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دلسوز ی های 
مسئوالنه او 

فراموش نخواهند 
شد 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. انا هلل و انا الیه راجعون. خبر درگذشت جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، موجب تألم و تاثر گردید، ایشان از یاران خدوم و دلسوز انقالب و امام خمینی)ره( بود.  قبل از انقالب، 
عمر خود را صرف تبلیغ دین و جذب جوانان به اســالم  راســتین، انقالب و امام راحل نمود.  جوانان انجمن اســالمی اروپا و امریکا، تالش های او در این زمینه ها و تفسیر قرآن پر جمعیت ایشان، در 
شب های جمعه را از یاد نخواهند برد. بعد از انقالب خدمت گزار انقالب شد. مردم قدرشناس ایران، علی رغم کم لطفی های گسترده نسبت به ایشان، خدمات ارزنده و دلسوز ی های مسئوالنه آن مرحوم را 
فراموش نخواهند کرد.  انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و مردم عزیز ایران تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت می نماید.

 والسالم علی عباداهلل الصالحین- انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان

چند وقت پیش برای کنفرانس علمی می خواســتم ایران بیایم. اما 
یکی مشــاوره داده بهتر است االن نیایید. شــاید اذیت بشوید. اگر به 
عقب برمی گشــتم انتخابم ایران بود. شــاید از لحاظ مالی اینجا بهتر 
باشد اما به خدا زندگی در آپارتمان کوچک در هوای آلوده ایران نفس 
کشــیدن خیلی بهتر است تا از کسانی که دوستشان داری دور باشی. 
البتــه مطمئنا برخی در تهران این را بخواننــد می گویند این آدم در 

تهران نیست که از این حرف ها می زند«.
با خجالت باید بگویم که من هم مثل اکثر ایرانی ها درخارج تا امروز 
هیچ کارمثبتی برای آزادی ایران نکردم. در مقایسه پدر و مادر که در 
طول ۱۸ سال خارج ازایران چندین سازمان ایرانی، اسالمی و سیاسی 
تشــکیل دادند و امروز دو تا از این سازمان ها بزرگ ترین سازمان های 
اسالمی در آمریکا هستند من هیچ کاری نکرده ام. پدرم با همه ارتباط 
مثبت داشــت. با فرزندان، با خاخام محل، با برادر، تنها کســانی که 
در خانواده ما پذیرش نمی شــدند شــاهی ها بودند. تنها استثنایی که 
داشــتیم یک دایی داشتیم که معاون وزیر شاه بود. من به پدر و مادر 
اعتراض می کردم چرا این ساواکی را به خانه راه می دهید. پدر و مادر 
از ما بچه ها تعادل بهتری برقرار می کردند. در غرب این تعادل شــرط 
اول سالمت و تندرستی است. کسی که بخواهد زیادی لیبرال باشد یا 

سنتی بچه هایش را از دست می دهد.
بدترین خاطره ام خیانت معدودی از دوستان به پدر آمد

از یوســف خواسته شــد تا خاطره ای تاثر برانگیز و خاطره ای شاد 
از دوران همراهــی با پدرش بگوید. اندکی مکث می کند و شــادترین 
لحظــات دوران زندگی در آمریکا را گردش های دســته جمعی برای 
جلسه در مورد مباحث اســالمی می داند و می گوید: »زمانی که همه 
با هم سوار ماشین می شــدند و بین راه چادر می زدند و مادر آشپزی 
می کرد. خوش ترین لحظات همان ســفرها بود. اکثراوقات زندگی مان 
شــاد بوده و پر از خوش بینی. اما دوران سختی هم داشتیم و داریم. 

