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  وارث آب و خرد و روشنی
  

  7/6/96شنبه، مورخ: سایت زیتون، روز سه :منبع
  

  دچار باید بود«
  وگرنه زمزمۀ حیرت میان دو حرف

  حرام خواهد شد
  »همیشه با نفس تازه راه باید رفت

قبل، روزگاري که دانشجوي داروسازي بودم و در دانشگاه تهران درس می خوانم، از طرف دانشکده، بیست و دو سال 
رفتیم. پس از سخنان رئیس کارخانه دربارة چند و چون تولیدات و محصوالت کارخانه، دکتر » ایران داروك«به کارخانۀ 

مع دانشجویان حاضر شد و سخن گفت. اولین ابراهیم یزدي، از دست اندرکاران و اعضاي هیئت مدیرة کارخانه در ج
از آن،  دیدم. پیشاش، شنیده و خوانده بودم، از نزدیک میباري بود که یزدي را که بارها دربارة مشی و سلوك سیاسی

، از جمله دکتر یزدي را شنیده بودم؛ اما »نهضت آزادي ایران«از پدرم به تفاریق، ذکر خیر مهندس بازرگان و اعضاي 
و توفیق دیدار با ایشان دست نداده بود. پس از فارغ شدن ازمباحث مربوط به کارخانه، یزدي در جمع محدودي از مجال 

کدة مان گفت، روزگاري که نظیر ما، در دانشاش در ایام دانشجویی برايهاي صنفی و سیاسیهاي دانشکده، از فعالیتبچه
  مواجهه، حافظۀ قوي، حاضر جوابی و جسارت یزدي به دلم نشست. کرد. در نخستینداروسازي دانشگاه تهران تحصیل می

پس از آن، توفیق دیدار بیشتر حاصل شد؛ در برخی از جلسات دعاي کمیلِ نهضت آزادي، همچنین جلسات لیالیِ قدر 
 ترسیدم. یک نوبت از دکتر یزدي دعوت کردم تا در یکی از جلساشان میماه رمضان در منزل مرحوم سحابی خدمت

اسی شد، حضور یابند و دربارة تحوالت سیماهانۀ فارغ التحصیالنِ دبیرستان نیکانِ دورة ما که در خانۀ پدري برگزار می
  کشور سخن بگویند؛ ایشان هم با روي باز پذیرفتند.

، هم ندر دهۀ هشتاد شمسی، چند بار توفیق نشست و برخاست مفصلِ با ابراهیم یزدي را یافتم، هم در منزل شخصی شا
هست  برانگیز بود. یادمشنیدنی و تامل هاي اخیر، انصافاًهاي سیاسیِ او از دههدر برخی محافل دیگر. خاطرات و تحلیل

گفت، ازاینکه رهبر فقید انقالب مایل بود پس از اهللا خمینی در ابتداي انقالب مییزدي از روابط حسنۀ خود با آیت
ار کند، اما عقیده و وفاداري یزدي به مشی و مرام بازرگان و نهضت آزادي، استعفاي دولت موقت، همچنان با یزدي ک

کرد که در ایام جنگ، چند بار تالش کرده با آیت اهللا خمینی دیدار ند، اما مانع از انجام این مهم شد. همچنین، ذکر می
ت یزدي، شود. به روایقات با ایشان میبار موفق به مالشده، به نحوي که در آن سالیان تنها یکاحمد خمینی مانع از آن می

گري اهللا خمینی دیدار کند، چه بسا سرنوشت دیشد، بیش از این با آیتگرفت و او موفق میها صورت نمیاگر کارشکنی
 ستود؛رسید. همچنین، مشی و مرام طالقانی را میشمسی به پایان می 67خورد و جنگ بسی زودتر از تابستان سال رقم می

 براي روحانیت در وادي سیاست نیست. از این حیث، یزدي، طالقانی را با بهشتی» حق پیشینی«ي که قائل به هیچگونه امشی
اي براي این گفت: بهشتی بر خالف طالقانی، به حکومت روحانیون متعقد بود و حقوق و منزلت ویژهکرد و میمقایسه می
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چه پیش و چه پس از انقالب، به مشی طالقانی نزدیک بود و گرفت. از نظر یزدي، نهضت آزادي، صنف در نظر می
اعتقادي به حکومت برخاسته از دل دیانت و شریعت که متضمنِ حقوقی ویژه براي فقیهان است، نداشت. افزون بر این، 

کند د میهاي اخیر را به دقت رصاز خالل این گفتگوها دریافتم که یزدي تحوالت اندیشگیِ نحلۀ نواندیشی دینی در دهه
  کند.مل میأو در آثار و نتایج مترتب بر آنها در عرصۀ سیاست و اجتماع ت

شمسی، چند ماه قبل از خروج از کشور، ایامی که براي ایراد چند سخنرانی به اصفهان رفته  89آخرین بار، در بهار سال
رغم مشکل بودم؛ توفیق بحث و گفتگويِ مبسوط با دکتر یزدي را یافتم؛ روزگاري که ایشان از زندان آزاد شده و علی

نشست و دربارة مسائل سیاسی روز و منطقه سخن جمع دوستان میپروستات قدیمی که آن روزها عود کرده بود، در 
  برد.گفت؛ انگار نه انگار که از مشکل جسمیِ محسوسی رنج میمی

اي چون یزدي چه احوال و روزگار غریب و متالطمی را سپري کرد. پیش پیشهاندیشم که سیاستاین روزها با خود می
ر ضد رژیم شاهنشاهی بود و در این میان از هیچ امري مضایقه نکرد؛ در پاریس ها در کار مبارزة مدنی باز انقالب، سال

