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پیکر مرحوم

پیکر مرحوم دکتر ابراهیم یزدی بامداد روز چهارشنبه به ایران منتقل شده و صبح روز پنجشنبه تشییع
خواهد شد .مسیر تشییع متعاقبا به اطالع هم میهنان عزیز خواهد رسید.
همسر و فرزندان دکتر ابراهیم یزدی روز چهارشنبه در محل منزل ایشان پذیرای دوستان و همراهان
خواهند بود.

دکتر ابراهیم یزدی

سياسي

پنجشنبه صبح تشییع
خواهد شد

یادبود

یزدی آن دوران

پیامهای تسلیت بزرگان اصالحات به خانواده دکتر یزدی

احسان حصاری مقدم-پژوهشگر
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سیاستمدار نیکاندیش
در دفتر مردان علم و عمل
محسن آرمین-فعال سیاسی اصالحطلب

با تشــکیل اولین کابینه ی دولت موقت ،جریان های سیاســی آن روزها
که عموم ًا با گذشــته ای خونبار از دهه ی  ۴۰و  ۵۰وارد عرصه ی فعالیت
های فرهنگی اجتماعی شده بودند ،بنای مخالفت با سیاست های مهندس
بازرگان را گذاشــتند که از دیدگاه آن هــا ،رئیس دولت مردی بود " لیبرال
" که این عبارت را فقط با عنوان مطلق " سازشــکار" که تالش دارد به
تحکیم موقعیت کشورهای جهانخوار در ایران کمک کند ،به کار می گرفتند.
چرا که سیاست کشــورهای قدرتمند غرب تا اواخر دهه ی  ۷۰میالدی،
هجوم نظامی ،حمله و در نهایت بمباران مواضع گروه های انقالبی بود که
نبرد ویتنام و مبارزات چریکی ،الگوی پذیرفته شده بسیاری از جریان هایی
بــود که پس از کودتای  ۲۸مرداد  ۳۲و جنبش جنگل ،برای خود ترســیم
کرده بودند.
پیروزی کاســترو در همســایگی آمریکا علیه امپریالیســم جهانی و اوج
گیری جنبش فلســطین ،از جمله قوی ترین انگیزه های نبرد با کشورهای
میلیتاریستی( ارتش ساالری) بود که نمیتوانستند سیاست های پیش روی
دولت موقت بازرگان را بپذیرند.
در کنار اتهام در پیش گرفتن "خط ســازش" ،نام ابراهیم یزدی و صادق
قطب زاده ،تقریب ًا درخشــش بیشتری داشت چرا که شاید اولین جرم آن ها،
پیشینه ی زیستن در اروپا و آمریکا بود.
قطب زاده که روزهایی طالیی را با عضویت در شورای نگهبان ،ریاست بر
صدا و سیما و تکیه زدن بر صندلی وزارت خارجه پشت سر می گذاشت ،در
دامگه حادثه ای از سریر قدرت ،به زیر افتاد و پروندهی زندگیاش بسته شد.
اما ابراهیم یزدی از تابســتان  ۵۷به چهره ای نام آشــنا بدل گشته بود و
با حضور در دهکدهی نوفل لوشــاتو در حومه ی پاریس ،با عنوان مشاور و
مترجمی زبردست ،پس از ورود به ایران در بهمن  ،۵۷مصدر وزارت خارجه
به او محول شــد .پس از اســتعفای اعتراض آمیز دولت بازرگان به تسخیر
سفارت در  ۱۳آبان  ،۵۸دشمنی برخی با " نهضت آزادی" باال گرفت و منجر
به نوعی انزوا طلبی یاران مهندس بازرگان شد .روزگارانی که دیگر سیاسیون
اصالح طلب آن روزها ،سختیهای بسیاری برای مخالفت با ادامهی جنگ
به جان خریدند ،که حاصل این نوع مقاومت و مخالفتها ،بازداشتهای پی
در پی بود .که این مشکالت هرگز باعث نشد تا ردای عافیت طلبی بر دوش
انداخته و ســکوت کنند .هر چند که هرگز از مواضع درست و اصولی خود
کوتاه نیامدند.