االن هم دوران سختی است برای ما. 
دردناک ترین خاطره هم خیانت چند مورد از دوســتان به پدر بود. 
افــرادی که پدر به آن ها اعتماد داشــت اما به پــدر و ایران و انقالب 
خیانت کردند. بعد از انقالب وقتــی پدر و بازرگان وچمران ودور هم 

جمع می شدند لذت می بردم. 
همیشــه می گفتم مگر ایران چنــد بــازرگان و طالقانی و چمران 
و ســحابی دارد که این گونــه باید با این ها رفتار بشــود. هرکدام اگر 
زندگی شان را برای کارهای شــخصی می گذاشتند میلیونر می شدند. 
همیــن مهندس چمران می توانســت میلیونر شــود. توانایی پدر در 
ســازمان دهی امور فوق العاده است. قبل از انقالب کیفیت سازماندهی 

جریان های دانشجویی در آمریکا عجیب بود«.
اما سخت ترین سئوال آخرین سئوال ما هم بود سؤالی که یوسف بعد 

از چند ثانیه مکث پاسخ گفت. 
از یوســف خواســتیم از این مصاحبه هر پیامی که دوست دارد به 
پدرش برساند. او گفت دوســت دارد پدرش بفهمد اینکه زندگی اش 
را فدای ایران کرده و از خانواده و بچه ها گذشته برای ما ارزش دارد.

 خــودم احســاس می کنم قهرمان هــای زندگی من افــرادی مثل 
پدرم، مهندس بازرگان، ســحابی ها، چمران ها و... هستند. همه این ها 
خانواده هایشان، بچه ها و زن هایشان یاشوهرهایشان سختی کشیدند. 
غیر از تحمل این ســختی ها کشــور ســاخته نمی شــود. االن شاید 
زندانی شــان کنند، اتهام بزنند، اما صد سال دیگر در یک ایران آزاد و 

مرفه و قوی مردم به این افراد افتخار می کنند.
به رغم بی محبتی، هیچ کینه و دشمنی به هیچ کس نداریم!

امــا از فرزند دبیــرکل نهضت آزادی ایران در مــورد دید خودش و 
پدرش نسبت به بهشــتی و انقالبیونی که قبل از انقالب صمیمانه در 
خانه شــان رفت وآمد داشتند اما بعد از انقالب یزدی و دوستانش را در 
ردیف دشمنان قرار دادند پرسیده می شود. او پاسخ می دهد: »هیچ گاه 
حس دشــمنی نداشــته ایم. زمانی با آن ها رفت وآمد داشتیم. روابط 
صیمی داشتیم. دشــمنی نداریم. خوب این روابط عالقه عمیق ایجاد 
می کند.منتها آن ها راه اشــتباهی را رفتند. یــادم می آید با پدر رفته 
بودیم جلسه عروسی یکی از دانشــجویان. عده زیادی از دانشجویان 

قبل از انقالب آمده بودند. 
خیلی هــا از آن هــا در دولــت کاره ای بودند. بســیاری از آن ها که 
زمانــی مخالف دکتر یزدی بودند حاال طرفدارش شــده بودند. پدر با 
این ها بــا مهربانی رفتار می کرد. تا حاال خیلی از این ها گفته اند حرف 
یزدی درســت بوده. خیلی از این ها می گویند اگر ما علنی طرفداری 
کنیم چون نمی توانیم در ســاختار قدرت کار مثبتی انجام بدهیم. در 
نتیجــه مقداری ســازش می کنند تا کار مثبت انجــام دهند. ولی در 
عــوض می توانیم کار مثبت انجام بدهیم. پدر دید اثر دراز مدت دارد. 
می گوید اگر مردم اشتباه هم کرده اند آن را جبران خواهند کرد. پدرم 

با مخالفانش با دید برادرانه یا پدرانه رفتار می کند نه با دل خوری«.
همیشه نگران جان پدر بوده ایم

از نگرانی فرزندان یزدی نسبت به خطر جانی برای پدرشان چه قبل 
از انقالب و چه پس از آن پرسیده شد.

