
  »شصت سال صبوري و شکوري«در سوگ سالک 
منتش�ر  این کتاب کھ تاکنون سھ جلد  دبیر کل بھ رحمت حق پیوستھ نھضت آزادی ایران است یزدی، عنوان در گیومھ، خاطرات دکتر ابراھیم

ک�ھ ب�ر    ، ھادر دل اقیانوس�  ھ�ای ب�ادی   کش�تی  تشبیھی است بھ حرک�ت  زندگی، یک برای شرح »صّبار شکور« وجھ گزینش دو حالت .شده است
ب��ھ معن��ای  »روش��ک« -٢ھ��م ش��کننده، در و ام��واج مخ��الف در براب��ر مس��تمر ب��ھ معن��ای مقاوم��ت »ّبارص��« -١:)١(گرفت��ھ از دو آی��ھ ق��رآن اس��ت 

  .د با تغییر زاویھ بادبان با باداز باد مساع دایمی برداری بھره

نم�ادی از ص�بر و ش�کر ب�ود، در مب�ارزه ب�ا م�رگ و مقاوم�ت در براب�ر ع�وارض دردن�اک             اش سیاس�ی  و زندگی دکتر یزدی نھ تنھا درمبارزه
زیس�تن در م�تن    الفّع�  و زندهنی�ز نم�ادی از غلب�ھ ب�ر نومی�دی و س�رپا و س�ر        سرطانی کھ از شانزده سال پیش او را در چنگال خود گرفت�ھ ب�ود  

  .مصیبت بود

و  ١٣٨٨دی  ٧، در ١٣٧۶خ��رداد  ٢٧مقاوم��ت او در براب��ر بی��دادگری ب��ود؛ در ب��ار زن��دان پ��س از انق��الب نی��ز نش��انھ دیگ��ری از ص��بر و  ۴
ب�ھ ج�رم   ١٣٨٩مھ�ر م�اه    ٩در اقامت در سلول انفرادی کھ منجر بھ ناراحتی قلبی وعم�ل پیون�د ع�روق کرون�ر گش�ت، دس�تگیری در اص�فھان        

ارت اطالع��ات و اجب��ار ب��رای اس��تعفای از ماھ��ھ در زن��دان و خان��ھ ام��ن وز ۶ش��رکت در نم��از جمع��ھ خصوص��ی ھ��واداران نھض��ت و اقام��ت 
س�ال زن�دان، ک�ھ     ٨، محاکمھ توسط قاض�ی ص�لواتی و محکومی�ت ب�ھ     ١٣٩٠بھمن سال  ١١و باالخره احضار در ! نھضت و اعالم انحالل آن

  .دلیل کبر سن بھ اجرای احکام فرستاده نشد و بھ عنوان شمشیر داموکلس علیھ او استفاده شدھ البتھ ب

و  ،ب و کنش�گری سیاس�ی  س�ازندگان فرھن�گ تح�زّ   اینک نھضت آزادی ایران ناخدای کشتی سیاست صبر و شکر خود، و ملت ایران یکی از 
  .را از دست داده استخود  پرتالطم روابط داخلی و خارجی ریاید درآزادی خواھان آزموده و دموکراسی طلبان با تجربھ یکی از 

ت��اکنون رھب��ران معن��وی بزرگ��ی ھمچ��ون طالق��انی، بازرگ��ان، س��حابی، ح��اج        ١٣۴١س��یس خ��ود در س��ال   أنھض��ت آزادی ای��ران از زم��ان ت  
ای�ن بزرگ�ان رش�د ک�رده ب�ود، ام�ا ب�ھ برک�ت          ایمان و اخالق سیس در سایھ معنویأسیدجوادی و غیره داشتھ است، دکتر یزدی از ھمان آغاز ت

 اربکس�ب تج�   تحص�یالت ع�الی دانش�گاھی و    و نی�ز  ،پایان عمرن دبستان تا مستمر اجتماعی، آموزشی تشکیالتی از دورا سال کار ٧٠حدود 
س��ال اقام��ت در س��رزمین عل��م و ص��نعت و م��دیریت و   ١٧ھ��ای مختل��ف در ط��ول  مردم��انی از ملی��تدوش ب��ھ دوش ، عمل��ی، اجتم��اعی علم��ی
 و تعلیماتی بھ سطح باالتری ارتقاء دھد، بلکھنھ تنھا نھضت آزادی را از نظر تشکیالتی  توانستریزی، سرمایھ بزرگی فراھم آورد و  ھبرنام