مغز متفکر جنبش
روشنفکری
دینی ایران رفت
اسمعیل شاه محمدی -فعال سیاسی اصالحطلب

بزرگ مردی متعهد و جســتجوگر که بــا زمان پیش رفت ،از بر
ما رفت.
اندیشمند و سیاست مداری مردمی و دانایی که در گذشته ریشه
داشت و به آینده میاندیشید ،به لقا اهلل پیوست.
ابراهیم یزدی پلی فرهنگی میان فرهنگ مذهبی ،ملی و متجدد
بود ،کمتر متفکر معاصری در ایران توانســته است چنین پیوندی
در خود ایجاد کند....
مبــارزی که خدایش بــه او نعمت توکل و رضا عطا کرده بود و
در سختترین طوفانها و خطرناکترین گردابها ،آنچنان با توکل
بر حضرت حق ،آرامش مییافت که با سرنوشــت و همه پستیها و
بلندیهایش آشتی کرد و به آنچه زمانه بر او روا داشت رضا داد.
اندیشــهاش عشــق به مام وطن بــود و در قلب عشــاق وطن
میسوخت .اشــکی بود که در چشم متعهدان به آرمانهای اسالم
و انقالب میجوشید ،آهی بود که از سینه بینوایان و دردمندان به
آسمان تفکر صعود میکرد.
فریادی بود که کلمه حق را هر چه رســاتر برابر جباران ســتم
شــاهی بر آورد و گرچه که در دریای مصیبــت و بال و انزوا غرق
گردیــد ،اما هرگز پای دل را از دایره اعتقادات اســامی و انقالبی
خود ،بیرون نکشید.
بر کسی پوشیده نیست که مبارزانی چون ابراهیم یزدی ،همانی
که روح خدا خمینی کبیر در آن وادی ســهمناک روزهای طوفانی
انقــاب از میان حلقه مردان خویش ،او را به مشــاورت و رازداری
برگزید ،بنای عظیم و شــکوهمند انقالب اسالمی را بنیان نهادند و
بنیاد نهادن ،برافراختن و آراســتن آن به همت تمام مردم به ویژه
خردمندان ِو اندیشمندان و شــهدا و  ...نقشی اساسی داشتهاند و
چون نیک بنگریم برخی از اینان در برافراختن و آراســتن این بنا
و الجرم در استمرار و بقای آن چنان مؤثر بودهاند که تأمل کننده
احساس میکند که اگر ایفای نقش مردانی چون دکتر یزدی نبود
این بنا برافراشــته نمیشد و اگر برافراشــته میشد چندان مانند
امروز درخور اعتنای جهانیان نبود.
باری از تو ما را حدیثی در ســینه است و غمی جانکاه بر دل ،اما
دوباره سالم بر تو که فصل پرواز را غنیمت شمردی و باالتر از عشق
پر کشــیدی و قصه تلخ زمینگیر شــدنهای ما را از آبی آسمان
به نظاره خواهی نشســت و بدرود و امیــد اینکه در جوار حضرت
حق ســر فراز از لباســی را خدا بر قامت تو پسندید که شبیهترین
تار و پودها به ردای رســالت بود و الحق که رســالت خویش را با
ســینهای که رازدار علم و اشــارت خمینی کبیر بود و با صبری از
جنس صبر رســوالن و با شمشــیری به نام قلم و اندیشه به پایان
رساندی.
روحت شاد و جایگاهت بهشت

سید هادی خامنهای:

یزدی سیاستورزی اعتدالگرا بود
انا هلل و انا الیه راجعون
بدینوســیله درگذشت دکتر ابراهیم یزدی را به خانواده محترم و همه نزدیکان و
دوستان ایشان تسلیت میگویم.
آن مرحوم در سالهای مبارزه یکی از یاران و همراهان امام خمینی در خارج از
کشور بود و پس از پیروزی انقالب اسالمی در دولت و مجلس به خدمت پرداخت.
سیاست ورزی اعتدال گرایانه و پرهیز از افراط گرایی و تعلق خاطر به ارزشهای
دینی و ملــی از ویژگیهای ممتاز آن مرحوم بود .از خداوند متعال برای ایشــان
رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
سید هادی خامنهای
معاون اول رئیسجمهور:

یزدی از مبارزان انقالبی دوران
ستمشاهی بود

اسحاق جهانگیری درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت
معاون اول رییس جمهوری با صدور پیامی درگذشــت ابراهیم یزدی وزیر
امور خارجه دولت موقت را تسلیت گفت.
به گزارش ایرنا ،متن پیام تسلیت اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر درگذشــت دکتر ابراهیم یزدی از مبارزان انقالبی دوران ستمشاهی و
وزیر امور خارجه دولت موقت موجب تاثر و تالم شــد .از خداوند بزرگ برای
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان به ویژه خانواده محترم ایشان صبر
و اجر مسألت دارم.
عبداهلل نوری:

یزدی دینباوری آزادیخواه بود
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی را خدمت همسر محترم ،خانواده گرامی،
بازماندگان و همفکران ایشان وهمه ی ایرانیان میهن دوست تسلیت عرض مینمايم.
ایشان ،همواره در جمع خداپرستان و دین باورانآزادی خواهی بود کههیچ حادثهی
تلخ و شیرینی ،آنها را از مرام واعتقادشان باز نداشت.
رادمردان عالم و وارستهای همچون آیتاهلل طالقانی ،مهندس مهدی بازرگان ،دکتر
یداهللسحابی ،دكتر مصطفی چمران،دکتر حسن حبیبی ،دکتر علی شریعتی ،مهندس
عزتاهلل سحابی و دکتر احمد صدرحا ج سیدجوادی -رحمت اهلل علیهم -که در فضای
تاریک استبداد و جهالت ،عمر خویش راوقف آگاهی بخشی و وجودشان را شمع راه
آزادی ساختند.
اندیشــمندانی دلســوز و تأثیرگذار در دوره های مختلف ،روشنفکرانی واقع بین،
دوراندیش و ایران دوست ،قرآن پژوهانی که در پی تفسیری روزآمد ورحمانی از دین
بودند و کنشگرانی میانه رو ،که براصول خویش پایدار و استوار ماندند.
آنان همواره دل در گرو پیشرفت ایران داشتند و خدمت به مردم را عبادت میدانستند
و بر ســردفاع از آزادی ،عدالت و حقوق مردم ،از زندان ،شکنجه و تبعید پروا نداشتند
و هزینههایبسیار پرداختن د.
از پروردگار بخشنده و مهربان ،رحمت بی پایان و علو درجات برای روح آن انسان
فرهیخته و سیاستمدار اخالق مدار و شكيبایی ،قرار و آرامش ،برای بازماندگان طلب
میکن م.
عبداهلل نوری-هفتم شهریورماه ۱۳۹۶
خانواده مهدی کروبی:

یزدی نماد تدبیر و مدارا در زمانه ماست

تسلیت خانواده کروبی به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی:
تحمل ،تدبیر و مدارا از جمله ویژگى هاى این چهره درخشان انقالب بود
به گزارش سحام در این پیام “تحمل ،تدبیر و مدارا” از جمله ویژگى هاى
مهم دکتر ابراهیم یزدی به عنوان یکی از “چهره های درخشــان انقالب”
عنوان شده است.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشــت دکتر ابراهیم یزدى ،دبیــرکل نهضت آزادى موجب تأثر
و تألــم فراوان گردید .دکتر یــزدى از همراهان بنیان گذار انقالب و اولین
وزیر خارجه پس از انقالب بود که در طول عمر با برکت اش منشأ خدمات
ارزشمندى به کشور و انقالب شد.
تحمــل ،تدبیر و مدارا از جمله ویژگى هاى این چهره درخشــان انقالب
بود .این ضایعه را به همســر گرامى ،فرزندان و دیگر بســتگان آن عزیز و
همچنین اعضاى محترم نهضت آزادى و طیف ملى و مذهبى تســلیت مى
گوییــم .از خداوند متعال براى آن مرحــوم غفران الهى و براى بازماندگان
صبرى جمیل مسئلت مى نماییم.
خانواده مهدى کروبى

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان :یاد قرآنشناس بزرگ را گرامی میداریم

انا هلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تألم درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ،رئیس
هیأتامناء بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان را اعالم میداریم .دانشــمند فرزانه،
قرآنشناس ،یکی از پیشگامان عرصه روشنفکری دینی و مؤلف ارجمندی که در همهی
عمر در راه خدمت به آگاهی و تعالی مردم ایران عزیز از پای ننشست و از هیچ کوششی

در راستای وظایف ملی و اسالمی دریغ نداشت ،از میان ما رفت و به دیار باقی شتافت .ما
این مصیب وارده را به همسر همیشه همراه و همگام ایشان سرکار خانم طلیعه ،فرزندان،
برادران ،اقوام ،دوســتان و عالقهمندان تسلیت میگوییم و برای همگی آرزوی صبر و
اســتقامت ،و برای بزرگمرد از دست رفته از خداوند متعال غفران الهی و ترفیع درجات
آرزومندیم .هیأتامناء و هیأتمدیره -بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