یوسف می گوید همیشه نگران بوده ایم. مثال وقتی پدر به لبنان رفت 
و آمد داشــت از زد و بند ســاواک با دولت های مستبد منطقه برای 

استرداد پدر می ترسیدیم.
 وقتی پدر برای دیدن امــام خمینی به عراق می رفت خیلی نگران 
بودیم. سر جریان تشییع مرحوم علی شریعتی نگران بودیم. در عراق 
هم صدام وحشــی بود و می توانســت امام خمینــی و خیلی از افراد 
اطرافش را بکشــند. بعد از انقالب هم همین طور بود. ترورهای گروه 
فرقان ما را نســبت به جان پدر نگران کرده بود. یادم هست هر وقت 

کوه می رفتیم یوزی و کلت با خودمان داشتیم.
در زاهدان وســط تیرانــدازی رفتیم. ولی اینطــور نبود آدم خیلی 

بترسد.درآن زمان شهادت و کشته شدن در راه اعتقاد بد نبود. 
دید ما فرق داشت. هیچ وقت وحشــت زده نبودم که بابا چه بشود. 
وقتی ما به زاهدان رســیدیم وســط جنگ بودیم. گروه سنی ما را به 
مدرســه مولوی عبدالعزیز بردند. ما فکر کردیم که شاید می خواهند 
همه را بکشــند. در واقع هیچ تضمینی برای ما نبود. قرار بود پدر به 
همراه مولوی و آیت اهلل کفعمی بروند سخنرانی کنند در محیطی که 
آماده شــده بود،اما بلوچ ها محیط را به رگبار بستند. هیچ وقت مسئله 

ترس از جان مطرح نبود«.
پدر می گوید مبارزه سیاسی هزینه هم می خواهد

در مورد بازداشــت آخر دکتر یزدی در ســال ۸۸ یوسف می گوید: 
»طبیعتا خیلی نگران بودیم، ولی هراس از اینکه دکتر یزدی با توجه 

به بیماری جسمی اش از اعتقاداتش دست بکشد نداشتیم«.
او می گوید خواهرانش احساسی تر بودند. همه هم ناراحت شدیم اما 
برای من مسئله غیرقابل پیش بینی نبود. چرا که مردم هزینه سنگین 

داده بودند. امثال سحابی زندان های سخت کشیده بودند. 
برای سالمتی و سن بابا

 ترســناک بود اما پدر اعتقاد دارد اگر می خواهید فعالیت سیاســی 
کنید باید هزینه را هم بدهید و مطمئن هســتم این ها نتوانستند پدر 
را عمیقــا اذیت کنند. هر وقت با پــدر صحبت می کردیم حتی وقتی 
کــه از خانه امن با او صحبت کردیم او امیــدوار بود. با روحیه مثبت 
صحبت می کرد. مثال خواهرم چون پزشــک است با توجه به بیماری 
پدرم نگران بود. همان چشــم بندهایی که در آب کثیف می گذارند و 
بدون شستشو به چشــم زندانی می زنند باعث عفونت چشم پدر شد. 
دردناک اینجاســت انقالب به اینجا رســید که افراد را این گونه اذیت 
کنند. این جوانان را یا جانشــان را گرفتند یا ســال های عمرشان را. 

واقعا اسراف است.
عالقه دکتر یزدی به علم،شطرنج و شنا

عالقه دکتر به موسیقی است یا سینما یا رمان خواندن یا آشپزی ؟
اما ظاهرا هیچ کدام نیســت. یوســف می گوید: پدرش به علم عالقه 
دارد اگر سیاســی نمی شــد به کارهای علمی روی می آورد. عاشــق 
کشف کردن نکات تازه است. به موضوع های علمی خیلی عالقه دارد. 
اینکه کشــف کند که فالن نکته علمی با فالن آیه قرآنی تطابق دارد. 
 NASA مثل همان کتاب »خطی در دریا« یک بار من را به آرشــیو
فرســتاد یک عکس پیدا کنم از این خط دریا که پیدا شد! پدر کیف 

