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محمدجواد 
ظریف درگذشت 
ابراهیم یزدی را 

تسلیت گفت

وزیر امور خارجه درگذشت دکتر ابراهیم یزدی وزیر اسبق امور خارجه را تسلیت گفت.
به گزارش انتخاب، دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت دکتر ابراهیم یزدی وزیر اسبق امور خارجه و 
مبارز برجسته دوران ستم شاهی را به خانواده و کلیه بازماندگان آن فقید سعید تسلیت گفته و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم 

رضوان و رحمت واسعه مسئلت کرد.

امام خمینی )ره(: دکتر یزدی را از سی سال پیش می شناسم

رئیس جمهور:  یزدی جزو پیشگامان مبارزه در محافل دانشگاهی به شمار می آمد 

»مع األســف در بین جوان های ما هم اشــخاصی هستند 
زودباور. به مجرد اینکه می گویند فالنی بله، امریکایی است، 
می بینیم کــه یک عده از جوان ها هم باورشــان می آید که 
امریکایی است! فالنی انگلیسی است. برنامه خود امریکایی ها 
و انگلیســی ها این اســت که اشــخاص صحیح را به اسم 
انگلیسی و به اســم امریکایی ضایعش کنند؛ چون می دانند 
خودشــان ضایع هســتند! می دانند ملت پیش آن ها چه جور 

هست اسم انگلیسی.
یک مطلبی بود که از سی ســال، چهل ســال، پیش از این 
من یادم است که آخوندها را وقتی می خواستند، روحانیون را 

می خواستند طرد کنند، می گفتند این ها انگلیسی اند! خود آن ها 
تزریق می کردند که بگویند انگلیســی اند برای ضایع کردن. 
اآلن هم امریکایی بیشــتر هست در کار.  اآلن هم اشخاص 
صحیــح را خود آن ها تزریق می کننــد یا عمال آن ها تزریق 
می کنند که بگویید این امریکایی اســت. مع األسف بعض از 
اشخاص هم که حسن نیت دارند، سوء نیت ندارند، باورشان 
می آید و آن ها هم می گویند این مطلب را، بدون اینکه بررسی 
بکنند. یک کســی را که من سی سال است می شناسم، مثاًل 
همین آقای دکتر یزدی و آقای دکتر بهشتی را در یک جایی 
من دیدم نوشته اند که این  ها پیش فالنی رفتند و خواستند که 

بختیار را ایشــان چه بکند. اما آقای دکتر یزدی که همیشه 
مخالف بختیار بود که من در آنجا بودم. آقای دکتر بهشــتی 
]هر[ دفعه آمده پیــش من راجع به بختیار یک کلمه نگفته. 
خوب، چرا باید مسلمان اینطور باشد؟ چرا باید یک مسلمی را 
]هتک حرمت کنند[ من میل نداشــتم اسم اشخاص را ببرم؛ 
لکن وظیفه می بینم که یک کسی را که می خواهند هتکش 
کنند، یک کسی را که می خواهند ضایعش کنند، برای اینکه 
نتواند خدمت بکند به اســالم، من وظیفه شرعی می دانم که 

یک وقتی دفاع بکنم از یک مسلمانی.«
منبع: صحیفه امام خمینی، جلد ١٠، صفحه ٢٧٧(

دکتر حسن روحانی در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر 
ابراهیم یزدی، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت 
واسعه و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

متن پیام تســلیت حجت االســالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانی به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، موجب تأثر و 
تألم خاطر شد.

در سال های سیاه استعمار خارجی و استبداد ستم شاهی 
که تشکیل حکومت دینی و احیای کرامت انسانی آرزویی 
دست نیافتنی می نمود، دکتر یزدی جزو پیشگامان مبارزه 
در محافل دانشگاهی به شمار می آمد. وی در ایام هجرت 
امام راحل به فرانســه در کنــار آن حضرت بود و بعد از 

پیروزی انقالب نیز در دستگاه اجرایی و مجلس شورای 
اســالمی انجام وظیفه نمود. این جانب این ضایعه را به 
خانواده محترم و نزدیکان ایشــان تسلیت می گویم و از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت واســعه و برای 

عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

با ســالم و تحیت؛ درگذشــت یار وفادار انقالب و 
مــردم جناب آقای دکتر ابراهیم یــزدی را به خانواده 
محترم ایشان، دوستان، عالقه مندان، اعضای نهضت 
آزادی ایران و تمامی مردم قدرشــناس تسلیت عرض 

می کنم. 
زندگــی پربــار آن مرحوم در راه خدمــت به مردم 
شــریف این ســرزمین و تبلیغ دین مبین اســالم در 

کشورهای مختلف جهان سپری شد. 
جای تاســف فراوان دارد که این شــخصیت مدیر 
و مدبّــر را با بی مهری های فــراوان از خدمت به این 
سرزمین و انقالب شکوهمند آن محروم کردند و حتی 
بارها این مبارز کهن سال را با اتهامات واهی در زندان 

ستم حبس نمودند. 
از خــدای مهربان برای این عزیــز راحل غفران و 
رضوان الهی، و برای بازماندگان و تمامی مردم ایران 

صبر و اجر و عزت و موفقیت خواستارم.

والسالم علی عباداهلل الصالحین. 
بیت آیت اهلل العظمی منتظری

96/6/6 - احمد منتظری

دکتر ابراهیم یزدی که زمســتان سال گذشته قصد داشــت برای انجام عمل جراحی به آمریکا 
برود، با مخالفت ســفارت آمریکا برای صدور ویزا مواجه شده و به علت شرایط جسمانی دی ماه 

سال گذشته در ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
یزدی که از کهولت ســن و ســرطان پروستات رنج می برد، در سال های اخیر تحت درمان بوده 

است.
 ابراهیم یزدی که متولد ســال ١3١٠ در قزوین بود با آغاز به کار دولت موقت انقالب به سمت 
معاون نخست وزیر در امور انقالب برگزیده شد. وی برای مدتی به عنوان سرپرست مؤسسه کیهان 
منصوب شــد و پس از استعفای کریم ســنجابی از وزارت امور خارجه ایران، به عنوان وزیر امور 
خارجه دولت موقت انقالب معرفی شد. در دوران وزارت او، ایران از پیمان سنتو خارج شد و سپس 

به جنبش غیرمتعهدها پیوست.
 وی در سال ١3۵۸ خورشیدی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسالمی شد.

به گزارش انتخاب، محمد توســلی از اطرافیان ابراهیم یزدی، درباره جزئیات درگذشــت او در 
ترکیه افزود: وی روز گذشته )یک شنبه( وضعیت جسمانی مطلوبی داشت اما ناگهان منقلب شد و 

امکان بازگشت برای پزشکان وجود نداشت و درگذشت.
 توســلی با اشــاره به اینکه یزدی قصد داشت١4 شــهریور به ایران بازگردد، خاطر نشان کرد: 
گواهی فوت یزدی توســط پزشکان صادر شــده و اقدامات اداری در سفارت ایران در ترکیه برای 

بازگشت پیکر وی انجام شده است و در اولین پرواز به تهران، پیکرش بازخواهد گشت.
 وی درباره زمان برگزاری مراســم خاک سپاری یزدی گفت: هنوز زمانی مشخص نشده و پس 
از تعیین زمان در اطالعیه ای اعالم می شــود. یزدی که از کهولت ســن و سرطان پروستات رنج 
می برد، در سال های اخیر تحت درمان بود. وی در دو هفته اخیر به علت وخامت حال عمومی پس 

از عمل جراحی بستری بوده است.
روزنامه مســتقل فقدان درگذشت مرحوم دکتر ابراهیم یزدی را به خانواده وی به ویژه 

همسر محترم و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض می نماید.