ُك ُل َشي هال ِك ا ِال َو َجهه

نيكفرجامي دبيركل نهضتآزادي ايران را در راه آزادي ،اســتقالل ،جمهوري اســامي ايران و مبارزه با موانع آن ،به خانواده ،اعضا و هواداران نهضتآزادي و
هموطنان عزيز تبريك و تسليت ميگويم .زندهياد دكتر يزدي پس از شصت سال صبوري و شكوري و دستاوردهاي زياد سياسي و فرهنگي دار فاني را در سحرگاه
ششم شهريور  1396بدرود گفتند .باشد كه از انباشت تجربيات ايشان استفادههاي فراوان شود .مديرمسئول نشريه چشمانداز ايران  ـ لطفاهلل ميثمي

محسن هاشمی رفسنجانی:

پاسداشت  60سال صبوری و شکوری
پیام خانواده آیت اهلل هاشــمی در پاسداشــت  60ســال مبارزه و
فعالیت سیاسی دکتر یزدی
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت جناب آقای دکتر ابراهیم یــزدی ،از مبارزین انقالب
اســامی و وزیرخارجه دولت موقت را از طــرف خود وخانواده آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی به بازماندگان ،همراهان و دوستان آن مرحوم
تسلیت می گویم.
حضــور دکتر یزدی در مبارزات و همراهی با امام خمینی در نوفل
شاتو ،از موارد برجسته شصت ســال فعالیت سیاسی آن مرحوم به
شمار میآید.
قدرشناســی از فعالیتهای مثبت وزحمات پیشکسوتان حوزه های
اجتماعی ،از وظایف ما برای حفظ میراث تاریخی
مختلف فعالیتهای
ِ
و سرمایه اجتماعی جامعه است.
بــرای خانواده و نزدیکان دکتر یزدی اجــر جزیل و صبرجمیل از
درگاه الهی آرزومندم.
محسن هاشمی رفسنجانی

فضلاهلل صلواتی:

آثار قرآنی یزدی میراثی گرانبهاست
إن ّا هلل وإن ّا إلي ِه َراج ُعون
فقدان مجاهد نستوه ،دانشمند فرزانه ،قرآن شناس بزرگ مرحوم مغفور
دکتر ابراهیم یزدی
همــراه و همگام آیت اهلل طالقانی  ،مهندس مهدی بــازرگان  ،دکتر یداهلل
ســحابی  ،مهندس عزت اهلل سحابی در مســیر نهضت آزادی ایران کسی که
تمام عمر را در راه خدمت به انقالب و ایران عزیز سپری کرد وآثار قرآنی ارزنده
و خاطرات پایداری در مســیر انقالب اســامی و ازادی ایران از خود به یادگار
گذاشــت  .یادش جاویدان و راهش مســتدام باد .خدایش غریق بحار رحمت
بفرماید  .درگذشت آن مرد بزرگ را به همسر فداکار  ،فرزندان و دیگر وابستگان
و همرزمان آن مبارز تسلیت می گوید .
فضل اهلل صلواتی-دوشنبه 6/6/96

اعظم طالقانی:

یزدی چهرهای بینالمللی که عمر خویش را
صرف مبارزه و دانشاندوزی کرد
پیام تسلیت اعظم طالقانی به مناسبت درگذشت دبیرکل فقید نهضت
آزادی ایران
هل یستوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون؟!
بیگمان ملت قدرشناس ایران شخصیتهایی مانند دکتر ابراهیم یزدی
را پــاس میدارند .دکتر ابراهیم یزدی عمــر خود را جهت دانشاندوزی
ملی و بینالمللی و انتقال آن از طریق آگاهی بخشــی به دیگران صرف
نموده و به همین سبب او و همسر غمخوارش حق بزرگی بر گردن همه
ما گذاردهاند .از این رو ضمن عرض تســلیت به خانواده محترم ایشــان،
از درگه احدیت می طلبیم ایشان را با نیکان و صالحین محشور نماید.
اعظم طالقانی -مدیر مسئول ماهنامه پیام ابراهیم

سید علیرضا حسینی بهشتی:

یزدی مبارز دیرین نگرش نوگرایی دینی بود
به نام خدا که همه از اوییم و به سوی او
درگذشــت مبارز دیرین نگرش نوگرایی دینــی ،مرحوم دکتر ابراهیم
یــزدی را به خانــدان گرامی و یاران وفادارش تســلیت عرض می کنم.
پایبنــدی به حفظ منافع ملی کشــور و تالش بــرای تحقق آرمان های
نهضت و انقالب اســامی از خصلت های بــارز و به یاد ماندنی اش بود.
آنچه برای شــهروندان ایرانی باعث تأســف و تأثر بســیار است ،مسلک
نابردبارانه جریانات فکری و سیاســی اســت که تنوع الگوهای زیستی را
چنــان بر نمی تابند که حتی مســلمانان دغدغه منــدی چون او را در
دایــره ناخودی و مورد بی مهری قرار دادند .به امید آینده ای که در آن،
شــهروندان ایران زمین با هر عقیده و مســلک و باوری که دارا هستند،
صاحبان اصلی و ولینعمت های نظام و کشور شمرده شوند.
سید علیرضا حسینی بهشتی
۱۳۹۶/۶/۶
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خبر درگذشــت مرحوم ابراهیم یزدی اندوه و غمی ســنگین بر دل همه کسانی
نشاند که با تاریخ شش دهه اخیر زیستهاند و او را در تمامی این سالها در خدمت
به ایران عزیز صادق و کوشا دیدهاند .چه با دیدگاههای او همراه باشیم و چه نباشیم
نمیتوان نســبت به تعهد ،صداقت و پاک نهادی او و نیز دانش و فراست سیاسی او
به دیده احترام و تحسین ننگریست.
مگر میشــود آن هم در زمانهای که چوب حراج بــه حیات آخرت میزنند و به
پشــیزی دنیا میطلبند و بیم محرومیت از حطام دنیا بازار دینفروشی و معامله بر
ســر اصول و ارزشها را رونق بخشیده است ،آن هم به بهانه اختالف نظرهایی که
خود نشــانه رحمت الهی است ،این صفات و خصلتهای ارزشمند را در شخصیتی
چون دکتر یزدی نادیده گرفت و به دیده احترام و تحسین در او ننگریست؟
و از آخرین بازماندههای نســل بزرگمردانی بود که نامشــان در تاریخ این کشور
همواره به احترام یاد خواهد شــد .مردانی که به همان اندازه که سیاستمدار بودند
دیندار بودند و به همان اندازه دل در گرو اعتالی ایران و نیکبختی ایرانیان داشتند
و برای نسلهای آینده این سرزمین اسوه علم و ایمان و عمل شدند .طوبی لهم.
دکتــر یزدی تنها یک سیاســتمدار نبود آشــنایی او با قــرآن و مبانی اعتقادی
راهنمای او در عرصه عمل سیاسی بود .او به ویژه در دهههای اخیر عمر پربار خود
به چهرهای بدل شده بود که صداقت و میهندوستی و پایبندی همیشگی به اصول
را با پختگی ،واقعنگری ،سعهصدر و دوراندیشی سیاسی در هم آمیخته بود .فشارها
و بیمهریها هرگز او را منفعل و ناامید و بیاعتنا به مصالح کشــور و نظام نکرد .و
به بهانه حاشیهنشینی از تالش و کوشش در این راه باز نایستاد.
هرجا و هر وقت و به هر وســیله که توانســت خیرخواهانه و مشفقانه دیدگاهها و
نظرات خود را با مسؤالن و سیاستمداران و فعاالنی که فکر میکرد میتوانند نقش
و تأثیری داشــته باشــند در میان میگذاشت .و به این ترتیب نام خود را به عنوان
سیاســتمداری نیکاندیش ،مؤمن و آگاه در دفتر مــردان علم و عمل ایران عزیز
ثبت کرد.
وجود مردانی چون او همواره این امید را در دلها زنده نگاه میدارد که جامعهای
که چنین انســانهایی را در دامان خود میپرورد شایستگی سربلندی ،فائق آمدن
بر مشــکالت و بحرانهــا و دیدن روزهای خوب را دارد .در گذشــت او را به ملت
قدرشــناس ایران ،خانواده محترم آن مرحوم ،اعضای نهضت آزادی و فعاالن عرصه
سیاست تسلیت میگویم روحش شاد و یادش گرامی باد.