می کرد که فضانوردان هم این خط را در دریا می بینند. 
پریروز در مورد ســوره نمل و جابجایی صندلی در یک چشم به هم 
زدن صحبت می کردیم. فضانوردان در فضا به یک آچار نیاز داشــتند. 
به جای ارســال آچــار آن را ایمیل کردند و یک چاپ گر ســه بعدی 
دارند و چاپش کردند.پدرگفت عجب؟ اگر با سرعت ایمیل بشود آچار 
فرستاد چراکرسی نشود؟ پدر به کشف دنیا و افراد بزرگ تاریخ عالقه 
فراوانــی دارند. اینکه اثبات کند حقیقــت خدا در جهان و میان افراد 
پخش اســت. اما به سینما، موســیقی و تفریحات از این دست عالقه 
ای ندارد. از جوانی شــطرنج دوست داشت. شنا می کرد و در ایران هم 
هفته ای یک بار شــنا می کند و ما را هم همیشه شنا می برد. هر چند 
روز یک بار ورزش می کند، کوه می رود و مرتب ورزش می کند. وقتی 
در کوه قــدم می زدیم چیزی پیدا می کرد تا توضیحی علمی در مورد 
آن ها بدهد. برای پدر جا افتاده بود قرآن حرف خداست و جهان حرف 
خداست. من اول فکر می کردم همه این طور فکر می کنند. تا وقتی که 
رفتم دانشگاه. برخی از هم فکران و دانشمندان اعتقاد دارند که خدایی 
وجود ندارد. یا افراد مذهبی احســاس می کنند علم ضد دین اســت. 
متوجه شدم افرادی مانند پدر که به خدا اعتقاد و ایمان دارند و عاشق 
دین و مذهب هستند اما در عین حال عاشق علم و آزادی فکرهستند 

کم هستند و مثل جواهراتی هستند میان جوامع«.
پدر و مهندس بازرگان در پاسخ به اتهامات بی اساس تعلل 

کردند!
از یوسف در مورد اتهامات منتسب به پدرش پرسیدیم. اینکه وقتی 
شــما اتهام قتل و اعدام را به پدرتان می شــنوید مثال در مورد پرونده 

رحیمی چه احساسی دارید؟
یوســف از برخورد پدر با این افراد می گوید و اینکه زمانی در شمال 
با پدرش در دریای خزز میان ویالی یکی از آشناهای پدرش بوده اند. 
قدم می زده و خانمی به دکتر یزدی می رســد و می گوید شما ابراهیم 
یزدی هستید؟ من از شما متنفر هستم شما برادر عزیز من را کشتید. 
پــدرم ۴۵ دقیقه نشســت در آن نیمکت و بــرای خانم اطالعات که 
 داشت درمورد برادرش …توضیح داد و در نهایت آن خانم عذرخواهی 
کــرد. در مورد فیلم مربوط بــه رحیمی دادگاه نبــود بلکه مصاحبه 
تلویزیونی بود.پدر می خواســت که رحیمی درتلویزیون دستور بدهد 
که سربازها به مردم تیراندازی نکنند. مسئله جلوگیری از خون ریزی 
بود. ولی از آن زمان کلیپی بین طرفداران شاه در مورد دادگاه رحیمی 

پخش شده.
 بدترین چیز این است که به جای اینکه به فرد اصلی پرداخته شود 

به دکتر حمله می شــود. حماقت از این باالتر نیست. بعضی از این ها 
حتی به کشتن دکتر هم فکر می کردند. 

اگرکســی ایراد بگیرد که اصال چرا برای انقالب کاری کردی , سوال 
منطقی اســت، ولی این اتهام بی انصافی است. این در حالی است که 
بازرگان و هم فکرانشــان تالش می کردنــد دادگاه ها علنی و با حضور 
هیئت منصفه برگزار شــود و به خاطر ایــن تالش ها مورد حمله قرار 

می گرفتند.
 آن ها هزینه دادند که این کشــتارها در انقالب نوپا سنت نشود. هر 
کســی مدعی شود یزدی دســت رحیمی را قطع کرده به او می گویم 
برایت متاســفم که این دروغ ها را بــاور کرده ای. اگر واقعا به عدالت و 
حتی انتقام باور داری بهتر اســت بفهمید چه کســی آن ها را کشته 