دکترابراهیم یــزدی دبیرکل نهضــت آزادی 
ایــران از زندگــی ناپایدار»دنیــوی« به حیات 
پایدار»اخروی« پیوســت. دکتریزدی مسلمانی 
روشــنفکر و آزادی خواه ، مبــارزی ملی و دیرپا، 
ازهم رزمان محمدنخشب در نهضت خداپرستان 
سوسیالیست و از نادر افرادی بود که لحظه ای از 
تعقیب اهداف و ارزش های انسانی باز نایستاد. او 

درانجام تعهداتش در قبال خود، جامعه و کمک 
به رهایی مردم و سرزمین خویش از قیود جهل و 
استبداد و خودکامگی و عقب ماندگی هرگز درنگ 

نکرد. 
برای پی بردن به ارزش و اهمیت مشی زندگی 
وی کافی است به یاد آوریم که نظایر دکتریزدی 
در جامعه ای زیســته و می زیند که »ناپایداری و 
بی ثباتــی«، به یک ویژگی »پایدار« بدل شــده 
اســت و حرمــت »دروغ و ریــا«، »نقض عهد«، 
»قانون شــکنی«، »ابن الوقتی« و نان به نرخ روز 
خوردن و ســتایش ارباب قدرت و ثروت نزد اکثر 
دولتمردانش درهم شکســته و زشتی و پلیدی 
»خیانت« به امیــد، اعتماد و امانت های عمومی، 

پشــت کردن به قــول و قرارهــا و حیف و میل 
ثروت های ملی، رنگ باخته است. رمز محبوبیت 
و ماندگاری نام و خاطره آنان در این است که  با 
ارائه سرمشقی از یک عمر»پایداری و ثبات قدم«، 
»وفای به عهــد« و »احترام به میثاق های ملی« 
و »ارزش های اخالقی«، به ســهم خود به حفظ 
و بازتولید ارزش های مزبــور درخاطره و وجدان 

جامعه یاری رسانده و می رسانند. 
این ضایعه را به همســر باوفا، فرزندان برومند، 
اعضای نهضت آزادی و همه یاران و دوست داران 

وی و مردم ایران تسلیت می گویم.  
حبیب اهلل پیمان

ششم شهریورماه ۱۳۹۶

پیوستن مرد راستی ها به مأل اعلی
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

نوشتن پیرامون دکتر ابراهیم یزدی بسیار سخت است 
و شاید گفتن سخت تر.

تسلیت مرسوم حتماً از بار غم این فراق ابدی چیزی 
نمی کاهد.

آنچه گفتنی است آنکه فقدان شخصیتی چون ابراهیم 
یــزدی برای دو نهال نوپا و تازه روییدۀ آزادی خواهی و 
اصالح طلبی خســارتی عظیم است و جبران آن به این 
زودی ها نامیّســر. دکتر یزدی را به حق می توان گفت 
یکی از استوانه های رشد جریان اصالح طلبی در ایران 
اسالمی اســت. بی تردید همۀ آنان که با دکتر ابراهیم 
یزدی از نزدیک حشــر و نشری داشته اند و نیز آنان که 

با مشــی و مرام او آشنا شــده اند و یا دورا دور نام وی 
را شــنیده اند، هریک از منظری مستقل به او می نگرند 
و تعریضی متفاوت دارند. یا همۀ ابعاد شــخصیت او را 
می ســتایند مثل خود نگارنده این ســطور، یا بعضاً به 
برخــی از منش ها و کنش های او نقدی دارند، و یا کاًل 

با او مخالف هستند. به هرحال دکتر ابراهیم یزدی را از 
دست داده ایم و قطعاً نبود او در عرصه دینی و سیاسی 
ایران آثاری خواهد داشت که کاستی است، نه افزونی، و 
همین مصیبتی بزرگ است و نیازمند جبران و تسلیت. 
من همیــن نقصان را به ملت رنج دیده و بالکشــیده 
در راه دســت یافتن به آزادی، عدالت و قانون، تسلیت 
عرض می کنم و همچون آن مرد بردبار همیشه امیدوار 
بــه آینده ای بهتر، به امید تحقق همۀ این ها برای آحاد 
ملت عزیزمان، چشم براه می مانم. خدای تعالی به همۀ 
مجاهدت هــای دکتر یزدی اجری در خور و ســزاوار و 

شایسته عنایت فرماید. آمین یا رب العالمین
سید علی اصغر غروی- مسؤول شاخۀ نهضت آزادی 

ایران در اصفهان

متاسفانه باخبر شدیم که یار باسابقه امام و انقالب، جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، پس از عمری مجاهدت 
در راه حق و بیش از نیم قرن صبوری و شکوری دعوت حق را لبیک گفتند و به دیدار حق شتافتند. فقدان این 
چهره بزرگ ملی که تمام عمر خود را وقف مردم کرده بود، جبران پذیر نیست. این ضایعه را خدمت حضرت 
ولی عصر )ارواحنا فداه(، ملت شریف ایران و یاران انقالب تسلیت عرض می نماییم و از خداوند رحمان برای 

روح آن عزیز علو درجات و هم نشینی با اباعبداهلل )علیه السالم( را مسئلت داریم. 

