
  سال زندان بود25قدردانی از آن که 
 

آلمان شد و کارگردان، جايزه اش را که بيست و " زنان جهان"فستيوال  حنا مخملباف برنده جايزه ويژه" روزهای سبز"فيلم 
  .تقديم داشت  ساله است به پاس مقاومت عباس اميرانتظام در بيست و پنج سال زندان به وی21فيلمساز  پنجمين جايزه اين

 
 
 حرف می زنم؟ 25چرا در مورد عدد . ساله می شوم 25 سال دارم و چهار سال ديگر 21من : "هنگام دريافت جايزه گفتحنا

  برای من اين معنا25اما عدد . د؟ شايد بعضی از شماها را به ياد سن تان بيندازددار  برای شما آيا معنايی25نمی دانم، عدد 
 سال زندان در حکومت 25معنای  25ولی برای بعضی ها عدد . مين جايزه بين المللی است که می گيرم25را دارد که اين 

  " .جمهوری اسالمی را دارد
 

بی گناه در   سال25تقديم کنم که » امير انتظام«ق و احترام کامل به می خواهم اين جايزه را با عش" :حنا مخملباف افزود
من و نسل من می توانيم آزادی را فرياد  و اگر امروز. زندان های جمهوری اسالمی مقاومت کرد، يعنی بيشتر از عمر من

  ".اومت کردند سال در زندان های جمهوری اسالمی مق25است، که  بزنيم به خاطر وجود کسانی چون امير انتظام
 

بازرگان نخست  دانش آموخته مهندسی و آزادی خواه ايرانی با پيروزی انقالب ايران توسط مهندس مهدی عباس اميرانتظام
وی که در جريان تدوين قانون . عهده گرفت وزير موقت دعوت به کار شد و سخنگويی دولت و معاونت نخست وزير را به

بدون واليت فقيه به تصويب برسد با مخالفت تندروها سرانجام برکنار و به   اين قانوناساسی جمهوری اسالمی می کوشيد تا
  .در کشورهای اسکاندويناوی منصوب شد و در اين حال فعاليت های سياسی خود را رها نکرد سفارت ايران

 
دگی ايرانيان را تحت تاثير قرار برای سی سال زن به دنبال اشغال سفارت آمريکا در تهران و گروگان گيری پنجاه آمريکايی که

برای  دادگاه وی را به جاسوسی. فراخوانده و بالفاصله دستگير شد و به اعدام محکوم گرديد  داد، عباس اميرانتظام به تهران
  . سال زندان بود25آمريکا متهم کرد که حاصل آن 

 
. می برد  در مرخصی استعالجی از زندان به سربرای معالجه بيماری ناشی از حبس طوالنی مدت خود اميرانتظام هم اينک

 .اين مرخصی تاکنون دو بار تمديد شده است
 

  عباس اميرانتظامنامه
 اسطوره مقاومت ايران

 به حنا مخملباف کارگردان جوان سينما برای اهدای جايزه اش به او
 

 
سرکار خانم حنا مخملباف، بسيار خوشوقتم که يکی از هموطنانم، با استعداد فطری خود در فن کارگردانی و تهيه فيلم برنده 

 .جايزه بين المللی شده است



ی از کارهای شما و پدر تعداد. اين نشانه از استعداد و توانائی اين ملت بزرگ و تاريخی است ، آن را به شما تبريک می گويم
من به وجود شما و افرادی که با خالقيت های خود نام پرافتخار ايران . هنرمند و وطن پرست شما را ديده و تحسين کرده ام

ر می کنم و به اميد روزی هستم که وطن عزيزمان آزاد و مردم آزاده ايران بتوانند در کنند افتخا را در جهان طنين انداز می
دخترم ، از اينکه با حق شناسی خود جايزه پرافتخار خودتان را به من هديه کرده ايد . کنار هم به ساخت ايران نوين بپردازنند

طرح " در زندانم آن هم به دليل خدمتگذاری و تهيه اکنون که اين نامه را می نويسم سی سال است که . بسيار سپاسگزارم
که دولت موقت با اکثريت مطلق آرا آن را تصويب کرد ولی آقای خمينی آن را وتو و مانع انجام آن " انحالل مجلس خبرگان

 . شد
 

يش عقايد را که هدف من از تهيه آن طرح قانونی اين بود که حکومت دينی بر سر کار نيايد و خاطره تلخ تاريخ حکومت تفت
پس از اينکه . به مدت سه قرن و فجايعی که در آن زمان انجام گرفت تکرار نشود)  ميالدی1300 تا 1000(در سال های 

ولی من ، اين سال . زعمای حکومت دينی فهميدند که تهيه کننده طرح من هستم ، مرا متهم به جاسوسی برای امريکا کردند
دخترم در حال حاضر هنوز . ندم و هرگز تسليم به قبول اتهام نشدم و به شدت آن را رد کردمها را باافتخار در زندان گذرا

زندانی هستم و با استفاده از مرخصی استعالجی در منزل به مداوای خودم مشغولم و دائمًا به فکر ايران و هموطنانم هستم 
رای شما و پدرتان دارم و اميدوارم روزی در ايران شما من آرزوی موفقيت های بيشتری را ب. که اسير اين نظام دينی شده اند
 . عزيزان را در آغوش گيرم

 
 به اميد آزادی ايران پاينده باد ايران

 
 پر رهرو باد راه پويندگان راه آزادی و عدالت

 
 با احترام عباس اميرانتظام 

 
  ١٣٨٨ چهارم آذر ماه سال -تهران

 
 نتظامپاسخ حنا مخملباف به مهندس عباس امير ا

 
 

 آقای امير انتظام بزرگ
 ... بار خواندنش باز هم تپش قلب می گيرم و باورم نمی شود3سالم بزرگترين جايزه عمرم نامه شما به من بود و هنوز بعد از 

 
 .زه را به شما تقديم می کردم فکر نمی کردم حتی خبرش به گوش شما برسد و يا حتی شما را خوشحال کندروزی که اين جاي

از وقتی خيلی کوچک بوديم پدرم نام شما را به عنوان يکی از معدود قهرمانان ايران می آوردند و داستان شما ... و اما االن

اگر من و نسل من امروز . ند تا انسانيت و مردانگی را از شما بياموزيمرا برای ما می گفتند و می گفتند و باز تکرار می کرد

درست است که . هاست" امير انتظام"سال مقاومت 30آزادی را فرياد می زنيم و به خيابان ها در پی آزادی می آييم نتيجه 

ی دانم که احساس مردم به  سال به خاطر آزادی مردم و وطن در حبس بوده چيست، اما م30نمی دانم حس ستودنی کسی که 

آنها که شما را در بند کشيدند ندانستند بال های .  سال برای آزادی آن ها در بند بوده جز احترام و ستايش نيست30کسی که 

آن ها که پای شما را به زنجير کشيدند ندانستند که جان و روح شما در مرتفع ترين ارتفاعات در . افکار شما در پروازند

 . هنوز باورم نمی شود که من از قهرمان کشورم نامه ای دريافت کرده ام. پرواز است

 با عشق حنا 

 
 