است.
 یــادم می آید به چمران هــم اتهام قتل عام صبرا و شــتیال و... را 
می زدند. یا به امام موســی صدر اتهام قتل عام منتســب می کردند و 
این دروغ ها را می ســازند. اما عمیقا اعتقــاد دارم در بلند مدت مردم 

حقیقت را می فهمند.
یک داستان خنده دار بگویم. اول انقالب یکی از شایعات علیه پدرم 
این بود که ایشــان جاسوس آمریکا هستند و زن آمریکایی دارد و این 

زن با ۱۲ سگ آمریکایی وارد فرودگاه مهرآباد شده است. 
مادرم در تاکســی بود که راننده این شــایعه را به عنوان یک خبر 
صددرصد درســت می گفت. مادرم می خندید و گفت من همسر دکتر 
یزدی هســتم. اهل تبریزم. ترکم. سگ هم ندارم. راننده نگاه می کرد 
ولی قبول نمی کرد. تا اینکه در نهایت قبول کرد ولی آخر ســر گفت 
از کجا معلوم شــاید یک زن آمریکایی هم دارد. شــاهی ها همیشــه 
می گفتند بابا مامور ســیا بود آمده بود شــاه را بردارد. آن ها هنوز این 
ادعا را تکرار می کنند. برای آن ها این همه تظاهرات، کشتار،قیام مردم 
هیچ اســت. همه آن ها را طرح ســیا می دانند. شاهی ها مردم را هیچ 
می دانند. او به اشــتباه پدرش اشاره می کند و اینکه چرا گروهی را را 
برای پاسخ به این اتهامات مامور نکرده اند: »این ها فکر می کردند اگر 
ما کار درســتی انجام بدهیم مردم می فهمند. ولی اشتباه کردند. باید 
در کنار فعالیت سیاســی تبلیغات سیاسی هم باشد و اتهامات مطرح 
شــده را پاســخ گفت. چون زمان بگذرد در ذهن مردم این اتهامات 
نهادینه می شــوند. اما عمیقا اعتقاد دارم در بلند مدت مردم حقیقت 

را می فهمند«.
پدرخواســت داروخانه تاسیس کند تا به دولت وابسته مالی 

نباشد
یوســف در مورد شــغل پدرش هم می گوید او رشته اش داروسازی 
بوده و بعد از انقالب تالش کرده شــغل مستقل دولتی داشته باشد تا 

محتاج به دولت نباشد.

 چون معتقد بود شــغل دولتی فساد و وابستگی می آورد و استقالل 
آدم را از بیــن می برد. پدر خانه هوســتون را فروخــت و به فکر یک 
داروخانه بود.بعدها توانست با چند نفریک شرکت داروسازی تاسیس 
کند و پدرم به کارعلمی درآن عالقه داشــت. یک سال به ایران رفتم . 
فعالیتش را رصد کردم. نمی خواست شرکت به خاطر سیاسی بودنش 
بــه خطر بیافتد در نتیجه کنار کشــید . ولی بــه آن کارهای داروی 
گیاهــی عالقه دارد. عالقه او به کارهای علمی اســت. یکی از اقوام ما 
به آمریکا آمد و خیلی اهل مشــروب خوری و کارهای دیگر بود.به بابا 
گفت یزدی تو که نه مشروب می خوری و نه دختر بازی می کنی صبح 

تا شب هم در آزمایشگاه با موش ها هستی.اصآل چرا زنده هستی؟«
دو ویژگی بارز پدر: عمل گرا بودن و پر کار بودن

از او خواســتیم دو ویژگی بــارز و مهم تر پدرش را بگوید.یوســف 
از خصوصیــت پراگماتیک پــدرش می گوید. در نظــر »یزدی پدر« 
ایدئولوژی و فلســفه نباید اصل باشد باید دید آیا کار آدم فایده مثبت 