آخرین حلقههای اخالق و آرمان و سیاست
به بهانه درگذشت دکتر ابراهیم یزدی
کامبیز نوروزی -حقوقدان

نسلی از سیاســیون انقالبی ایران که پیشگامان نحلههای مختلف آرمانخواهی
و اصول و اخالق سیاســی بودند و تجربهای دراز و پــر ارزش را در کارنامه خود
انباشته داشتند  ،یک به یک رخت میکشند و از میان ما میروند .تازهترین آنها
ابراهیم یزدی است که در پی عمری تالش درگذشت .
تجربــه طوالنــی و غنــی ایــن نســل از وقایــع  1320شــروع میشــود،
تباهیهــا و رنجهــای کودتــای  1332را میبینــد  ،وقایــع دهــه  ، 1340از
انقالب ســفید تا مشــی مســلحانه چریکی را از ســر میگذرانند .کمی بعدتر
تجربههــای متنــوع و پرفــراز و فــرود انقالب و دفــاع مقــدس و جابجاییها
و تنشهــا و رنجهــای سیاســی بعــد از انقالب هم بــه انبان تجربههــا افزوده
می شود.
این نسل سیاست و مســئولیت و آرمان و میهن و اندیشه را در دوران تیرهای
آموخت و برای آن ســرمایه گذاشت که هر فکر یا هر عملی غیر از آنچه رایج بود
با ســخت ترین عواقب و آثار میتوانست مواجه شــود  .پیدا کردن یک کتاب یا
اعالمیه  ،یا نوشتن و پخش کردن یک کتاب یا یک اعالمیه  ،یک پروژه پیچیده و
دشوار بود که میتوانست جان خیلی را بهخطر اندازد .هرکسی را به چنین عوالمی
نمی توانست راه باشد .شاید خیلیها در تحلیلها و عملکرد خطا داشتند ولی جز
آرمانهای بلند و ایمانهای قدرتمند نمی توانســت انگیزاننده کســی در این کار
باشد .
امروز خیلی آســوده اســت که در دورانی که به راحتی آب خوردن می شــود
خیلی کارها را کرد  ،مغرورانه و عوامانه در کنار فنجانهای اسپرســو و لمیده بر
صندلیهای راحت و متبخترانه  ،القابی مثل آرمانخواهان جاهل به شخصیتهای
آن دوران داد .نســلی که دکتر ابراهیم یزدی از آخرینهای آن است ،با مفاهیمی
مانند سیاســت و تغییر و اصالح و انقالب و مسئولیت و اندیشه ،در شرایطی بالید
که بی اخالق و اصول و از خودگذشــتگی و صداقت ،و تحمل سختیها و گذشتن
از آســودگیهای مرسوم زندگی روزمره نمیشــد پا به عرصه گذاشت و ماندگار
شــد .کم نبودند کســانی دیگرکه در همان دوران پا به این راه گذاشتند و همان
ســالها به درماندند از ادامه راه و بریدند و همه چیز را کنار گذاشــتند یا تا این
ســوی تاریخ انقالب هم آمدند ولی نتوانستند در شرایط تازه آنچه را که خودشان
بهخاطرش مایهها گذاشته بودند محفوظ بدارند و قافیه را در جریان کسب قدرت
وثروت باختنــد و هرچیز خوب و هرچیز پاک را وســیلهای برای قدرت و ثروت
کردند.
دکترابراهیم یزدی  ،فارغ از هرنوع اندیشــه سیاسی که داشت  ،در زمره همان
نسلی بود که اخالق را بر سیاست برتری میدهد ،منفعت ملی را بر مصلحتهای
شــخصی و گروهی رجحان میدهد و سیاســت برایش دســتمایه قدرت و ثروت
نیست.
نســلی که ایمان دارد رنج بخش جدایی ناپذیر زندگی مصلحان اســت .نسلی
که سیاســت برایش دســتمایه ارضای خودبزرگ بینیها و جاهطلبیها نیســت
و سیاســت د ّکان کســب و کارش نیســت .نســلی که شــاید پــای آرمانهایش
در گل و الی واقعیــت گیــر کنــد ولــی خــود گل آلــوده منجــاب روزمره
نمیشــود .این نســل رو به پایان میرود و ترس از این اســت که این منش این
نســل هم روبه پایان باشد .منشی که در سیاست و اخالق و آرمان حلقههای یک
زنجیره اند....

