
آخرین شنیده ها از تغییرات 
در استانداری ها

او برگ برنده امام در نوفل لوشاتو بود 
عباس نصر- روزنامه نگار

بی شــک ماموریتی که در نوفل لوشاتو از سوی امام بر عهده یزدی گذاشته شد و او به  خوبی موفق شد انجام دهد از کار 
امروز دکتر ظریف بسیار سخت تر و مهم تر بود. او باید در حالی که امام علیه آمریکا سخنرانی های تندی می کرد آمریکا را 
متقاعد می کرد که پشت سر شاه قرار نگیرد تا کشتارهای زیادی در ایران رخ ندهد و ایران به  دامن شوروی سقوط نکند و 

اینکه پس از پیروزی، اتفاق تندی مثل بستن لوله های نفت به  سوی غرب رخ نخواهد داد.
 یزدی در این راستا پی در پی با سفیر آمریکا در فرانسه تماس می گرفت وگفتگوهای طوالنی داشت تا جایی که کسانی از 
جنس دلواپسان امروزی که دور امام بودند تهمت آمریکایی بودن به او زدند. درحالی که یزدی به امام گفته بود من زیر سؤال 

نروم امام گفته بود کسی درباره توچنین فکر نمی کند.
یزدی از یک سو به امام مشورت می داد و مشورت می گرفت و از سوی دیگر در اندیشه سیاسی غربی ها اعتمادسازی می نمود که آمریکا نظیر ویتنام پشت 

سر شاه قرار نگیرد و در نتیجه انتقال قدرت به سادگی انجام شود اعتمادی که پس از اشغال سفارت در هم ریخت اما کار از کار گذشته بود.
چنین ماموریتی را هم قطب زاده نسبت به کشور فرانسه داشت که یزدی در نگارش طرح توجیهی ضرورت رفتن شاه به فرانسه همفکری داشته است تا 

فرانسه در کنفرانس گوادلپ مطرح نماید وکارتر را متقاعد کند که شاه باید برود.
گو اینکه خداوند، یزدی این مرد سترگ را آفریده بود تا با اندیشه های سیاسی و گفتگوهای زیرکانه یک سیاست مدار بزرگ اسالمی از خونریزی های زیاد 
در ایران انقالبی جلو گیری کند و رسالت بزرگ او این کار بسیار بزرگ ناسروده بود که در خارج انجام گرفت. البته در داخل نیز شهید بهشتی و بازرگان و 
موسوی اردبیلی با سفیر آمریکا دیدارهایی داشتندکه در همین راستا بوده است. فراموش نشود وقتی او و بهشتی را آمریکایی خواندند امام برآشفت و با اسم 

آوردن از هردو تجلیل کرد و آن  ها را خادمان اسالم و کشور نامید.
خداوند او را رحمت کند

یزدی نماد خردورزی
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مردم حقوق خود را مطالبه 
کنند و دولت باید پاسخگو باشد
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شهیندخت موالوردی دستیار رئیس جمهور:

مبارزه و انقالب ادامه دارد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از طالب تهران:

یادداشت های امروز

ابراهیم یزدی 84 ســاله در غربــت به دعوت حق 
لبیک گفت و به سرای باقی شتافت.

او از نحله روشــنفکران دینی و مروج اندیشــه های 
مصــدق بود. در رکاب بازرگان و طالقانی، نشــو و نما 
یافت. وی از نخستین بنیان گذاران نهضت آزادی ایران 
بود، مردی که در دنیای سیاست به صبوری و بردباری 

شهره است.
در دهــه چهل، تشــکیات انجمن های اســامی 
دانشجویی  را در اروپا و آمریکا در کنار سایر هم رزمان 
بنا نهاد. بعداز تبعید بنیان گذار جمهوری اســامی به 
ترکیه و عــراق، محور مبارزات اســام خواهان ایرانی 
در خارج از کشــور گردید. آن چنــان تدبیر و تقوایی 
در زندگی سیاســی از خویش بروز داد که از ســوی 
امام خمینی مامور جمــع آوری وجوهات از متدینین 
خارج کشــور و  هم چنین مســئول تامین هزینه های 

انجمن های اسامی دانشجویان اروپا و آمریکا شد.
در طی54 سال گذشــته در ایران و آمریکا همواره 
درب خانــه اش به روی همه یاران و دوســتان باز بود، 