اهللا خمینی بود؛ پس از پیروزي انقالب، وزیر امورخارجۀ دولت موقت و نمایندة مجلس در دور در حلقۀ نزدیکان به ایت
 نیِ جمهوري اسالمی فعالیتاول بود. پس از آن تا روزي که روي در نقاب خاك کشید؛ در کسوت منتقد و مخالف قانو

کرد. یزدي، در این چهار دهه، از سوي انقالبیون تند و تیز و نیروهاي حزب اللهی و دانشجویان خط امام و اصول گرایان 
متهم به وادادگی و سازشکاري و مرعوب شدن در برابر غرب گشته؛ از سوي مخالفانِ خارج نشین جمهوري اسالمی نیز 

حساب آمده؛ همچنین در دو دهۀ اخیر، هاي اخیر در داخل کشور رخ داده، بهالتی که دردههکن تمام تحوجاده صاف
نقش مهمی  57پس از انقالب به دنیا آمده، بارها او را که در پیدایی انقالب بهمن  جوانان متعددي، جوانانی که عموماً

  اند.ونی انگاشتههاي کنداشت، شماتت کرده و یزدي و امثال او را مسبب کثیري از ناکامی
راه  »همیشه با نفس تازه«بود و » دچار گرمی گفتار«، »وسیع بود و تنها«وزید، یزدي به رغم بادهاي نامالیمی که می

د را فرو آمیز خوگاه دست از طلب برنداشت، پشیمان و مایوس نگشت و مشی سیاسیِ انتقاديِ مسالمترفت و هیچمی
ر کسوت منتقد و معترضِ قانونی نظام جمهوري اسالمی باقی ماند. با همین نگاه و نگرش، ننهاد و درتمام این چهار دهه، د

 هاي موجود، بهکرد و شهروندان را، به رغم تمام تضییقات و محدودیتدرتمام انتخابات جمهوري اسالمی شرکت می
ل ، متحم»نهضت آزادي ایران«ش در فکراننمود. البته در این میان، خود و همشرکت در انتخابات و راي دادن دعوت می

خود انفاق کردند و » مما تحبون«رنج بسیار شدند و آزار و اذیت و تهدید و زندان و دربدري را به جان خریدند و از 
پیشگانی که برخالف احمدي نژاد و اعوانش، در پاکدستی، امانت، صداقت و حرّیت را نصیب بردند، سیاست» برّ«حقیقت 

  اند.د و نامی نیک از خود بر جاي گذاشتهانشهرة آفاق
و » نیآب و خرد و روش«اي بود از تبار و ساللۀ پاك مصدق، طالقانی، بازرگان و سحابی؛ وارثان پیشهیزدي، سیاست

توان میان ایرانیت و اسالمیت جمع کرد و در روزگار کنونی، از به نزد او، به نیکی می» . عادت سبز درخت«آشنایانِ با 
  اي سراغ گرفت که با دموکرات بودن عجین گشته و متضمنِ پاسداشت منافع ملی است.لمانیمس

 صبوري«را در ایران زمین ندید و محصول زحمات درازآهنگ شصت سالۀ » فرداي روشن«هر چند یزدي، به چشم خود 
ی ذاشت؛ میراثی که آزادي سیاساش را درو نکرد؛ اما میراثی ماندگار در سپهر سیاست ایران زمین برجاي گ» و شکوري
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کشد و دلمشغول تقویت جامعۀ مدنی و احزاب و تحققِ ساز و کار دموکراتیک و مدنیت و مدارا و منفعت ملی را برمی
ي هاها و قدرتآورد، نه اینکه سوغات دولتجوشد و سر برمیها و درون جامعه میاست؛ ساز و کاري که از کف خیابان

در خطۀ خاورمیانه، بسیار پرسنگالخ  شود، خصوصاًاي که به فرداي روشن ختم میي، هر چند جادهخارجی است. به نزد و
ز ومدد آمیهاي مدنی و مسالمتاست و نشیب و فراز و عقبه و موانعِ فراوان دارد؛ اما گریز و گزیري از بکار بستنِ روش

بوري و رو، نباید صنشان. از اینماند و نه ازتاكمی صورت نه از تاك نشانیگرفتن از جامعۀ مدنی نیست؛ که در غیر این
  ».صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند«امیدواري را فرو نهاد، که 

رسمی  پیشه بود تا داروساز؛ پنجم شهریورکه در تقویمطنز روزگار است که ابراهیم یزدي، داروسازي که بیشتر سیاست
ه ما در این ک» هیچ فکرنکرد«دراز کشید و » پشت حوصله نورها«واز کرد و است، به سمت بی سو پر» روز داروساز«ایران 

  مانیم.می» براي خوردن یک سیب چقدر تنها«زمانۀ پرتب و تب، 
درگذشت دکتر یزدي را به خانوادة محترم ایشان، اعضاي نهضت آزادي و تمام هموطنانی که در اقصی نقاط این کرة 

گویم. آسایش و آرامشِ روح بلند آن عزیز ي و آزاديِ ایران زمین دارند، تسلیت میزیند و دلی در گروي آبادخاکی می
  سفر کرده و تسالي خاطر بازماندگان را به دعا از خداوند خواستارم:

ما بی تاب، و نیایش بی رنگ/ از مهرت لبخندي کن، بنشان بر لب ما/ باشد که سرودي خیزد در خورد نیوشیدن تو/ «
  ».تماشاییم/ ز تجلّی ابري کن، بفرست، که ببارد بر سر ماما هستۀ پنهان 

 