  .ی بر تحوالت سیاسی چھار دھھ اخیر ایران بگذاردرگسترده غیرقابل انکاثیرات أت

ھای گوناگونی داشت؛ سالھای فعالیت سیاسی و اسالمی در اروپا، آمریکا، مصر و لبن�ان  ب�ھ ھم�راه دکت�ر ش�ریعتی،       زندگی پر تالطم او جلوه
ان، جبھ�ھ مل�ی دوم، نھض�ت آزادی ای�ران، انجم�ن اس�المی دانش�جویان و        یدر قال�ب کنفدراس�یون دانش�جو   ... زاده و ص�ادق قط�ب  دکتر چم�ران،  

ب��ھ ھمراھ��ی دیگ��ر  نق��ش او. ھ��ای مختل��ف در آمریک��ا و کان��ادا در کن��ار مس��لمانانی از ملی��ت ) ام اس ای(س��ازمان گس��ترده دانش��جویان مس��لمان 
و باالخره بازگش�ت ب�ھ    تحقق حاکمیت ملت بھ آزادگان جھان از قلب اروپا و ل پیام آزادیخواھانھ ملت ایراندر بسترسازی برای انتقا مبارزان

   .خاطر آن انقالب کرده بود وطن و پاسداری از حقوق مردم و ارزشھایی کھ ملت ایران بھ

ی اجتم�اعی و زن�دگی ط�والنی در جوام�ع م�ردم      مستمر در فعالیتھاحضور ھای سیاسی اجتماعی بود کھ بھ دلیل  دکتر یزدی از نادر شخصیت
آش�نا ب�ودم، ول�ی اول�ین      ج�وانی ای�ن قل�م ب�ا ن�ام و نق�ش او از      ،را تم�رین و تجرب�ھ ک�رده ب�ود     ساالر بھ کار جمعی باوری عمیق داشت و عمال آن

ب�ا   شایش�ان ب�ودم، دربعض�ی جلس�ات    ای ک�ھ مھم�ان    در دو ھفت�ھ  ؛وس�تون آمریک�ا ب�ود   یدر ش�ھر ھ  ١٣۵۶دیدارم ب�ا دکت�ر ی�زدی درتابس�تان س�ال      
 ،خارج شده ب�ودم  آن گوینده تک جلسات کھ برای اولین بار از وطن و فضای بستھ برای من، .کردم یشرکت مھای اسالمی  انجمندانشجویان 

ھ�ایی ب�ود ک�ھ     یادداش�ت اشاره چشم یا دکتر یزدی با   مشارکت ھمھ جوانان در بحث و مدیریت کناری کرد، بیش از ھرچیز جلب توجھ میآنچھ 
در آن جلسھ خود دکتر کمتر از ھمھ ح�رف زده  . کرد فرستاد و آنھا را بھ اظھار نظر تشویق می در جلسھ میحاضران از چپ و راست برای 

  .بود

بران��دازی «فرم��وده  ب��ھ ج��رم رھب��ر ١٣٨٨در دس��تگیری گس��ترده رھب��ران و فع��االن نھض��ت آزادی و س��ایر گروھھ��ای مل��ی م��ذھبی در س��ال   
پ�یش ازآن ب�ھ آمریک�ا س�فر ک�رده        نی�ز ک�ھ از دو ھفت�ھ   من . برد آمریکا بھ سر میدر دکتر یزدی برای معالجھ سرطان پروستات خود  !»قانونی
ھ�ا را ب�دون آنک�ھ     دفاع از زندانیان و تھی�ھ بیانی�ھ  مسئولیت  ،بیماریچنان با وجود  دیدم کھ چگونھ او از خانھ و بیمارستان از نزدیک می ،بودم
ھ�ای مختل�ف آمریک�ا، اروپ�ا و خاورمیان�ھ در       اعضاء و عالقمندان نھضت درایالت با ھمھ ؛بھ عھده گرفتھ بود ،د نقش مستقیمی داشتھ باشدخو

در ف�الن مس�ئلھ    ک�رد  توص�یھ م�ی  دیگ�ری  بھ ای را تھیھ کند،  نویس بیانیھ خواست پیش از یکی می ؛داشت کار وامی ھمھ را بھ تماس تلفنی بود و
ب�ھ   آن اخ�ذ نظری�ات دیگ�ر اعض�اء، اص�الح م�تن، ویراس�تاری و ارس�ال        . گماش�ت  و ھرکس را بھ کاری می سیاسی یا اقتصادی تحلیلی بنویسد



