1382نيز اميرانتظام در نامه اي و مقاله اي 
مجموع تجربي��ات و مطالعات خ��ود را در جزوه اي با 
عنوان رفراندوم نوشت و در آن با طرح دو اليحه سيد 
محمد خاتمي، رييس جمهور وق��ت پرداخت. پس از 
انتش��ار اين مقاله بار ديگر او راهي زندان شد. سومين 
دوره زنداني كه در ارديبهشت سال 82 با انتشار طرح 
رفران��دوم براي تعيي��ن حكومت به آن گرفتار ش��د، 

مهرماه همان سال متوقف شد. 

اميرانتظام و اصالح طلبان
يكي ديگر از نكات ماج��راي عباس اميرانتظام حضور 
برخ��ي چهره ه��اي ش��اخص اصالح طل��ب در اين 
ماجرا اس��ت. يكي از افرادي كه نام او همواره در كنار 
اميرانتظام مطرح مي شود عباس عبدي فعال سياسي 
اصالح طلب اس��ت. پس از انتش��ار كتاب »آن سوي 
اتهام- خاطرات اميرانتظام« بي��ن عباس اميرانتظام 
و عباس عبدي مجادله اي درگرف��ت؛ هرچند برخي 
معتقدند كه سخنگوي دولت موقت به دليل بيماري 
برخي خاطرات را به ص��ورت كامل به ياد نمي آورد اما 
اميرانتظام، عبدي را بازجوي روزهاي اول دستگيري 
خود خواند كه با لحني تند با او صحبت كرده اس��ت. 
ادعايي كه توس��ط عبدي تكذيب ش��د و در واكنش 
به اين ادعا گف��ت اميرانتظام وي را با ش��خصي به نام 
حسن عباس��ي كه نامش نه مستعار بلكه واقعي است 
اشتباه گرفته اس��ت. يكي ديگر از چهره هايي كه پس 
از فوت امير انتظام مورد هجمه قرار گرفت سيد محمد 
خاتمي رييس دولت اصالحات بود. برخي رسانه هاي 
تندرو داخلي و همچنين رس��انه هاي فارس��ي زبان 
خارج نش��ين س��رمقاله هاي خاتمي در روزنامه ها او 
را در محكوميت اميرانتظام مقص��ر مي دانند. اين در 
حالي اس��ت كه امير انتظام پس از پيروزي خاتمي در 
انتخابات رياست جمهوري سال 1380 با انتشار پيام 
تبريكي خطاب ب��ه او صادر كرد. پ��س از فوت عباس 
امير انتظام نيز س��يد محمد خاتمي ب��ا صدور پيامي 
درگذشت اين فعال سياس��ي را به خانواده او تسليت 

گفت. 

حالليت قاضي از متهم
يكي از نكات جالب زندگي پر فراز و نشيب عباس امير 
انتظام مواجهه او با افرادي اس��ت كه در محكوميت او 
نقش داش��تند. از ميان اين افراد مي توان به »محمد 
محمدي گيالني« اشاره كرد. گيالني قاضي دادگاهي 
بود ك��ه او را ب��ه حبس اب��د محكوم ك��رد. زماني كه 
اميرانتظام براي معالجه بيماري خود به بيمارس��تان 
پارس مراجعه مي كند، متوجه مي ش��ود كه محمدي 
گيالني در همان بيمارس��تان بستري است و تصميم 
مي گيرد به مالقات او برود. ش��نيده مي ش��ود در اين 
مالقات محم��دي گيالني از اميرانتظ��ام بابت برخي 
برخورد ها طلب حالليت ك��رده و امير انتظ��ام نيز با 