حبیب اهلل پیمان:

یزدی مسلمانی روشنفکر، آزادی خواه و مبارزی ملی و دیرپا بود

احمد منتظری:

زندگی یزدی در راه خدمت به مردم و تبلیغ دین سپری شد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی -اّیده اهلل تعالی - مجاز و وکیل از ِقَبل این جانب می باشند در اخذ 
وجوه شرعیه از قبیل سهم مبارک امام - علیه السالم - و سهم سادات عظام و سایر وجوه شرعیه 
و ایصال آنها به اینجانب؛ و مجازند خمس از سهم مبارک امام - علیه السالم - را در اعالی کلمه 

حق و ترویج و تأیید اسالم و سایر موارد مقرره شرعیه صرف نمایند.
از جناب ایشان و سایر دوستان امید دعای خیر دارم. والسالم علیه و علیهم و رحمۀ اهلل و برکاته. 

به تاریخ ١6/ شهر ع ٢/ ١39۵- روح اهلل الموسوی الخمینی

 متن اجازه نامه امام خمینی به ابراهیم یزدی 
برای دریافت و مصرف وجوهات شرعی 

پیام تسلیت علی اصغر غروی:

 یزدی یکی از استوانه های رشد جریان اصالح طلبی در ایران اسالمی است

بیانیه نویسندگان »ایران فردا« در رثای دبیر کل نهضت آزادی

پیام تسلیت حزب اعتماد ملی
 به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

از شــنیدن خبر درگذشــت مرحوم دکتر 
ابراهیم یزدی بسیار متأسف شدم.

این جانب با وجــود برخی اختالف نظرهای 
طبیعی، ایشــان را شخصیتی متدین و وفادار 
به آرمان های مردم ایران و هم گام با انقالب 
اســالمی مردم می دانســتم که گذشــته از 

تالش های دینی و عقیدتی در داخل و خارج از کشــور که اجازه حضرت امام)ره( 
به ایشان شاهدی بر این ادعاست، تالش های زیادی برای بهبود اوضاع سیاسی و 
اجتماعی ایران در پیش و پس از انقالب انجام داد و در این راه رنج ها، فشــارها و 

تهمت های ناروای زیادی متحمل شد.
مرحوم ابراهیــم یزدی یکی از مجاهدان فهیمی اســت که بر خالف عالمان 
بی عمــل و عامالن بی نظر، همواره تالش کــرد تا نظر و عمل خود را هماهنگ 
کند و آن طور که می فهمد عمل کند؛ و این ســلوکی ســخت و پرهزینه در این 

سال ها و روزهاست.
این جانب ضایعۀ درگذشــت ایشــان را به خانوادۀ محترم و بازماندگان معزز و 
مکرمشــان تســلیت عرض می کنم و از درگاه ربوبی علو درجات توأم با رحمت 

و مغفرت برای ایشان آرزومندم. اسداهلل بیات زنجانی-قم المقدسۀ-6شهریورماه 

نا هلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم مرحوم دکتر ابراهیم 

یزدی
در گذشت دکتر ابراهیم یزدی باعث 

تأسف و تألم خاطر گردید.
مطمئنم اقدامات و زحماتی که این 
مرحوم برای پیروزی انقالب اسالمی و 
ماندگاری ایران کشید، در تاریخ ثبت 
و جاودان خواهد شد. با آرزوی علّو درجات برای آن فقید سعید، این 
مصیبت را به خانواده و خاندان سببی و نسبی و دوستان و آشنایان 
ایشان، به ویژه اعضای انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی گروه فارسی 

زبان در آمریکا و کانادا تسلیت می گویم.
محمد هاشمی

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بْسِم اهللَّ
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن

خبر درگذشــت متفکر اســالمی، انقالبی بزرگ، مبــارز دوران 
ستمشاهی، یار شهید دکتر مصطفی چمران، مرحوم »دکتر ابراهیم 

یزدی« موجب بهت و اندوه همه دلسوزان انقالب و کشور شد.
ایشــان در دوران پرفراز و فرود انقالب برای مبارزه با ظلم رژیم 
ستمشــاهی تالش فراوان نمودند و در این راه از زندان و شکنجه و 
تبعید نهراســیدند و همواره به عنوان مشاوری امین در کنار رهبر 
نهضت اســالمی حضرت امام خمینی)ره( بودنــد. پس از پیروزی 
انقالب اســالمی نیز به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و نماینده مجلس شورای اسالمی، تا آخرین لحظات عمرشان 
دغدغه ای جز آبادانی، آزادی و سربلندی کشور نداشتند و صبورانه 

به دنبال حق و حقیقت بودند.
»دکتــر ابراهیم یزدی« از ادوار و اولین اعضای انجمن اســالمی 
دانشجویان دانشگاه تهران نقش بســزا و مؤثری در ایجاد و شکل 
گیری این تشکل اسالمی بزرگ و با سابقه دانشجویی که همچنان 
پابرجــا مانده داشــت و این نشــئت گرفتــه از روح حق طلبانه و 

آزادی خواه او بود.
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 
درگذشت جناب آقای دکتر »ابراهیم یزدی« را به خانواده محترم 
ایشــان، عالقه مندان مرحــوم و همچنین خانــواده بزرگ انجمن 
اسالمی تســلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارد.
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

۹۶/۶/۶

اسد اهلل بیات زنجانی: 

یزدی از مجاهدان فهیم زمانه 
ما بود

محمد هاشمی رفسنجانی:
نام یزدی در تاریخ ایران ثبت و جاودان 

خواهد شد

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران: 

یزدی از اولین اعضای ادوار انجمن بود

ابراهیم یزدی
 وزیر خارجه  دولت موقت 

درگذشت

به نام خدا
هم وطنان گرامی، مردم عزیز ایران

دکتر ابراهیم یزدی از فعاالن ملی - مذهبی موثر در بیش از نیم قرن اخیر، دعوت حق را اجابت کرد و به دیدار معبودش شــتافت. این فرزند با وفای میهن، 
درس آموخته ی مکاتب نخشب و بازرگان و یار دیگر بزرگانی همچون مرحوم مهندس عزت اهلل سحابی، تمام عمر گران سنگ خود را برای اعتالی دمکراسی، 

استقالل و عدالت تالش کرد و هرگز دست از تکاپو برای بهروزی مردم ایران برنداشت.
زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی یار فداکار نهضت ملی و انقالب اســالمی بود. ســوابق سیاسی او مسیری طوالنی از نهضت خداپرستان سوسیالیست تا نهضت 
آزادی را طی کرد و لذا او را باید در زمره ی نوادر سیاســتمداران خردمند، وطن دوســت و صدیق ایرانی قرار داد. وی هیچگاه در پی نام و نان نبود و در طول 
عمر پربرکتش هماره به اعتالی نام ایران و ایرانی اندیشــید. او با وجود همه ی بی مهری ها، تهمت ها و محدودیت ها حاضر نشــد ذره ای از آرمان دمکراسی و 
عدالت برای ایران عقب نشــینی کند و همواره در ردیف مردان بزرگ ملی ایران قرار خواهد داشــت. بی تردید حافظه ی تاریخی جامعه ی ایران از دکتر ابراهیم 

یزدی به نیکی یاد خواهد کرد. ما ایران فرداییان درگذشت ایشان را به ملت، یارانش در نهضت آزادی ایران و خانواده  گران قدرش تسلیت عرض می کنیم .
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زرشــکیان/ سهند زرشکیان/ نسترن زینل لی/ بهرام سحابی/ حامد سحابی/ تقی شامخی/ احسان شریعتی/ فیروزه صابر/ محمد 
صادق/ کیوان صمیمی/ حســین طاهریان/ فرشته طوسی/ امیر طیرانی/ روئین عطوفت/ میکائیل عظیمی/ محمود عمرانی/ مهدی 
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