گف�ت،   نویس بیانیھ بسیار مھمی را تھی�ھ ک�رده ب�ود م�ی     داد، جوان دانشجویی کھ پیش انجام می) تیم ورک( یگروھر صورت کا گیرندگان را بھ
  !دھد ن درعمرم از این کارھا نکرده بودم، دکتر چھ اعتماد بھ نفسی بھ آدم میم

ھ�ای ع�اطفی    زودی بھ اصطکاک صد البتھ بھ و شد ، از احساسی ملی یا مذھبی ناشی مییصھیچ تجربھ وتخّص ورود بھ سیاست درایران، بی
ک�ھ ب�ا خوان�دن    ) سسان نھصت مقاومت ملی و نھض�ت آزادی ؤاز م(» ییرحیم عطا«چھ نادر بودند امثال . کشد کشید و ھمچنان می خصلتی می

ش�دند و دکت�ر ی�زدی ک�ھ دو دھ�ھ خ�ود در        م�ی  ھمو گوش دادن ھمھ روزه بھ رادیوھای خارجی تحلیلگ�ر و ص�احب نظ�ر   جھانی  معتبر نشریات
در ص�حنھ   م سیاس�ی نخوان�ده ب�ود، ام�ا    او عل�و . رف�ت  دنیای غرب و در متن تحوالت جھانی تنفس کرده بود، از ھمین اھل سیاست بھ شمار می

  .عمل استاد سیاست و وزیر خارجھ شده بود

ز نقش او در کنار ھمراھان سفر نوفل لوشاتو در بستر جھانی فراھم ساختن برای مبارزات و انتقال پیام آزادیخواھانھ م�ردم ای�ران ب�ھ جھ�ان ا    
س�احل نش�اندن س�الم کش�تی انق�الب و پ�س از آن، عض�ویت در ش�ورای         طریق خبرنگاران، مدیریت ارتباطات داخل و خارج، مشارکت در بھ 

ھای دیگر، حضور ھمھ جانب�ھ او را در ص�حنھ سیاس�ت و مس�ئولیت و م�دیریت       انقالب، معاونت نخست وزیری و وزارت خارجھ و مسئولیت
  . دھد نشان می

ھ�ای مقل�د س�وار ش�ده بودن�د، و       م�وج احساس�ات دین�ی ت�وده    ھرچند با انحراف اصولی انقالب از اھداف اولیھ و مصادره آن توسط کسانی کھ بر
ای ناش�نیدنی   شدند، امروز سخن گفتن از آن روزھا، ھمچ�ون نال�ھ   ل ارزشی واژگانی کھ روزی مقدس محسوب میر گفتمان جھانی و تحّویتغی

ب�ری و ص�لح و ص�فای فرام�وش نش�دنی      ام�ا کس�انی ک�ھ در ھ�وای ب�رادری و برا     ! ای�م  از عمق چاھی است کھ از چالھ پیشین بھ آن سقوط کرده
و آث�ار تل�خ فراگی�ر آن نظرش�ان را در اص�الت و ض�رورت آن        »ھم�ھ ب�ا م�ن   «ان�د، اس�تبداد    ت�نفس ک�رده   »ھم�ھ ب�ا ھ�م   «روزھای ایثار و احتراِم 

  .مبارزات اصیل مردمی عوض نخواھد کرد

خ�وارانی   درافت�ادی، ران�ت   وقتی ب�ا حاکم�ان   ؛با کسب محبوبیت ھمراه نیست، در بیشتر موارد نسبت معکوس ھم دارد ورود در سیاست الزامًا
و  ب�ھ ج�ایی رس�یدی، دوس�تان دی�روز نی�ز رقیب�ان و حس�ودان         ھمشوند، اگر تو می دشمن خونِیدھند  میکھ منافع ھمنشینی با قدرت را از دست 

معاوی�ھ س�رکرده   ب�ھ رھب�ری   (ان�د، وقت�ی خلیف�ھ ش�د، ھ�م دش�منان تغییرچھ�ره داده دی�روز          مام عدالتش نامیدهکھ ا  آن. ھجوکنندگان تو خواھند شد
 شو ت�رور  ک�ھ س�رانجام تکفی�ر   ) خ�وارج ( بو ھ�م خش�کھ مقدس�ان متعّص�    ) طلح�ھ و زبی�ر  (با او جنگیدند، ھم برادران انقالب�ی دی�روز   ) منافقان