دارد یا نه؟ این نگاه هم در امور سیاسی و هم دینی رایج است.
 مثــال در مورد نماز در مــورد فایده هایش به مــا توضیح می داد. 
مثال نمی گفت اگر نمــاز نخوانید جهنم می روید. یادم می آمد خانمی 
دخترش می خواســت با یک مســیحی ازدواج کندوسخت عاشق هم 
بودن ومادرنگران بود اگر فشــار بیاورد دخترش را ازدســت میدهد. 
مشــاوره پدر برای من جالب بــود. می گفت بگذاریــد ازدواج کنند 
و تــالش کنیــد دامادتــان را با محبت به اســالم جــذب کنید. در 
امور سیاســی هم همین بود. می گفت باید شــعار را کنار گذاشــت 
بــه دنبــال فایده کار گشــت. یک خصوصیــت دیگر پــدر پرکاری 
 اش بــود. وقتی از کار برمی گشــت تا دو نصف شــب در اتاقش کار 
می کرد. خیلی خیلی کار می کرد. دوستان زیادی را دارم که پدرشان 
پیر هستند اما هیچ کس اندازه پدرم کار نمی کند حتی در سن هشتاد 

سالگی هنوز هم پر کار و فعال است.
پیام یوسف به پدرش: ارزش رنج هایت را می دانیم

اما ســخت ترین سؤال آخرین سؤال ما هم بود سؤالی که یوسف بعد 
از چند ثانیه مکث پاســخ گفت. از یوســف خواستیم از این مصاحبه 
هر پیامی که دوســت دارد به پدرش برســاند. او گفت دوســت دارد 
پدرش بفهمــد اینکه زندگی اش را فدای ایران کــرده و از خانواده و 
بچه ها گذشته برای ما ارزش دارد. خودم احساس می کنم قهرمان های 
زندگــی من افرادی مثل پدرم، مهندس بازرگان، ســحابی ها، چمران 
و … هســتند. همه این ها خانواده هایشــان، بچه ها و زن هایشــان 

یاشوهرهایشان سختی کشیدند.
 غیر از تحمل این ســختی ها کشــور ساخته نمی شــود. االن شاید 
زندانی شان کنند، اتهام بزنند، … اما صد سال دیگر دریک ایران آزاد 

ومرفه و قوی مردم به این افراد افتخار می کنند.

مرحوم ابراهیم یزدی: 
 ِمَن المؤمنیَن ِرجال َصَدقوا ما عاَهدُواهلل َعلَیهَ فِمنُهم َمن َقضی نَحَبه َو ِمنُهم َمن 
یَنتِظر َو ما بَدلوا تَبدیال« )احزاب:۲3(، از مؤمنان مردانی هســتند که به پیمانی که 
با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان خود جان باختند و بعضی چشم 

به راهند و هیچ پیمان خود را دگرگون نکرده اند.«
رمز ماندگاری نوگرایی دینی در بینش و منش معماران آن می باشد. بازگشت به 
قرآن محور اصلی این بینش اســت. نوگرایان دینی در بازگشت مسلمانان به قرآن 
نقش کلیدی داشته اند، اما رمز ماندگاری نوگرایی دینی را نمی توان تنها در بینش 
و روش معمــاران نوگرایی دینی محدود کرد،  بلکه بایــد به نقش تأثیرگذار منش 

آن ها نیز توجه کرد.
نوگرایان دینــی، مانند هر گروه اجتماعی ـ سیاســی دیگری در یک جامعه در 
حال دگردیســی در کنار دوســتان، دشــمنانی هم دارند، اما دشمنان و مخالفان 
نوگرایــان دینی، کم و بیــش متفق القولند که این شــخصیت ها، عناصری صادق، 
پاکباخته ، بی ریا و ســالم هســتند. صفا و صداقت، تســامح و تحمل و همگرایی با 
حتی دگراندیشــان، از صفات برجسته رفتاری این معماران و مورد اعتراف دوست 

و دشمن است. 
در جامعه ای که به دالیل گوناگون، صداقت و صفا و یکرنگی کیمیا شــده است و 
در روزگار غریبی فضایل اخالقی، وجود این اســوه ها و الگوها، برای نســل جدید و 

جوان از هر چیزی مهم تر، باارزش تر و مؤثرترست.
بخشی از مطلب دکتر ابراهیم یزدی، مجله ی چشم انداز ایران، شماره ۶۸.