آغوش باز اين عذرخواهي را پذيرفته است. 
غير از قاضي دادگاه، تعدادي از دانشجويان پيرو خط 
امام كه با انتشار اسناد النه جاسوسي زمينه بازداشت 
اميرانتظ��ام را فراهم ك��رده بودند، پ��س از آزادي به 
منزل او رفته و طل��ب حالليت كرده بودن��د. از ميان 
اين چهره ها مي توان به محمد ج��واد مظفر و ابراهيم 
اصغرزاده اشاره كرد. 23 اسفند 93 ابراهيم اصغرزاده به 
منزل اميرانتظام رفت. او در اين ديدار ضمن اعالم آنكه 
»بايد زودتر از اينها خدمت شما مي رسيديم« گفت: 
»هركس��ي كه مذاكره كرده بدون ش��ك با اين هدف 
بوده كه خش��ونت در كشور كمتر ش��ود؛ همين طور 
هم آقاي بهشتي. به نظر من در يك فضاي عاقالنه تر 
حرف هاي آق��اي اميرانتظام بهتر مي تواند ش��نيده 
شود. باز شدن باب نقد گذشته دستاورد مهمي است 
و نتيجه خوبي براي جامعه دارد. وقتي يك چريك كه 
سيانور توي دهانش مي گذاشت، حاال به اينجا رسيده 
كه گذش��ته خود را نقد مي كند ما چرا گذشته را نقد 
نكنيم. « امير انتظام نيز در پاسخ به اين اظهارات گفت: 
»من به همه هموطنانم به عنوان ايراني نگاه مي كنم. 
اين درست است كه طرز تفكر همه ما يك جور نيست 
اما مهم باال بردن آستانه تحمل مان است. همينجا به 
آقاي اصغرزاده مي گويم كه براي ايجاد آشتي آماده ام. 
من دوست ندارم آدم ها را از هم دور كنم و معتقدم كه 

بيشتر بايد براي نزديكي دل ها تالش كرد.«
مرگ عب��اس اميرانتظام واكنش بس��ياري از فعالين 
سياسي را به همراه داش��ت كه روزي در جبهه مقابل 
او ايستاده بودند. يكي از اين افراد ابراهيم اصغرزاده بود 
كه پيش تر از او حالليت طلب كرده بود. اصغرزاده پس 
از مرگ اميرانتظام گفت: »من رفت��اري را كه با آقاي 
اميرانتظام شده اس��ت، جفا در حق ايشان مي دانم. به 
همين دليل هم اخيرا به ديدار ايش��ان رفتم و تقاضا 
هم داش��تم محاكمه ايشان تجديد ش��ود تا با فراهم 
شدن شرايط بررس��ي مجدد، از ايشان اعاده حيثيت 
صورت گيرد.« محس��ن ميردامادي از دانش��جويان 
پيرو خط امام در مصاحبه اي گفت با مطالعه اس��ناد 
سفارت امريكا در تهران، مدركي كه بر جاسوس بودن 
اميرانتظام دالل��ت كند، نديده و در حق س��خنگوي 
دولت موقت ظلم آشكار شده است. مصطفي تاجزاده، 
از ديگر دانشجويان پيرو خط امام نيز چندي پيش در 
مصاحبه با اعتمادآنالين اذعان كرده بود: »ما در حق 
اميرانتظام ظلم كرديم، فكر مي كرديم جاسوس امريكا 
است و بايد رسوا شود ولي نبود. يك عمر برايش زندان 
بريدند؛ خوب م��ا ظلم كرديم؛ تع��ارف نداريم كه... « 
يكي از مهم ترين ويژگي هاي اميرانتظام وطن دوستي 
و گذش��ت بود. ويژگي كه سبب ش��د تا نسل جديد 
نسبت به او نگرشي متفاوت داشته باشد. اين روحيه به 
همسر او نيز سرايت كرد. الهه امير انتظام روز گذشته بر 
سرمزار همسر خود گفت: گله گذاري و تالفي را كنار 
گذاشته و براي آباداني ايران كه آرزوي اميرانتظام نيز 

بود بكوشيم. «

در دولت موقت من معاون نخس�ت وزير، سخنگوي دولت و مس�وول مذاكره و مكاتبه با تمام 
س�فارتخانه ها در داخل كش�ور بودم، از جمله امريكا؛ و ما ب�ا امريكا بيش�ترين قراردادها را 
داش�تيم، چيزي حدود ۱۲۰۰ ق�رارداد؛ بنابراين مراجعه آنه�ا براي ارتباط با دولت بيش�تر با 
نخست وزيري انجام ش�د. چه آقاي س�وليوان به طور ش�خصي يا كاردار ايش�ان يا از طريق 
مكاتباتي كه با ما صورت مي گرف�ت؛ بنابراين مالقات ها به صورت روزان�ه يا چند بار در هفته 
انجام مي شد. مالقات ها كامال رس�مي و در دفتر نخس�ت وزيري انجام مي گرفت و معموال در 
حضور ع�ده اي از همكاران من كه در قس�مت سياس�ي كار مي كردند در دفتر خ�ودم اتفاق 
مي افتاد. نامه هاي�ي را ك�ه نمايندگي ه�اي دولت هاي خارج�ي در ايران به نخس�ت وزيري 
مي نوشتند، من مطالعه مي كردم و نتيجه را به مهندس بازرگان، نخست وزير اطالع مي دادم. 

اين مسووليت را آقاي بازرگان به من داده بودند.«
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