و برای کسانی نیز کھ شنیدند در مس�جد کش�تھ ش�ده ای�ن س�ئوال       ندپرداختلعن و نفرینش  بھ کردند و ھر سھ گروه تا قرنی بعد بھ دنبال ھر نماز
  !خواند؟ نماز ھم می علیمطرح شد کھ مگر

می�دان سیاس�ت    درت گ�ام گذاش�تن   ، ذانداش�ت  ھ�ای خ�ود   در سیاس�ت ورزی  مستثنی نبود، نھ اینک�ھ عی�ب و نقص�ی   دکتر یزدی نیز از این قاعده 
مخالف�ان دکت�ر ی�زدی نی�ز در می�ان سیاس�یون معاص�ر ب�یش از          ِراین روی ش�ما  برای کسب آزادی و عدالت و حقوق مردم دشمن افزاست و از

اب او ؛ اغل��ب آنھ��ا از وابس��تگان ب��ھ رژی��م گذش��تھ ھس��تند ک��ھ برخ��ی محاکم��ات و اع��دامھای اول انق��الب را ب��ھ حس��    رس��د موافق��ان ب��ھ نظ��ر م��ی 
و محاکم�ھ عادالن�ھ ھوی�دا و دیگ�ر س�ران       وار ھای خلخالی با نفوذی کھ بر رھبر انقالب داشت، برای جلوگیری از اعدام ،گذارند، حال آنکھ می

ب�ا تیمس�ار نص�یری و     مص�احبھ . ش�نید  ک�رد و از دو ط�رف زخ�م زب�ان نم�ی      تالش نمیھیچکس بیش از او رژیم گذشتھ با حضور ھیئت منصفھ 
ش��د، ج��ز ب��ھ درخواس��ت خبرنگ��ارانی ک��ھ   ک��ھ س��تاد انق��الب نامی��ده م��ی  ،برخ��ی فرمان��دھان نگھ��داری ش��ده دراط��اقی از طبق��ھ دوم مدرس��ھ رف��اه 

  .نداشت !توسط دکتر یزدی زدن و محاکمھ نصیری ربطی بھ کتک پاسخگو باشند، مطلقًا را کاوی مردم در روزھای انقالبنجخواستند ک می

و  وه دوم از مخالفان دکتر یزدی نیروھای چپ بودند کھ از زمان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا با نیروھای ملی و مذھبی زاوی�ھ گر
نیروھ�ای خ�ط ام�ام و ذوب ش�دگان در     گ�روه س�وم    .از ناحی�ھ ھمانھاس�ت   عم�دتاً  !ب�ودن  »س�یا « عاملھای آمریکایی و  و برچسب داشتند یتضّد

کھ برخالف انتظارشان دکتر یزدی را پس از انقالب در کنار مھندس بازرگ�ان و ی�اران نھض�ت درس�نگر دف�اع از آزادی      ھستند والیت ایشان 
را تک�رار  ح�زب ت�وده و چ�پ زدگ�ان دیگ�ر      اتھام�ات  چ�ون خ�ود حرف�ی نداش�تند،      و دیدن�د  جدی�د   انحراف�ات  منتق�د از  حقوق و حاکمیت مل�ت و  و

 خواھن�د داوری  و ُبغ�ض  ب�دون ُح�بّ   انص�اف بیش�تری  ب�ا   ، آین�دگان ی مستقل از ادبار یا اقبال معاصران اس�ت اما حق و باطل را معیار . کردند
  .حقیقت را روشن خواھد کرد الحاسبین اسرعداوری عادالنھ و  کرد

 .نده ک�ھ ت�و رؤف و رحیم�ی   منین دشمنی قرار ؤپروردگارا، ما و برادرانمان را کھ در ایمان برما پیشی گرفتند بیامرز و در دلمان نسبت بھ م
  )١٠حشر ( »ِللَّذين آمنُوا ربنَا ِإنَّك رءوفٌ رحيم  تَجعْل في قُلُوبِنَا غالن سبقُونَا بِالِْإيمانِ والربنَا اغْفر لَنَا وِلِإخْواننَا الَّذي...«

١٣٩۶شھریور ماه  ٧  
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