جواد  کاشی-استاد دانشگاه
 

صحنه سیاسی ایران با ابراهیم یزدی، خیلی زیباتر بود تا بدون او. مثل تکیه گاه 
بود برای روز مبادا. همانطور که پیش از او مهندس بازرگان چنین نقشی داشت. 

آن ها یادگار نخبگانی در ایران بودند که آرمان داشتند، اما نه خیلی بزرگ. کشوری 
می خواستند مستقل، دمکراتیک و توسعه یافته. این ها در منظر این نخبگان، خیلی 
خواســت های بزرگی نبودند. نظام پهلوی را برای تامین این خواســت ها، مستبد 
می انگاشــتند و ناصالــح. کافی بود به جــای آنان حاکمانی صالح بنشــینند و از 
فرصت های داخلی و بین المللی استفاده کنند و این همه را برای مردم تامین کنند. 
آن ها واقع گرایانی بودند که تحقق خواست هاشــان را از طریق سازوکارهای واقعاً 
موجود عالم دنبال می کردند. قطع نظر از این که درست می اندیشیدند یا نه، اما در 

مسیر خود صداقت داشتند. با صداقت تمام سوار قطار انقالب شدند.  
اما یکی دو ایستگاه جلوتر پیاده شان کردند. 

کسانی آن ها را از قطار پیاده کردند که آرمان های خیلی گسترده، بزرگ و عمیق 
داشتند. چندان بزرگ که اساســاً با همه سازوکارهای موجود جهان ناسازگار بود. 
به خاطراتم رجوع می کنم، من خود نیز در همان شمار بودم. آرمان پردازان بزرگ 
گستره آرمان هاشان از مرزهای ملی می گذشــت. گستره ای جهانی داشت. عمیق 
هم بود. در ســودای دگرگون کردن راه رســم متعارف زندگی بودند. از آموزش و 
هنر و فرهنگ گرفته، تا شــیوه ازدواج و همسرداری و طرز راه رفتن و نگاه کردن. 
شــورمند بودند و فعال. چندی نگذشــت که آرمان خواهان بزرگ با سر به تخته 
سنگ واقعیت های ســترگ روزگار خوردند. تصادف چنان سخت بود که یکباره از 
لوکوموتیو آرمان خواهی های انقالبی به بیرون پرتاب شــدند. با کمال شگفتی آن ها 
را سوار لکوموتیو دیگری یافتیم. لکوموتیو واقع گرایی محض. یکباره آرمان خواهان 
بزرگــی که او را پیاده کرده بودند، دم از واقع گرایی رادیکال زدند. در موضع چپ 
دکتر یزدی یا مهندس بازرگان را سازشــکار و وابسته می دیدند. اما در یک جهش 
قوســی در موضع راســت او ایســتادند و او را عقب مانده و وابسته به جهان قدیم 
یافتند. با همان شور و نشاطی که از آرمان های بزرگ دفاع می کردند، به تمجید و 
مدح واقعیت پرداختند. دکتر یزدی در آن زمان و در این زمان، گوش شنوایی برای 

سخنان خود نمی یافت. با احساس غربت اما با شکیبایی زیست. 
دکتــر یزدی در حالی از میان ما رفت که دیگر کســی بــه آن آرمان های بزرگ 
اعتقادی ندارد. کســانی هم اگر هنوز دم از آن ها می زنند، به حسب ضرورت تداوم 
قــدرت چنین می کنند. آرمانی که وجودش تداوم قدرت و اســتیالی سیاســی را 
امکان پذیر کند، یک ریای ســاختاری و دغل کاری صرف اســت. اسید خطرناکی 
است که همه هست و نیست یک ملت را دود می کند و به هوا می برد. دکتر یزدی 
در حالی از میان ما رفت که آرمان ستیزان و ستایندگان واقعیت نیز، در اولین قدم، 
صداقت را فرونهاده اند. صداقت خود از مولفه های آرمان گرایی اســت. به گمانشان 
اولین شــرط ورود به معبد واقعیت قربانی کردن صداقت اســت.  برای زندگی در 