اهل کرامت و در سفره داری و سخاوت کم نظیر بود.
در تمــام ســال هایی که افتخار تردد بــه بیت این 
سیاســت مدار پارسا و نماد کرامت را داشتم، به جرئت 
می توانــم بگویم که هیچ گاه دکتــر را در خانه خویش 

تنها نیافتم.
یک بار به مزاح گفتم آقای دکتر منزل شما اقامتگاه 
دوستان است نه منزل شــخصی! با آن تبسم منحصر 
به فرد گفت: »این رفت وآمدها  مربوط به االن نیســت 
بلکــه از ابتدای دهه چهــل در آمریکا خانه من پاتوق 
بچه های انجمن  های اسامی دانشجویان سراسر آمریکا 

بود.«
در سال 56 شاه به دعوت کارتر به آمریکا سفر کرد، 
وی و چمران عهده دار تظاهرات بی ســابقه دانشجویان 
علیه شــاه بودند. در همان تظاهرات معروف هم مورد 

ضرب و شتم پلیس ضد شورش آمریکا قرار گرفت.
بعدها در کنار چمران به مصر رفت و از مبارزین این 

کشور آموزش های چریکی دید. 
در پی خــروج اجباری رهبر فقید انقاب از عراق و 
سپس عزیمت به فرانسه، مشاور ارشد امام خمینی شد 
و به همراه هم رزمانش در انجمن اســامی دانشجویان 
ایرانی فرانســه ترتیب اقامت امام در نوفل لوشــاتو را 

فراهم کردند.
به عنوان نماینده ویژه رهبر انقاب در تمام مذاکرات  
و ماقات  ها با مســئوالن عالی رتبه قدرت های جهانی 
حضوری فعال داشــت. هوش وافر، شــخصیت دارای 
کاریزما و تســلط بر زبان انگلیســی در همان ماه های 

انتهایــی ســال 57 از دکتر یزدی وزیــر خارجه ای با 
کفایت در دســتگاه انقاب و امام ســاخته بود. بدون 
شــک بخش اعظم توفیقات جبهه انقــاب و پیروان 
امام در نوفل لوشــاتو مدیون ایثار و موقعیت شناســی 
و چیره دســتی دکتر یزدی در دنیای سیاســت بود. او 
در بدو ورود به ایران هم از چهره های اثرگذار شــورای 
انقاب و ســپس دولت موقــت بــود. در اولین دوره 
مجلس انقاب اســامی از لیست نهضت آزادی با رای 
باال نمایندگی مردم تهران را برعهده گرفت. در همین 
مجلس در کنار بزرگانی چون بازرگان و سحابی و سایر 
دوستان هم سو اقلیت نجیب و اخاق مدار پارلمان اول 

را تشکیل دادند.
در ســال های ســخت بعد از مجلس اول صبورانه 
نامایمات را تحمل کرد. دکتر همچنان در راه دفاع از 
دموکراسی و آزادی خواهی اهتمام ورزید و در مواجهه 

با مشکات و نامرادی ها خم به ابرو نیاورد.
علی رغم همه آن ســختی ها، عمــری را به عنوان 
ناصح حکومت و دل سوز مردم در مقام یک فعال ملی 
و مذهبی از هیچ تاشــی در جهت ایجاد جامعه مدنی 

در ایران و تغییرات تحول خواهانه مضایقه نکرد.
زندگی سراســر ســختی   و آالم هرگز باعث نشــد 

ذره ای از حلم و صبر این پیر منصف کاسته شود.
رنج دســت و پنجه کردن با بیماری ســرطان هم 
نتوانســت در عزم و روح این مســلمان راستین خللی 

بوجود آورد.
ما هرگاه در گذر مشــکات ســخت زمانه، به ویژه 
در دوران 8 ســاله احمدی نژاد دچار فترت و کســالت 
می شــدیم، به منزل وی در کوچــه تورج می رفتیم، با 
زیارت ایشــان روحیه می گرفتیم و از بینش راهبردی 

وی نکته ها می آموختیم.
فراموش نمی کنم که همواره ما را تشویق به مذاکره 

با تندروها می کرد. او اهل تدبیر و مدارا بود.
الحق که می توان این مرد آســمانی را از صبورترین 

رهبران آزادی خواهی ایران نامید.
یزدی 3 مقولــه ارزش های اســامی، منافع مردم 
و مصالــح کشــور را مقدم بــر هر امر ریز و درشــتی 