عرصه لخت واقعیت دغل کاری را نباید فرونهاد. 
دکتــر یزدی نه در معبد واقعیت می زیســت نه آرمان گــرای بزرگی بود. طبع و 
ســلوک او به مذاق اکثر کســان خوش نمی آمد. اما آنچــه او را به تکیه گاهی در 

حاشیه، به سرمایه ای برای روز مبادا تبدیل کرده بود، همانا صداقتش بود. 
خدا رحمتش کند. امروز آسمان این دیار بدون او دلگیر است.

عمادالدین باقی

بـر لــب بـحـر فـنـا مـنـتـظـریـم، اي سـاقـي
  فـرصتي دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

خـیـز و در کـاسـة زر آب طربناك انداز
 پیشتر زان که شود کاسة سر خاك انداز
عـاقـبـت منزل ما وادي خاموشان است
 حـالـیـا غـلـغـله در گنـبـد افالك انداز

نوشــتن درباره کسانی که انتظار از دست دادن شان را نداریم همیشه دشوار است. از شامگاه 
یکشنبه5شــهریور1396 که خبر کوچ او به ُملک بقاء را شنیدم افراد بسیاری تسلیت گفتند و 
یادداشت نوشتند. اما من جز آنکه غرق در کارهایم بودم باید ابتدا به خود می باوراندم این کوچ 
را ســپس می نوشتم. این کوتاه نوشته، برای عرض تسلیت است به خانواده گرانقدر او و یاران 

و دوستانش. 
مرگ سرنوشت گریز ناپذیر همه ماست. عادالنه ترین پدیده ای است که هیچ مذهب و نژاد 
و طبقه ای و بی گناه و گناهکار و خوب و بد را نمی شناســد و هیچکس را استثنا نمی کند پس 
در مردن میان ما انسان ها هیچ تفاوتی نیست تنها تفاوت انسان ها در نحوه مردن است. اینکه 
خوشنام از دنیا بروند یا بدنام. اینکه ستمکار بروند یا حق طلب. به سخن زنده یاد ژاله اصفهانی 
شاعر امید:» زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست/ هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود/ 

صحنه پیوسته به جاست/خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد«. 
اگر به سرای دیگر و روز رستاخیز هم باور داشته باشیم خوشنامی و بدنامی در این دنیا نشانه ای 
از چگونگی زیست پسین هم خواهد بود. دکتر ابراهیم یزدی خوشنام رفت. برای آنکه انسان ها 
بتوانند خوشنام از دنیا بروند باید صدای بانک رحیل را که با هر مرگی بر می خیزد بشنوند و چه 
بد فرجامی است نشــنیدن این بیدارباش. یزدی رفت و پیامش این است که آسیاب به نوبت 
اســت و همه باید بدانند که در این صف بی پایان بزودی نوبت شــان فرا می رسد و از فرصت 
باقی مانده برای خوشنام شدن وجبران مافات بهره بگیرند. همه ما باید از آنانکه ستمی از ما به 
آن ها رسیده است جلب رضایت کنیم. افسوس که برخی چنان پیله خودپسندی و قدرت، گرد 
خویش تنیده اند که گویی خود را استثنای این قاعده می دانند اما باور کنیم ما هم محکوم این 

کوچ اجباری هستیم.
خدایش رحمت کند و به بازماندگان و یارانش شکیبایی ارزانی دارد.

از کانال تلگرامی عماد الدین باقی

راز ماندگاری نواندیشی دینی

سرمایه ای برای روز مبادا

دکتر یزدی، نغمه به یاد ماندنی