می دانست.
سیاســت مداری زبــر دســت و قهار کــه همواره 

رفتارهایش تبلور صداقت و صراحت بود.
ارتحال این ســتاره پرفروغ نحله روشنفکری دینی 
را به همسر مکرمه، فرزندان شریف و کلیه ارادتمندان 
وی و همچنیــن مبــارزان راه آزادی تســلیت عرض 

می نماییم.
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علی نظری- سردبیر 

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به 
تالش بــرای اعمال تبعیض مثبت به جهت 
حضور بیشتر زنان در مجلس شورای اسالمی 
به تشــریح نظر مرکز پژوهش ها پرداخت و 
در عین حال تاکید کرد که ســعی خواهیم 
کرد برای تحقق این مهم، از نظرات تمامی 
صاحب نظران و کارشناسان خارج از مجلس 

نیز استفاده کنیم.
به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری با اشاره 
به درخواست چندی پیش فراکسیون زنان از 

مرکز پژوهش های مجلس در راســتای ارائه 
اطالعــات علمی و تهیه گزارشــی درمورد 
وضعیت تبعیــض مثبــت در پارلمان برای 
ارتقای جایگاه زنان در سطوح کالن مدیریتی 
کشور اعالم کرد: به هر حال اعمال تبعیض 
مثبت برای حضور بیشتر زنان در پارلمان در 
تمامی کشورهای جهان و به ویژه کشورهای 

در حال توسعه رویکردی رایج است.
رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اعمال تبعیض مثبت 
برای حضور زنان در پارلمان های کشورهای 
منطقه خاطرنشان کرد: هم اکنون در بسیاری 
از کشــورهای منطقه همچون پاکســتان، 
افغانســتان، عراق و حتی عربستان سعودی 
و همچنین کشــورهای اروپایی و آمریکایی 
ایــن تبعیض مثبــت به انحــای گوناگون 
اعمــال می شــود که بــه این منظــور و با 
هدف مطالعه علمی و کارشناســی مسئله، 

از مرکز پژوهش های مجلس خواســتیم که 
تحقیقاتــی در این رابطه انجــام داده و آن را 
در اختیار فراکسیون زنان مجلس قرار دهد. 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر این که نباید رویکردهای 
ارزشــی و فرهنگی خود را در کار تحقیقاتی 
و پژوهشــی دخیل کنیم، گفت: در این راستا 
به عنوان نمونه اگر شــخصا معتقدم که زنان 
باید خانه نشین باشند، نباید این نظر را در کار 
تحقیقاتی و پژوهشی خود دخیل کنم و این 
درحالی اســت که متاسفانه مرکز پژوهش ها 
همواره این دســت دیدگاه ها را در کارهای 
تحقیقاتــی مربوط به حوزه زنان دخیل کرده 
و به نحوی این طرح ها را خنثی می کند و این 
در حالی است که این مرکز بنابر وظیفه ذاتی 

خود موظف به انجام این پژوهش ها است.
سلحشــوری به برخی موارد این رویه در 
مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: 

چندی پیش از مرکز پژوهش ها خواستیم در 
مورد افزایش سن ازدواج نظر کارشناسی خود 
را مطــرح کند که اســتدالل کردند که این 
مســئله با قانون گذاری حل نخواهد شد که 
البته تاحــدودی ما نیز با این دیدگاه موافقیم 
که زمینه های فرهنگی این بحث بسیار مهم 
و تاثیرگذار است اما طبیعتا فراکسیون زنان نیز 
کار خود را ادامه می دهد. رئیس فراکســیون 
زنان مجلس همچنین با اشاره به نظر رسمی 
مرکز پژوهش ها درمورد طرح اعمال تبعیض 
مثبت برای حضور بیشــتر زنان در مجلس 
شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد: باوجود 
احترامــی که برای همکاران مــان در مرکز 
پژوهش ها قائل بوده و از نظرات شان استفاده 
می کنیم اما قطعا نظرات دیگر کارشناسان و 
صاحب نظران این حوزه در خارج از مجلس و 
مرکز پژوهش ها را نیز دریافت کرده و از آن ها 

هم استفاده می کنیم.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان خبر داد:

کارشکنی مرکز پژوهش ها در طرح های فراکسیون زنان

سالروز شهادت امام باقر )ع( را به همه عاشقان اهل بیت تسلیت می گوییم
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